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המתמחה  מערכת  בית  הינה   IDC חברת 
בפיתוח, תכנון,ייצור סדרתי ומתן סיוע לוגיסטי 

בפרויקטים רב־תחומיים מורכבים.
 IDC חברת  של  הצבאיים  המוצרים  תחום 
ומערכות,  מוצרים  של  ארוכה  לשורה  אחראי 
רבים  פרויקטים  במסגרת  שנים  כ־20  במשך 
מרכבה  בטנק  במיוחד  צבאי,  וציוד  רק"מ  של 

לדורותיו השונים.
 IDC במסגרת עבודת הפיתוח והייצור, חברת
בנושאי  ביותר  המתקדם  הידע  את  משלבת 

מכניקה, הינעים, חשמל ובקרה.
מבוצעות   IDCב־ והייצור  הפיתוח  פעילויות 
כנדרש  קפדניות  איכות  אבטחת  תקני  פי  על 
החברה  הצבאי.  לשוק  המיועדות  במערכות 
מוסמכת על פי ISO 9001:2000 ומסווגת ברמה 
A של משהב"ט. כמו כן מסווגת החברה לסיווג 

בטחוני של "סודי ביותר".
כתיבת  מבצעת:  החברה  עבודתה  במסגרת 
אבי  ייצור  ניסויים,  ומלא,  ראשוני  תכן  אופיון, 
שרות  ספרות,  כתיבת  סדרתי,  ייצור  טיפוס, 

בשדה ואספקת חלקי חילוף.

להתאמה  נבנתה   EBS חירום  בילום  מערכת 
מיטבית למגוון גדול ביותר של כלי רקם. בצה"ל 
 ,4 סימן  במרכבה  המערכת  ונבחנה  הותקנה 
המערכת  בנגמ"ש ברדלס ובנגמ"ש "אכזרית". 
מיועדת להגביר את בטיחות הצוות ע"י מניעת 

תאונות נהיגה.

מסובב ימי, לא חודר סיפון לשיגור רקטות. (שייך 
לרפאל רשות פיתוח אמצעי לחימה).

אחסנה  למערכות  שני  דור  הינה  10פ  מערכת 
וטיפול בתחמושת, לאחר מערכת 5פ. המערכת 

מיוצרת סדרתית עבור טנק מרכבה סימן 4.
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דבר העורך
בצה"ל.  הראוי  מקומו  את  וכובש  חוזר  השריון 
בנובמבר האחרון התגייס לשריון המחזור הגדול ביותר 
בתולדות צה"ל ואחוז המבקשים להתגייס לשריון עולה 
בתלילות. מאחורי נתונים אלה עומדים מפקדי השריון 
השריון  דבר  את  להביא  ליאות  ללא  הפועלים  וחייליו 
למיועדים לשירות הביטחון )מלש"בים(, דרך מפגשים 
בהרצאות  המלש"בים,  של  ובבתיהם  הספר  בבתי 
לאותה  חבריהם  עם  יחד  להתגייס  קוסמות  ובהצעות 
בעיתונות  תקשורתי  לכיסוי  זכה  הגדול  הגיוס  יחידה. 
של  כתבתו  את  כאן  והבאנו  והאלקטרונית  הכתובה 

אמיר בוחבוט ממעריב.
בפעילות המבצעית מהווה השריון חלק בלתי נפרד 
חבלנית  פעילות  לסכל  המצליחים  הכוחות  מארג  של 
אימונים  פעילות  קודמת  השריון  להצלחת  עוינת. 
ענפה הנמצאת בתנופה ונבחנת מדי פעם במבחני יום 
כשירות ֵחילי. על יום הכשירות האחרון, על "הבחורים" 
המצטיינים מפלוגה ג' ועל תותחן נולד - ראו בכתבות 
גם  מס.  מיכאל  )במיל'(  וסא"ל  פלג  ערן  רס"ן  של 
ההכשרה  על  שוקדים  לעתיד  הצעירים  המפקדים 
קבלת  לקראת  שלהם  האקדמי  הלימוד  ועל  הצבאית 
תפקיד  העברייה  שהאם  ראויים  להיות  כדי  הפיקוד, 
פגישה  על  גוריון.  בן  דוד  כפי שציין  בנה,  בידיהם את 
ראו בכתבה  לפיקוד טקטי  חניכי השריון במכללה  עם 
בגיליון זה. ומה על הכשרת הקצונה הבכירה - על כך 

בכתבה של אלוף גרשון הכהן.
בפעילות  כבוד  של  מקום  לתפוס  ממשיך  החינוך 
עמותת יד לשריון כפי שמעידה הכתבה של נחמה בר־

כוכבא )בריל(.
של  ענפה  פעילות  רוחשת  לגבולות  מעבר  גם 
את  מאיר  מיכלסון  בני  השריון.  ושכלול  התעצמות 
קראתם  לבנון;  ושל  ירדן  של  השריון  בחילות  הנעשה 
נכון - לבנון. הלחימה ביבשה מחייבת פעילות מודיעין 
הנושא, מפנה  בני מיכלסון מציג את  שטח מדוקדקת. 
המבצעי  לניתוח  כבסיס  השטח  למחקר  המבט  את 
בפנינו,  מציב  שהאויב  האתגר  על  מצביע  הקרקע,  של 
מציג את אפשרויות הטכנולוגיה המתקדמת ואת כיוון 

ההתפתחות.
גרשיים. למה?  ללא  כותבים  כי מגח  הריני להדגיש 
מההיסטוריה.  מסביר  ברזנר  עמיעד  )במיל'(  סא"ל   -
ואם בהיסטוריה עסקינן - הדי מלחמת יום הכיפורים 
לחימת  של  ב'  בחלק  זה,  גיליון  בדפי  גם  מהדהדים 

חטיבה 14 לקראת הצליחה.
כך  ועל  בלטרון  לשריון  יד  באתר  חדשות  גם  יש 
השריון  באתר  חדשות  גם  יש  מס.  מיכאל  של  בכתבה 
וצלל  ביקר  שלא  מי   .www.yadlashiryon.com החדש 

לאתר זה - לא חווה צלילה נעימה מימיו. קריאה מהנה.
שלכם, 
שאול

המערכת
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דבר קשנ"רדבר יו"ר העמותה

, ר ב ח ל ת  ר ג י א
החולפת  עשייה השנה  בתנופת  לשריון  יד 
תכניות  לשריון.  יד  באתר  פעילות  ברוכת  שנה  הייתה 

רבות הושלמו ואחרות בצעדי מימוש. מבט חטוף יוכל להציג פעילות זו:

 עלה מספר המבקרים: השנה ביקרו באתר כ־320	  אלף נפש ובהם תלמידים 
מבתי ספר שציינו כאן מלאת שישים למדינה ובתוך כך כ־45 אלף תלמידים 
ובני נוער שהחלו בלטרון והמשיכו לירושלים, ותיירים מחו"ל גם בקבוצות 

מאורגנות וגם כבודדים.
מוסדות  ערכו  השנה   : בלטרון	  שצוינו  הגדולים  האירועים  מספר   עלה 
רבים  אורחים  של  ובהשתתפות  לשריון  ביד  אירועים  יותר  וארגונים 

מבעבר.
: השנה נחנכו ביד לשריון תצוגת מלחמת יום  ואנדרטות	   חנוכת תצוגות 
למבקרים  אטרקטיבית  משיכה  נקודת  פתיחתה  עם  שהפכה  הכיפורים 
הרבים; נחנכה אנדרטה לזכר הפרטיזנים היהודים כחלק ממכלול ההנצחה 
ייחודית  אנדרטה  נחנכה  השנייה;  העולם  במלחמת  היהודי  הלוחם  של 
הוצבו  בסיני;  מעוז  של  מבנה  בעלת  העוצבות,  בפארק  סיני  עוצבת  של 
שלטים מאירי עיניים במרפסת התצפית שעל הגג, המספרים את תולדות 

המלחמות באזור לטרון מימי יהושע בן־נון ועד מלחמת ששת הימים.
צעדים  נעשו   : השנייה	  העולם  במלחמת  היהודי  הלוחם  מוזיאון   הקמת 
והתצוגות  המבנים  בתכנון  והוחל  המוזיאון  להקמת  ממשיים  מנהליים 

שייכללו בו.
: החברה להגנת הטבע החלה בתכנון המרכז שיוקם   הקמת מרכז הצפרות	 

באתר, בעורף האמפיתיאטרון שבלטרון.
 הושק אתר האינטרנט החדש: האתר משותף לעמותת יד לשריון ולחיל 
השריון. מי שעדיין לא גלש מוזמן לגלוש עוד לפני שיסיים קריאת דבריי: 
www.yadlashiryon.com. האתר מכוון גם לחיילים הצעירים ולמלש"בים 
וסרטים,  הווי  להיות שריונר,  בוא  ומביא בהרחבה את הפרקים הבאים: 
וצל"שים  עיטורים  השריון,  תולדות  וחטיבות,  אוגדות  ורק"ם,  טנקים 
בחיל  המתרחש  על  חדשות  מביא  האתר  הנופלים.  לזכר  גלעד  וכמובן 

השריון ועל השריון בכלל ומתעדכן באופן תדיר.

הקמנו  השנייה  לבנון  מלחמת  היבשה בעקבות  ללוחמת  הבמה 
עד  יבשה.  לוחמת  בנושאי  כנסים  ולארגון  לדיונים  במה  לשריון  יד  במסגרת 
כה התקיימו שני כנסים בשנים 2007 ו־2008 בהשתתפות זרוע היבשה, חברי 
העמותה וקצינים מצבאות זרים. הכנסים זכו לתגובות נלהבות בזכות רמתם 
המקצועית הגבוהה. כנס שלישי מיועד לספטמבר 2009. הצלחת הבמה הוכיחה 
שיש צורך וביקוש למסגרת פורמלית שתתמחה בלוחמת היבשה ותשמש מרכז 
ללימוד והפקת לקחים, למחקר ולהחלפת דעות עם מכונים ומוסדות אקדמיים 
העוסקים בנושאי צבא וביטחון בארץ ובחו"ל, ותפעל בשיתוף עם זרוע היבשה. 

אנו בוחנים את האפשרות להקים מסגרת זו )מכון( במהלך 2009.

אין יש מאין

הפעילות הענפה שתוארה למעלה היא תוצאה של עבודה מסורה ומאומצת 
של סגל האתר ושל המתנדבים הרבים התורמים מזמנם וממרצם. אנו זקוקים 
לכל אחד מהשריונאים בסדיר ובמילואים וקוראים לכולם לתרום את חלקם 

בעשייה ובאמצעות חברות בעמותה. הבית הוא הבית של כולנו.
השנה הקרובה צפויה להיות שנה לא קלה ומצב המשק בארץ ודאי ישפיע 
גם עלינו. אנו נערכים ככל יכולתנו להמשיך ולממש תכניות קיימות וחדשות. 

בואו והטו שכם!
 אלוף )במיל'( חיים ארז
יו"ר עמותת "יד לשריון"

גיוס  לקראת  פנינו  אלה  בימים 
של  האחרון  המחזור  שיהיה   2009 מארס 
המתגייסים במתכונתו הישנה, היות והחל 
החיל  עובר   2009 אוגוסט  גיוס  ממחזור 
מתקיימת  כידוע  חטיבתי.  גיוס  לשיטת 
הגיוס,  לשיפור  ענפה  פעילות  בחיל 
ובראייה  ובראשונה  בראש  המכוונת 
הקרביים,  לֵחילות  הגיוס  לשיפור  מערכתית־צה"לית 
ובצורה ממוקדת יותר, בראייתנו הֵחילית, לשפר את הרצון 

והמוטיבציה לשירות בחיל השריון.
במסגרת העיסוקים של הַחיִל הוצב נושא זה במעלה סדר 
הוא  ורצון  מוטיבציה  עם  שחייל  ההבנה  תחת  העדיפויות 
חייל טוב המתמקד במקצועיותו ובכשירותו ופחות בבעיות 
במסגרת  למפקדים.  בעייתי  קשב  זמן  הגוזלות  אחרות, 
פעילות זו תיְחקר הַחיִל את הפעילות עד כאן ומצא שאנו 
באשר  ועובדתי  נכון  ידע  היעדר  של  בבעיה  מצויים  עדיין 
למעורבות הַחיִל בפעילות המבצעית של צה"ל, איכויות כוח 
האדם בַחיִל, מסלולי הפיקוד המהירים והיותו מצוי בקדמת 
עוד  והשליטה.  האש  מערכות  של  הטכנולוגיות  היכולות 
למדנו כי את עיקר המידע לומד המלש"ב מחבריו ומאתרי 

האינטרנט העוסקים בגיוס.
המכילה  הַחיִל  של  הפעולה  תכנית  נולדה  זו  מלמידה 
לגיוס  המעבר  לקראת  היערכות  ובתוכם:  רבים  מרכיבים 
גיוס  הרגלים, החל ממחזור  בחיל  לנעשה  בדומה  חטיבתי, 
באחת  בחירה  אפשרות  למלש"ב  כאשר   ,2009 אוגוסט 
מחטיבות החיל לפי בחירתו; השקת אתר האינטרנט החדש 
פורומים,  המאפשר   www.yadlashiryon.com השריון  של 
פניות ויצירת קשר למלש"ב לרבות קביעת פגישה; פעילות 
בגדנ"ע )בשדה בוקר( לרבות הכשרת מד"נים )מדריכי נוער( 
אבחון  לאחר  ספר  בבתי  פעילות  אלה;  בימים  המתקיימת 
בית  בוגרי  ידי  על  ובעדיפות  לשריון,  המתגייס  פרופיל 
בהתאמה.  הצבאיות  ובפנימיות  במכינות  וכן  עצמו  הספר 
על כל אלה נוספת פעילות של מפגשים אישיים שמובילים 
הַחיִל  את  המציגה  סדורה  ערכה  באמצעות  המפקדים, 
והחטיבות הלוחמות בצורה איכותית הנותנת מענה לפערי 

הידע של המלש"ב.
החברים'  עם  'הגיוס  פרויקט  את  בהצלחה  מינף  החיל 
המתגייסים  ממחצית  למעלה  לפיו  מרשים  להישג  והגיע 
שהקל  מהלך  חבר,  של  מוכרות  פנים  עם  לשירות  נכנסו 
דווקא  משמע,  תרתי  האלונקה",  "נטל  את  משמעותית 
שלב  על  בדגש  המתגייס,  של  בשירות  הראשונים  בצעדיו 

הטירונות.
פעילות ענפה זו מהווה קושי לא פשוט לחטיבות שעיקר 
מרצן וזמנן מוקדש לאימונים ולתעסוקות בגזרות השונות, 
בעלי  המשרתים  אחוז  ששיפור  ברור  זה  לצד  שכך.  וטוב 
בחובו  שטומן  מצוינות  של  מהלך  הוא  גבוהה  מוטיבציה 
הפעילות  מהיקפי  ולַחיִל.  לחטיבות  משמעותיים  רווחים 

והרצינות של החטיבות עד כה ברור שאנו בכיוון הנכון.
אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולרתום את כל מי שנחשף 
לעניין לראשונה, בדגש על חברינו הותיקים, ומבטיח כי כל 
 - ולא פחות חשוב  חיוך,  בזמינות מלאה עם  פנייה תענה 

במקצועיות, כדרכנו בשריון מאז ומתמיד.
ברעות,

אגאי יחזקאל, תא"ל 
קצין השריון הראשי
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אלוף )במיל'( אורי שמחוני

תא"ל  ידידי  של  מאמרו  בעניין  קראתי 
)במיל'( עמי מורג )בביטאון שריון, גיליון 29( 
והסכמתי לרוב הדברים, אך לא לכל. אין ספק 
גבורה  מלחמת  הייתה   188 חטיבה  שמלחמת 
בודדים  וטנקים  מחלקות,  פלוגות,  הרואית. 
בתנאים  בהרבה  עדיפים  כוחות  נגד  נלחמו   -
קשים מאד. אבל, הטענה הנשמעת שוב ושוב 
שהחטיבה הושמדה, ירדה מהסד"כ,  או כדברי 
עמי - רשת טופי נָָדָמה, אינה נכונה ועושה עוול 
גדול ללוחמי החטיבה במלחמת יום הכיפורים, 

למסורת החטיבה, ולמסורת החיל.
 74 גדוד  טנקים:  גדודי   3 היו   188 בחטיבה 
בפיקודו של סא"ל יאיר נפשי, שנלחם מהשעה 
הראשונה של המלחמה במסגרת חטיבה 7; גדוד 
39 בפיקודו של סא"ל יואב וספי, שהצטיין לכל 
להתעלמות  זוכה  מה  ומשום  המלחמה,  אורך 
במסגרת  שנלחם  בהיסטוריה החטיבתית, 
חטיבה 4 בפיקודו של אל"ם יעקב הדר )פפר(. 
ובדרכו למעלה,  דרך מעלה גמלא,  הגדוד עלה 
שריון  בקרב   - השמיד  כנף,  מזרעת  באזור 
סורים מבלי  - עשרות טנקים  שראוי שיילמד 
בחוד  המשיך  הגדוד  אחד.  טנק  אפילו  לאבד 
התקפת הנגד של אוגדת מוסה פלד כל הדרך, 
ממעלה גמלא ועד הקו הירוק. המג"ד המצטיין 
יואב וספי נהרג מאוחר יותר באזור מוצב 109; 
כמתואר  שנלחם  הדרומית  בגזרה   53 וגדוד 

בגבורה רבה וכל מלה נוספת רק תגרע.
האג"ם  וקצין  הסמח"ט,  שהמח"ט,  לאחר 
נהרגו בקרב על נפח, הרשת לא נדָמה והחטיבה 
לא נמחקה. קציני המטה של החטיבה, הקמ"ן 
משה צוריך, קצין השלישות שמוליק בן משה, 
וקצין הקשר חנן שוורץ )שי(, התקשרו לפיקוד, 
והצוותים  את הטנקים  מרכזים  שהם  הודיעו 

וביקשו  ומרכזה  הגולן  רמת  מדרום  שנסוגו 
שנשלח מח"ט חדש. המח"ט הראשון שנשלח 
לשעבר,  מח"ט  ותיק,  שריון  קצין  היה  מיד 
שעות  כמה  לאחר  הפיקוד.  בחפ"ק  שהיה 
התקשרו קציני המטה והודיעו שאינו מתאים, 
ובכבוד,  בדרגות  להתחשב  מבלי  בפשטות,  כך 
הוא אינו מארגן את הכוח כמו שצריך, וביקשו 
יוסי  זמן הגיע לפיקוד סא"ל  להחליפו. באותו 
בן חנן, שחזר מחו"ל, ואלוף הפיקוד שלח אותו 
החטיבה  את  קיבל  יוסי  החטיבה.  על  לפקד 
הגעתו  עד  בכוחותיה  המטה ששלטו  מקציני 
והפך אותם לקציני המטה שלו ולקח כסגנו את 
סמג"ד 53, שמוליק אסקרוב, שנפצע יום קודם, 
לשוב  כדי  לחטיבה  וחזר  החולים  מבית  ברח 
טופי,  קודקוד  החטיבתי,  הקרב. הכוח  לשדה 
שפיקד באמצעות המפקדה הניידת של איציק 
בן שֹהם שכמעט ולא נפגעה, השתתף בקרבות 
עמק הבכא, וכעבור יומיים היה הכוח המוביל 
בהבקעה של אוגדה 36 למובלעת הסורית. עד 

כאן העובדות.
על  בסיפור  נובע  מהיכן  היטב  יודע  אני 
וחבל  מבחוץ  בא  זה  שהושמדה,  החטיבה 
להאדיר את  במקום  מוותיקי החטיבה,  שחלק 
נכאים  התמסרו לגרסת  ולהנחילה,  גבורתם 
שגורמת עוול גדול להם עצמם. חטיבה יכולה 
להעביר ולקלוט כוחות, לשנות ציוותים ולספוג 
ואינה  נעלמת  אינה  חטיבה  אבל  אבדות, 
נמחקת, העובדה הפשוטה היא שהחטיבה על 
ובציוותים שונים, בהתאם  יחידותיה, במבנים 
לצורכי הקרב, המשיכה להילחם ולהצטיין עד 
סוף המלחמה, וכאשר יוסי בן חנן נפצע החליף 
דני נפצע החליף אותו  ורדי, וכאשר  דני  אותו 

עמוס כץ.
חטיבתית  מסורת  בונים  איך  להמחשה  רק 
ומה חשיבותה אביא כדוגמה את גולני. כאשר 

בקרב  נפצע  גולני  מח"ט  דרורי,  אמיר  אל"ם 
על  הפיקוד  את  נשלחתי להחליפו.  החרמון 
גולן,  יואב   ,26 בן  מרב־סרן  קיבלתי  החטיבה 
קצין האג"ם החטיבתי, שפיקד על הקרב הקשה 

ביותר בתולדות החטיבה.
מסביב, על המדרון, היו פזורים 50 הרוגים 
של  הנפגעים  מספר  פצועים.  מ־120  ויותר 
וגם   ,188 חטיבה  של  מזה  כפול  היה  גולני 
המח"ט  לא פחות.  נפגעה  הפיקוד  שרשרת 
נפצע, הסמח"ט נהרג, שניים מהמג"דים נהרגו 
נפגעו,  מרבית מפקדי הפלוגות  נפצע,  ושלישי 
אבל החטיבה מעולם לא ראתה עצמה כחטיבה 
מזה,  ההיפך  לנפשה.  נעזבה  או  שהושמדה 
יואב  ובצדק, כמנצחת. ואם  היא רואה עצמה, 
גולן היה נפגע, קצין אחר היה לוקח פיקוד על 
החטיבה וכך הלאה. התוצאה מכך היא שכל חייל 
יום הכיפורים,  מלחמת  מאז  לגולני  שמתגייס 
בחטיבה,  הראשון  מיומו  בו  מוחדר  וזה  יודע, 
שקרב החרמון הוא ניצחון אדיר ושיא הגבורה 
האישית. הוא גם יודע שהוא ממשיך של מסורת 
מפוארת שהחלה לפני 1973, בכיבוש תל־פאחר 
ב־1967, בכיבוש מוצבי רפיח ב־1956, ובמניעת 
נפילת קיבוצי עמק הירדן ב־1948. הם יודעים 
שחיילי גולני הם בלתי שבירים ובלתי מנוצחים, 
כי זאת המסורת והיא מחייבת, ולכן מוחדרת 
בהם מהיום הראשון ביחידה.  מי ירצה לשרת 
ביחידה שהמסורת שלה היא מחיקה מהסד"כ 
במלחמה? מסורת לא בונים בתחושות קיפוח, 

בסיפורי לא אמרו לי, לא נתנו לי.
אף חטיבת שריון לא הושמדה ולא נמחקה 
באף מלחמה, זה לא קרה, זה לא יקרה.  	

קצין  שימש  שמחוני  אורי  )במיל'(  אלוף   *
יום  במלחמת  הצפון  בפיקוד  האג"ם 

הכיפורים

רשת "טופי" לא ָנָדָמה

טנק סנטוריון ברמת הגולן 
במלחמת יום הכיפורים
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מבצע "עופרת יצוקה"
עם סגירת הגיליון החל מבצע "עופרת יצוקה". הפעילות וההכשרה העדכנית והנמרצת של חיל השריון, 
זה. הלחימה הקרקעית השיגה את  נתנה את אותותיה בלחימה במבצע  לבנון השנייה,  כלקח ממלחמת 
מביאים  הננו  בעתיד.  אתגר  לכל  ומוכנות  התעצמות  המשך  השריון  ולחיל  לצה"ל  מאחלים  הננו  יעדיה. 
בינתיים  לראות  תוכלו  אחדות  כתבות  יצוקה.  עופרת  במבצע  השריון  מפעילות  צילומים  מספר  בפניכם 
נרחבות על פעילות השריון במבצע. נביא כתבות  בגיליון הבא   .www.yadlashiryon.com :באתר השריון
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סא"ל )במיל'( ד"ר עמיעד ברזנר

תיקון והתנצלות

כותרת הכתבה ואף הציטוט מדבריו של אלוף 
מיל' ישראל טל המובא בגוף הכתבה, שפורסמה 
ב"שריון" 29, הגדירו את קרבות חטיבה 14 כקרב 
השריון האכזרי ביותר בהיסטוריה. לאור הערותיו 
לקלטת  מחודשת  והאזנה  טל  )במיל'(  אלוף  של 
הטנקים  כקרב  הריאיון נמצא שהוא כינה אותם 
על  מתנצלים  אנו  בהיסטוריה.  ביותר  האכזרי 

שלא הקפדנו על ציטוט ההגדרה כלשונה.

תזכורת קצרה
לחמה   1973 באוקטובר   18 ועד   15 מיום 
כשמשימתה  לב"  "אבירי  במבצע   14 חטיבה 
מערכה  הקרוב.  הצליחה  אזור  ואבטחת  כיבוש 
בהיסטוריה  ביותר  הקשה  הקרב  אולי  הייתה  זו 
של השריון הישראלי. בכתבה שפורסמה בגיליון 
הקודם )29( של הביטאון תוארו הקרבות הקשים, 
שהתחוללו בליל 15־16 באוקטובר 1973, שבהם 
דיוויזיית  של  הנגד  בלמה החטיבה את התקפות 
שהיה  נ"ט  מגנן  את  כבשה   ,21 המצרי  השריון 
לא  אך  "טרטור",   - "לכסיקון"  הצירים  בצומת 
הצליחה בפתיחת ציר "טרטור". אבדות החטיבה 
בשלב זה היו רבות: 121 חללים, 62 פצועים וכן 
שלא  אף  החטיבה,  הישגי  טנקים.   56 לה  נפגעו 
הצליחה,  בביצוע  להתחיל  ִאפשרו  שלמים,  היו 
מוקדם  החטיבה.  ללחימת  במקביל  שהתנהלה 
בבוקר יום 16 באוקטובר, עוד לפני ההתגברות על 
מגנן הנ"ט בצומת "לכסיקון" - "טרטור", הגיעו 
ה"תמסחים" למעוז "מצמד", הושקו למים והחלו 
לגדה המערבית   421 טנקים של חטיבה  להעביר 
עלול  שהיה  הנ"ט,  שמגנן  אף  סואץ.  תעלת  של 
למנוע את תנועת הדוברות, נכבש בשעה 09:43, 

התעכבה הגעתן מחמת סתימת ציר "עכביש" )גם 
גשר הגלילים נשבר(.

כתבה זו משלימה את פעולות החטיבה במבצע 
החל  הראשון,  בפרק  שתואר  כפי  לב",  "אבירי 
באוקטובר  ל־18  ועד  באוקטובר   16 יום  מבוקר 

 .1973

פרק שני
16 באוקטובר

האויב: בליל 15־16 באוקטובר פעלו המצרים 
של  כהתקפה  בעיניהם  מה שהוערך  נגד  נמרצות 
צה"ל על דיוויזיה 16. בשעות הבוקר זיהו המצרים 
את כוח צה"ל ממערב לתעלת סואץ ועקבו אחר 
הייתה  הערכתם  היום.  במשך  בטנקים  תגבורו 
סוללות  להשמיד  שנועדה  מקומית,  פעולה  שזו 
טילי אוויר קרקע. עיקר דאגתם המשיכה להיות 
נתונה לחדירת כוחות צה"ל לתוך מערך דיוויזיה 
16 ולהגנה עליו, ודיוויזית השריון 21 קיבלה את 
הפיקוד על קו המגע. רק בשעות אחר הצהרים של 
הפעולה  היקף  על  המצרים  עמדו  באוקטובר   16
של צה"ל וראו בה איום על כלל המערך המצרי. 
הוצאו הוראות לחסימת כבישים בחופו המערבי 
שריון  חטיבת  ולהפעלת  הגדול  המר  האגם  של 
עצמאית 25, שהייתה בגזרת ארמיה 3, להתקדם 
נוספים  שריון  כוחות  ושל  הצליחה,  אזור  לעבר 

מארמיה 3. 
יום 16 באוקטובר מצא את חטיבה 14  בוקר 
כשהיא סחוטה, יגעה ופגועה מהקרבות האכזריים 
וזקוקה  והבוקר,  שהתחוללו במשך שעות הלילה 
להתרעננות, למילוי מחדש ולאגירת כוח למילוי 
הקרוב  הצליחה  אזור  אבטחת  של  המשימה 
והשלמת פתיחת הצירים. כיבוש צומת "לכסיקון" 
שנפגעו  הפצועים  את  לרכז  ִאפשר  "טרטור"   -
פינוים  להמשך  ומשם  ל"לקקן"  הצפונית  בגזרה 

המילוי  הייתה  חמורה  בעיה  "עכביש".  ציר  דרך 
משום  ובתחמושת,  בדלק  היחידות  של  מחדש 
שהתקווה להגעת הדרגים ל"לקקן" הושמה לאל 
"עכביש".  בציר  תנועה  עומס  שהתהווה  לאחר 
המחסור בתספוקת הפך לבעיה קריטית שפגמה 
בכושרה הקרבי של החטיבה. אמנם נעשו פעולות 
לתיקון המצב, במידת מה על ידי הוצאת תחמושת 

מטנקים פגועים, אך הבעיה נשארה בעינה.
החטיבה  פעלה  הצהרים  שלפני  בשעות 
מאבטח   184 גדוד  כאשר  מחדש  להתארגנות 
את אזור הצליחה באזור "סגול" 111 בצפון אזור 

הצליחה, ופריסת יתר יחידות החטיבה הייתה:
"לקקן"  מעוז  באזור  בהתארגנות   -  79 גדוד   	

כאשר פלוגה אחת מאבטחת כלפי דרום.
	 גדס"ר 87 - בהתארגנות באזור "טרטור" 50.
	 גדוד 407 - בהתארגנות באזור מעוז "לקקן".

	 גדס"ר 582 - בהתארגנות באזור "עכביש" 55 
כאשר פלוגת התול"ר שלו המשיכה לאבטח כלפי 

דרום ב"לכסיקון" 263.
	 יחידה 424 וכוח "שמוליק" - ב"לכסיקון" 263 

באבטחה כלפי דרום.
ליל 15־16 באוקטובר  לקרבות האכזריים של 
נודעה השפעה רבה על סד"כ החטיבה. הגדודים 
ביניהם  נפגעים,  של  רב  ממספר  סבלו  ו־87   407
ולהפעיל  להמשיך  היה  ניתן  ולא  הבכיר,  הפיקוד 
הכשירים  הכוחות  גדודיות.  כמסגרות  אותם 

מגדוד 407 וגדס"ר 87 צורפו לגדודים 79 ו־184. 
בעוד שעיקר כוחות החטיבה נמצאו בתהליך 
התארגנות - לא פסק לחץ האויב. גדוד 184 אף 
15־16  ליל  כל  במשך  קשה  לחימה  לאחר  שהיה 
ועייפים  סחוטים  היו  כשצוותיו  באוקטובר, 
והרק"ם זקוק למילוי מחדש של דלק ותחמושת, 
בשעות  גם   .111 ב"סגול"  הגזרה  בצפון  החזיק 
בפני  לעמוד  המשיך  הוא  המוקדמות  הבוקר 
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ניסיונות של התקפות טנקים והשמיד רבים מהם. 
מאוחר יותר זיהה הגדוד טנקי אויב נעים בשטח 
תוך שהם מנצלים שלדות שרופות כמחסה, לשם 
התקשה  והגדוד  באש,  ופתיחה  עמדות  תפיסת 

לאתר אותם ולפגוע בהם. 
בשעה 10:07 נתקבלה ידיעה כי חטיבת שריון 
"לכסיקון"  ציר  לאורך  לתקוף  עומדת  מצרית 
למפקדת  הסינית".  "החווה  לעבר  לדרום,  מצפון 
היה  נראה  חטיבה,  במצב  שעודכנה  האוגדה, 
בפני  עומדת  והתשושה  המדולדלת   14 שחטיבה 
הניבה   162 ולאוגדה  לפיקוד  פנייה  רציני.  איום 
תוצאות וחטיבה 14 תוגברה בכוח חדש ורענן - 
גדוד טנקים שוט 198 מחטיבה 460 )אוגדה 162(.

מתוך  החטיבה?  לגזרת   198 גדוד  הגיע  כיצד 
ומתקדמת  הולכת  שהצליחה  בלילה  התרשמות 
נשלח הגדוד ככוח קדמי לאזור הצליחה. הוא החל 
בתנועה ב־16 אוקטובר בשעה 01:00 לכיוון אזור 
הצליחה, תוך שהוא עוקף את ציר "עכביש" החסום, 
לעבר מעוז "לקקן" ובשעה 11:00 הגיע ל"מצמד" 
עם 17 טנקים. עקב ההחלטה שלא להעביר טנקים 
נוספים לגדה המערבית של תעלת סואץ, עד שלא 

יבנה גשר הדוברות, נשאר הגדוד באזור. 
גדוד 198 קיבל פקודה להחליף במהירות את 
נורתה  גדוד 184 והחל לנוע לצפון־מזרח. בדרכו 
נפגע.  אחד  וטנק   184 גדוד  של  טנקים  עליו אש 
הירי  הופסק  פיסי  ומגע  בקשר  תיאום  לאחר 
ובשעה 12:05 תפס הגדוד את העמדות של גדוד 
טנקים1.   14 מונה  כשהוא   ,111 ב"סגול"   184
הגדוד הותקף על ידי מטוסים אך התקפת השריון 
המודיעין,  ידיעות  לפי  צפויה  שהייתה  המצרי, 

בוששה לבוא.
גדוד 184 יצא להתארגנות באזור "טרטור" 50 
כשהוא בכוננות לתגבור הגזרה הצפונית. היעדר 
באופן  ולחם  בתנועה  שהיה  לגדוד,  תספוקת 

אינטנסיבי במשך 24, הסתמן כעניין דחוף ביותר 
שיש לפתור אותו. 

ליל 16־17 באוקטובר
בהיערכות  ניכרים  שינויים  חלו  לא  אויב: 
ובפעילות. חטיבה 25 עדיין לא התחילה בתנועה.
לאחר שהתברר כי ציר "עכביש" נחסם באש 
טילים, הופעל גדוד חי"ר מוצנח 890 על ידי אוגדה 
162 נגד מה שהוערך באותו זמן - ביעור חוליות 
נ"ט, שפעלו מתוך תעלות "החווה הסינית" באזור 
"טרטור" 41. ההתקפה נכשלה. במקביל להתקפה 
הן  ובבוקר  "עכביש"  ציר  על  דוברות   12 הועברו 

הגיעו ל"מצמד".
גדוד  על  עבר  יחסית  שקט  לילה   :14 חטיבה 

198, שהיה בקו המגע באזור "סגול" 111.
17 באוקטובר

אויב: המגמה של המצרים התמקדה בבלימת 
של  המאחז  ובחיסול  דורסואר  באזור  הפריצה 
מאמציהם  סואץ.  לתעלת  מעבר  צה"ל  כוחות 
בגזרת  הנמצאים  זמינים  כוחות  על  הסתמכו 
טנקים  וחטיבת  מצפון   21 דיוויזיה   - הפעולה 
התקדמות  על  התרעות  מדרום.   25 עצמאית 
אפשרית של חטיבת השריון המצרית 25 הופצו על 
ידי פיקוד הדרום לאוגדות עוד ביום 16 באוקטובר 
להיות  14, שהמשיכה  לב חטיבה  בערב. תשומת 
נתונה  הייתה  הצליחה,  אזור  לאבטחת  אחראית 
את  מצא  באוקטובר   17 בוקר  מצפון.  לאיום 
והיערכותה  מוקדים  בשלושה  פועלת  החטיבה 

הייתה כלהלן: 
צפון  כלפי  ערוך  להיות  המשיך   -  198 גדוד   	

באזור ציר "שיק".
	 גדוד 184 - באזור "טרטור" 50 )בכוננות לתגבור 
שטרם  שלו,  התספוקת  כאשר  הצפוני(  האזור 
הגיעה, הוערכה כעניין שאינו סובל דיחוי. לאחר 
קבלת אישור ממפקדת האוגדה יצא הגדוד מגזרת 

החטיבה ל"כספי" 56 )ציר החת"ם(, המקום אליו 
לאחר  ולחימוש.  לתדלוק  החטיבה,  דרגי  הגיעו 

מכן חזר הגדוד לגזרתו. 
ו"גרפיט"   265 "לכסיקון"  באזור   -  79 גדוד   	

באבטחה כלפי דרום.
 263 ב"לכסיקון"  "שמוליק"  וכוח   424 יחידה   	

באבטחה כלפי דרום.
כמקום  שימש  הגזרה  שבמרכז  "לקקן"  אזור 
הלוגיסטיים  האמצעים  ולריכוז  להתארגנות 

המועטים.
חולית  של  התקפה  המצרים  ערכו  שחר  עם 
חי"ר, שירתה מספר טילי נ"ט על עמדות גדוד 198 
ופגעה בנגמ"ש. ההתקפה נשברה לאחר מתן מכת 
אש של כל הגדוד והסתערות על החוליה. בהמשך 
הבוקר הגיעה התרעה מהחטיבה כי חטיבת שריון 
אזור  את  לתקוף  עומדת  טנקים(   60( מצרית 
הצליחה מצפון לדרום. בשעה 09:00 אותרו טנקי 
"לכסיקון"  ציר  לאורך  מצפון  שהתקדמו  אויב, 
 .198 גדוד  עמדות  את  בגלים  לתקוף  והתחילו 
עד כה נלחמה חטיבה 14 נגד דיוויזית שריון 21, 
לחסל  המצרי  והניסיון  כוחה,  תש  הנראה  שככל 
את איום הצליחה הביא אותם להמשיך בהתקפה 
 24 השריון  חטיבת  את  מפעילים  כשהם  מצפון, 
רק  באש  פתח   198 גדוד   .23 ממוכנת  מדיוויזיה 
לאחר שטנקי האויב הגיעו לטווח 1,000 - 1,500 
ניסיונות  התוקפים.  הטנקים  את  והשמיד  מ' 
ההתקפה לא פסקו אך כולן נהדפו. לפי דיווח של 
השמדת  היו  המוצלח  הקרב  תוצאות   198 מג"ד 
חמורה  פגיעה  ללא  נוסף  ורכב  טנקים  כ־50 
שכ־30  הודעה  התקבלה  בהמשך  הגדוד.  בטנקי 
טנקים עומדים לתקוף את הגדוד מכיוון "אמיר" 
ונשלחה  נערך לקדם את התקפה  ממזרח. הגדוד 
אליו פלוגה מגדוד 599 של חטיבה 421, שהייתה 
במעוז "מצמד". הודעה זו נמצאה בסופו של דבר 
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חזרה   599 מגדוד  והפלוגה  כאיום שלא התממש 
ל"מצמד". 

בשעה 10:30 ניתנו הפקודות הבאות להיערכות 
החטיבה:

	 גדוד 198 ימשיך במשימתו - אבטחה כלפי צפון 
ומזרח.

צומת  אזור  אבטחת   - הגזרה  במרכז   79 גדוד   	
 - "לכסיקון"  וצומת  "טרטור"   - "לכסיקון" 

"נחלה".
טנקים  פלוגת  שמנה:  הסמח"ט  בפיקוד  כוח   	
מגדוד 79, יחידה 424 וכוח "שמוליק" - אבטחה 

כלפי דרום באזור "לכסיקון 263.
החטיבה  לגזרת   184 גדוד  חזר   11:05 בשעה 
 13:05 בשעה  התארגנותו.  את  שהשלים  לאחר 
תפס גדוד 184 את הקו באזור "סגול" 111 והחליף 
מהדרגים  והתמלא  ל"לקקן"  שנע   ,198 גדוד  את 

של חטיבה 14, שהצליחו להגיע לאזור.
התרעות על ההתקדמות של חטיבת השריון 
המצרית 25 הגיעו לחטיבה עוד בשעות הבוקר. 
תנועה  "...יש  כי   79 גדוד  דיווח   08:00 בשעה 
גדולה לכוון צפון..." בשעה 08:36 דיווח המח"ט 
אריאל  )במיל'(  אלוף   -  143 אוגדה  למפקד 
 ,176 "סגול"  באזור  כרגע  "הם  שרון:  )"אריק"( 
טנקי האויב, אנחנו בעמדות ב"גרפיט". פלוגה א' 
החטיבה(,  למפקד  ישירה  )בכפיפות   407 מגדוד 
גזרת  את  ושהבטיחה  טנקים,  ארבעה  שמנתה 
החטיבה מדרום ב"לכסיקון" 265, זיהתה תנועה 
כ־3  של  בטווח  לה  מדרום  אויב  כוח  של  רבה 
ק"מ. אותרו בבירור 12 טנקים, ככל הנראה כוח 
חלוץ של החטיבה. בשעה 12:30 הפלוגה פתחה 
)עקב  נחותות  בעמדות  כשהיא  באש  עליהם 
תנאי השטח( ולפי דיווח המ"פ נראה היה שהם 
הושמדו ותנועת החטיבה המצרית נעצרה. מח"ט 
הטנק  עם  יצא  ב"לקקן",  עת  באותה  שהיה   ,14
אישית מהמצב  להתרשם  כדי  המגע  לאזור  שלו 
נתן  בתספוקת  המחסור  הבולם.  לכוח  והצטרף 
הלכה  שתחמושתה  א',  פלוגה  אותותיו.  את 
 25 חטיבה  טנקי  עם  המגע  מקו  הוצאה  ואזלה, 
המצרית והוחלפה בפלוגה ח' מגדוד 79 )חמישה 

טנקים(, שהתחמשה ותודלקה לפני כן. פלוגה ח' 
הצליחה לפגוע בעוד 8 טנקי אויב.

נוסף  כוח  הופעל  המצרית   25 חטיבה  נגד 
החטיבה   .162 מאוגדה   217 חטיבה   - ממזרח 
הייתה מודעת לכך אך לא נוצר קשר בין הכוחות 
לפעול  אמורים  שהיו  השונים  החטיבתיים 
תיאום  ניסיונות  אויב.  אותו  ונגד  גזרה  באותה 
בין  והתיאום  דרך מפקדת אוגדה 143 לא צלחו 
התקשר   14 שמח"ט  לאחר  רק  נוצר  החטיבות 
ישירות עם אוגדה 162 ומח"ט 217. השמדת מרב 
אוגדה  כוחות  בידי  נעשתה  המצרית   25 חטיבה 
והוסר  המאוחרות  הצהרים  אחר  בשעות   162

הלחץ על חטיבה 14 מדרום. 
בשעות אחר הצהרים צורף לחטיבה כוח נוסף 
מ־5  מורכבת  שהייתה  לבן"(,  ),דוב   88 יחידה 

טנקים ו־9 נגמש"ים אמפיביים. 
ליל 17־18 באוקטובר

היקפה של מתקפת צה"ל וההערכה שמטרתה 
תעלת  של  המערבית  לגדה  גדול  בהיקף  צליחה 
הארמיות  את  לתגבר  המצרים  את  הניעו  סואץ, 
לבלום  כדי  המטכ"לית  מהעתודה  בכוחות  ו־3   2
באזור  המרוכזים  צה"ל  כוחות  את  ולחסל 
הצליחה. בשעות הלילה החלה אוגדה 162 לצלוח 

את תעלת סואץ על גשר הדוברות. 
18 באוקטובר

כוחות  פריצת  החלה  באוקטובר   18 בבוקר 
צה"ל מראש הגשר מערבה ודרומה. החלה פעולה 
האוגדה  החטיבה.  של  הלחימה  יכולת  לשיפור 
הכפיפה לחטיבה פלוגת גש"ח, ולאחר שהמח"ט 
הליקויים  חומרת  את  הפלוגה  חיילי  בפני  סקר 
פעולה  להמשך  ומשמעותם  בטנקים  שהצטברו 
תקינה של החטיבה, הפלוגה החלה לפעול במרץ 
לתיקון הליקויים. כמו כן החטיבה קיבלה תגבורת 

של 12 צוותי טנקים.
 ,460 לחטיבה   198 גדוד  חזר  הבוקר  בשעות 
את  ועזב  סואץ,  תעלת  את  צלחה  שבינתיים 
המערבית  בגדה  שהלחימה  בעוד   .14 חטיבה 
 - משימתה  במילוי   14 חטיבה  המשיכה  החלה, 
אבטחת אזור הצליחה בגדה המזרחית של תעלת 

עליו  שאיימו  הכוחות  השמדת  לאחר  סואץ. 
להתמקד   143 לאוגדה  החטיבה  הציעה  מדרום, 
מזרח  בכיוון  האזור  על  השליטה  בהרחבת 
הסינית",  "החווה  בתי  אזור  את  ולכבוש  וצפון, 
שכונה "אמיר". ההצעה אושרה ותכנית החטיבה 

להתקפה הייתה:
"שיק"  באזור  צפון  כלפי  יאבטח   184 גדוד   	

ו"סגול" 111.
 ,111 "סגול"  באזור  הוא  אף  יאבטח   79 גדוד   	
דרום  כלפי  לאבטח  תמשיך  אחת  פלוגה  כאשר 

ב"לכסיקון" 264.
	 יחידה 424 תכבוש את בתי המשאבות.

המשאבות  בתי  כיבוש  על  תחפה   88 יחידה   	
יחידה  לאחר  בדרוג  "אמיר"  אזור  את  ותכבוש 

.424
ו־79   184 הגדודים  החלו  הבוקר  בשעות  עוד 
"סגול"  עד  התקדם   184 גדוד  צפונה.  להתקדם 
106 ללא התנגדות רצינית, פרט להפגזה צפופה, 
באגפו  מחופרים  אויב  טנקי  בשלושה  נתקל  אך 
וטנק  נפגע  הגדוד  של  אחד  טנק  התגלו.  שלא 
הצטרף   79 גדוד  הוא.  אף  נפגע  לחלצו  שנשלח 
להתקפה ובלחץ משותף הגיעו לטנקים הנפגעים, 
שצוותיהם נמצאו הרוגים. גם לגדוד 79 נפגעו שני 

טנקים.
יחידה 424 שיצאה לתקוף את בתי המשאבות 
אויב  ובהתנגדות  ארטילרית  אש  בדרכה  ספגה 
החלו  לבתים  כניסה  לאחר  מהבתים.  באחד 

המצרים לברוח מהמקום.
בשעה 16:50 קיבלה יחידה 88 הוראה להתקדם 
לאחר  המבנים.  את  ולטהר  ל"אמיר"  ולהיכנס 
סיוע ארטילרי נכנסה היחידה לאזור שהיה כמעט 

ריק מאויב ולנוכח התנגדות מעטה.

סיכום
לחמה  באוקטובר  ל־18   15 הימים  בין 
הקרוב  הצליחה  אזור  לכיבוש  הן   14 חטיבה 
החטיבה  של  העיקרי  מבחנה  לאבטחתו.  והן 
שתוגברה  אף  באוקטובר.  15־16  בליל  היה 
רבת  משימה  עליה  הוטלה  נוספים  בכוחות 

טנקים פגועים בצומת "טרטור" - "לכסיקון"
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הערות
1. ישי וקסלר ויהודה טל, "גדוד טנקים 198 במלחמת יום הכיפורים", 

משרד הביטחון 2002, עמ' 92, 94 - 95.

היקף - לכבוש ולאבטח את אזור הצליחה הקרוב ולפתוח צירים לתנועת 
הכוחות הצולחים. למרות המודיעין הלקוי שעמד בבסיס תכניות החטיבה 
והתגלות אויב באזורים שלא נצפו מראש, היא הצליחה, תוך מיצוי מרבי 
תנאים  ולהכין  עליה  שהוטלו  המשימות  מרב  אחר  למלא  כוחותיה,  של 
מספיקים, שִאפשרו להתחיל בצליחה. בקרבות הלילה הזה וגם בקרבות 
ולוחמיה  החטיבה  מפקדי  של  יכולתם  התגלתה  בהמשך  שהתחוללו 
המחיר  משימתם.  להשגת  ובדבקות  בגבורה  באומץ,  ולהילחם  להמשיך 
ששולם היה כואב מאוד - 142 הרוגים ו־81 פצועים ולמעלה מ־60 טנקים 
וספירה שנערכה  בידי צה"ל  שנפגעו. אזור הלחימה של החטיבה נשאר 
לאחר המלחמה העידה גם על המכות האנושות, שספגו המצרים. באזור 
תקינים  אויב  טנקי   15 ועוד  שרופים  אויב  טנקי   118 נמצאו  הלחימה 

שצוותיהם נטשו אותם. 
האבדות הכבדות גרעו מכוחה של החטיבה אך היא המשיכה בהצלחה 
למלא אחר משימותיה - אבטחת אזור הצליחה הקרוב גם בימים הבאים. 
אך בזאת לא תמו עלילותיה וב־19 באוקטובר צלחה החטיבה את תעלת 
	 סואץ והמשיכה בלחימה בגדה המערבית של התעלה.  

נספח: שמות מח"ט, סמח"ט, מפקדי גדודים וכוחות

הערותשםתפקיד
אמנון רשףמח"ט

איתן אריאליסמח"ט

נפצע, החליף עמרם מצנעמג"ד 79
אותו נתן בן־ארי

אברהם אלמוגמג"ד 184
נהרג יואב ברוםמג"ד גדס"ר 87
נפצעשעיה בייטלמ"מ מג"ד 407

עמי מורגמג"ד 599
עוזי בן־יצחקמג"ד 409 
עמיר יפהמג"ד 198

משה ספקטוריחידה 424 )סיירת שקד(
שמואל ארדכוח "שמוליק"

נתן שונריגדס"ר ונ"ט 582
יוסף יודוביץיחידה 88

בתי המשאבות ב"חווה הסינית" לקראת תקיפה וכיבוש "אמיר"

דצמבר 2008  שריון 30 ׀ 13



שלב חיבור הלוחות בעת בנית הצריחון 
של המשוריין סקאוט־קאר

שלדת ווייט סקאוט־קאר 
כפי שהגיעה מחו"ל

14 ׀ שריון 30  דצמבר 2008 

טנק הצ'רצ'יל

עסקת  במסגרת  ארצה  הגיע  הטנק 
החלפת רק"ם עם אספן בריטי ועבר שחזור 
חיצוניים  חלקים  של  תיקון  הכולל  ושיפוץ 
ממושכת,  חוץ  אחסנת  בעקבות  שניזוקו, 
וצביעה מדוקדקת בצבעי היחידה הבריטית. 
ראש   - צ'רצ'יל  וינסטון  ע"ש  נקרא  הטנק 
במלחמת  המיתולוגי  בריטניה  ממשלת 
העולם השנייה, שבהיותו שר היִַּמּיָה במהלך 
מלחמת העולם הראשונה, נתן את חסותו 
הצי  במספנות  הראשון  הטנק  את  לבנות 

הבריטי. 
הטנק אשר סווג על ידי הבריטים כטנק 
חי"ר במשקל 39 טון, יועד להבקיע מאחזים 
הגרמני  הבונקרים  קו  לאורך  מבוצרים 
"זיגפריד ליין" ופותח בתוך זמן קצר ביותר. 
5,640 טנקי צ'רצ'יל מדגמים שונים נבנו על 
ידי הבריטים בעיקר בשנים 1940 - 1941. 

המזקו"ם של טנק יוצא דופן זה מכיל לא פחות 
מ־11 זרועות מרכוב בכל צד. בין הנתונים של 
הטנק המוזר אפשר למנות את התותח בן 6 

הליטראות, צוות בן 5 הלוחמים ומנוע כפול 
בעל הספק כולל של 350 כ"ס.

במהלך  רבים  בקרבות  חלק  נטל  הטנק 

מלחמת העולם השנייה, אולם לא הכריע את 
הכף במאבק עם הטנקים הגרמנים העדיפים.

לשריון"  "יד  באוסף  מוצב  הצ'רצ'יל  טנק 
בניין  שבעורף  הבינלאומי  האוסף  באזור 

המשטרה.

משוריין וייט סקאוט־קאר
)על בסיס "ניצני שריון" מאת סא"ל במיל' 

ד"ר עמיעד ברזנר(
השחרור,  במלחמת  לישראל  ההגנה  צבא 
שהיה צמא לכלים משוריינים, הצליח לרכוש 
משוריינים מסוג "ווייט M3A1 סקאוט־קאר" 
מעודפי הצבא הבריטי, ולהתקין עליהם מיגון 
מקלע עמדת  סנדוויץ',  מסוג  נוסף  שריון 
 - מג  למקלע:  דאז  כינוי   - )ַמגְַל"ד   MG34
במקום MG ו־ל"ד בגימטרייה הם 34( בקדמת 

הכלי וצריחון נושא מקלע בגג המשוריין.
על  נבנו  מקלעים  נושאי  משוריינים   71
על  בנוסף  )שמ"ש(,  המשוריינים  שירות  ידי 
צרפתי  תותח  הותקן  שבהם  משוריינים   3
בקוטר 37 מ"מ, כדוגמת זה המורכב בטנקים 

מסוג הוצ'קיס.

מוזיאון 
הטנקים 
ב"יד 
לשריון" 

עלון דצמבר 2008

לחברים שלום,
במהלך הסתיו החולף, ובמלאת 60 שנה לתום המנדט הבריטי בארץ ישראל והקמת מדינת ישראל, צירפנו 
לאוסף הרק"ם בלטרון 2 כלי רק"ם בעלי משמעות רבה. הראשון, טנק הצ'רצ'יל הבריטי שהגיע מחו"ל, 

והשני משוריין הסקאוט־קאר שנבנה בארץ במסגרת פרויקט שחזור מרתק של משוריין מתש"ח.



טנק הצ'רצ'יל שביד לשריון

הסקאוט־קאר המשוחזר צבוע ונושא את סימון חזית הדרום, לפני העברתו ללטרון
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מכוניות
יזהר גולדמן*

אם כולנו מכוניות, עם חמישה הילוכים 
- אז אני מכונית קצת שונה. לי יש שבעה 
ההילוכים  הילוכים.  סתם  ולא  הילוכים, 
שישי,  )חמישי,  שבהם  הגבוהים  גם  שלי, 
בדרך  בעלייה.  היטב  סוחבים   - שביעי( 
נח  קצת  לפעמים  שישי,  בהילוך  אני  כלל 

בחמישי, ולפעמים עולה קצת לשביעי.
עכשיו אני לא בשביעי, לא בשישי ולא 
או  בשלישי  ברביעי,  לא  אפילו  בחמישי. 
אני  המנוע,  הלך  בראשון...  לא  גם  בשני, 
לַכוֵון את  ורץ למושב הנהג  דוחף מאחור 
המכונית, ושוב אחורה לדחוף קצת ושוב 

לַכוֵון קצת. העליות נעשו קשות...

גולדמן  יזהר  ידי  על  נכתבו  הדברים   *
כחודשיים לאחר שאחיו נועם גולדמן ז"ל 

נפל במלחמת לבנון השנייה

תיקון טעות
בגיליון 29 של שריון )ספטמבר 2008( 

נפלה טעות:
 14 חטיבה  של  לחימתה  על  בכתבה 
)בעמודים 7־6( הכותרת צ"ל: "קרב הטנקים 
שביקש  כפי  בהיסטוריה"  ביותר  האכזרי 
כפי  )ולא  ולהדגיש  לציין  טל  ישראל  אלוף 

שנכתב(. המערכת מתנצלת על הטעות.
בכתבה: "המלחמה על המים - אסימטריה 
כתוב   38 בעמוד  הערבית"  הליגה  כנגד 
"וכאשר נראה שהתול"רים והטנקים הסורים 
 - הטרקטור  לעבר  לועותיהם  את  מכוונים 
לעברם  לירות  והטנקים  הארטילריה  החלו 
ולעבר ציוד ההטיה." אלוף ישראל טל ביקש 
לציין ולהדגיש כי לא הייתה ארטילריה כלל 
וכי תחילה השמיד סמל שלום  באותו קרב, 
כהן את הטרקטור בטווח 11 ק"מ ובתגובה 
פתחו הטנקים הסורים באש והושמדו בקרב 

אש עז. המערכת מתנצלת על הטעות.

הפתוח  המשוריין  של  הפיכתו  משימת 
מיגון  בעל  משוריין  לכלי  העליון,  בחלקו 
שריון  "מכונית  נקראה  צדדיו,  מכל  שריון 
בעלת צריח מסתובב על צירו )מפח פלדה( 

לשם תפקידי התקפה".
חלק  נטלו  "ווייט"  השריוניות  ואומנם, 
ברוב הלחימה הממונעת במלחמת העצמאות, 
וכלה  ורמלה  לוד  לכיבוש  "דני"  החל ממבצע 
של  היקף  רחבת  )מתקפה  "חורב"  במבצע 

צה"ל כנגד צבא מצרים בנגב המערבי(.
הרכב  אומן  על  הוטלה  השחזור  משימת 
שלום בלוך. שִלדה עירומה של ווייט סקאוט־

אספן,  של  במימון  מאנגליה  הובאה  קאר 
התכנון.  לתחילת  בלוך  של  למוסך  והועברה 
של  קנים  שני  גם  הגיעו  השלדה  עם  יחד 
המקלע הגרמני לצורך התקנה בשתי עמדות 
עבודת  ובצריחון.  המשוריין  בקדמת  הירי, 
התכנון התבססה על מבנה מקורי של שריון 
חטיבת  באנדרטת  המוצבת  הסקאוט־קאר 

הראל בהר־אדר.
של  בלייזר  חיתוך  בוצע  התכנון  לאחר 
הגבהת  ביצוע  לצורך  שהוכללו  פלדה  לוחות 
הועתק  והגג. הצריחון  התובה של המשוריין 
הקפדה  תוך  בהר־אדר,  המוצב  מהמשוריין 
שכל המדפים יהיו ניתנים לפתיחה. כן נבנה 

מנגנון הצידוד של הצריחון.
מסוגה  הראשונה  שהיא  המשימה,  ליווי 
שהתוצאה  דופן,  יוצאת  חוויה  היווה  בארץ, 
שלה הינה העתק מדויק של אחד מכלי השריון 

המשמעותיים במלחמת השחרור.
בגאווה  מוצב  הסקאוט־קאר  משוריין 
בתחילתו של אוסף מלחמת העצמאות, כאשר 
וטנק  האחד  מצידו  נמצא  ההוצ'קיס  טנק 
 - "השריון  4 מצידו השני, בבחינת  המרכבה 

אז והיום".
ברעות

סא"ל )במיל'( מיכאל מס
אוֵצר מוזיאון הטנקים
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 יום רביעי, 22 באוקטובר 2008
כ"ג בתשרי התשס"ט

 בית המשפט המחוזי - מרכז 
לשכת הנשיאה

מנשה היקר,

 הנדון: ביקור שופטי בית המשפט המחוזי - 
מחוז מרכז ב"יד לשריון"

ובני  מרכז,  מחוז  המחוזי  המשפט  בית  שופטי  ובשם  ארגון בשמי  על  העמותה  ולאנשי  לך  להודות  ברצוני  השריון משפחותיהם,  של  ההנצחה  באתר  דופן  ויוצא  מעניין  נרגש,  ביקור 
הרבה בלטרון. מהמחשבה  ההנצחה,  מאתר  עמוקות  הרבה התרשמנו  מההשקעה  ופיתוחו,  בהקמתו  ומושקעת  העצומה שהושקעה  והאכפתיות  הרבה  מהרגישות  ותחזוקתו,  וללא בכל הנוגע לנופלים ומשפחותיהם ומהדגש המושם על מורשת בטיפוחו  מרכאות  ללא  ציונות  ועל  הארץ  אהבת  על  השריון, 
דווקא המפגש עם המג"ד והאב השכול הוסיפו ממד אישי עכשווי ציניות. זה  מפגש  עורר  כולנו,  ואצל  לביקור,  מאוד  אופטימיות ואמון בארץ ישראל יפה שקיימת, נושמת וחיה גם מרגש 
כמובן של עשייה כזו, אך ללא תוספת שמות על לוח הזיכרון.אני מודה לכם על הזמן שהקדשתם לנו ומאחלת שנים רבות היום. וגם  עדיני.  ולחיים  ארז  לחיים  תודתי  מסור  לצביקה קן תור וליוסי לשם, עימם נהיה בקשר בהמשך.אנא 

שנה טובה וכל טוב,
בכבוד רב,
 הילה גרסטל
נשיאת בית המשפט המחוזי - מרכז

6 באוקטובר 2008

מנשה שלום רב,

שופטי  של  ביקור  )במסגרת  ביקרנו   ,3.10.08 שישי,  ביום 

לשריון  יד  באתר  משפחותיהם(  ובני  המחוזי־מרכז  ביהמ"ש 
במשטרת לטרון.

ואת  המקום,  מן  התרגשותנו  את  להביע  בפי  מילים  אין 

תודתנו על הביקור המתוכנן והערוך לתפארה לו זכינו.

לא לנו להכביר מילים על חשיבות הזיכרון, ההנצחה והמורשת 

- אתם עושים זאת במקצועיות, ברגישות, ומעל לכל - באהבה 

להיעשות.  צריכים  הדברים  אכן,  שכך,  אמיתית  אמונה  ומתוך 

כך  כל  המוקפד  האתר  של  ופינה  פינה  בכל  זאת  לחוש  ניתן 

ובפרטים,  בפריטים  עמוס  היותו  שלמרות  השריון(,  )כמסורת 

ואת  שבטנק,  האדם  חשיבות  את  לשדר  מיטיב  טכניים,  חלקם 

אלה  לדורותיהם,  ללוחמים  חבים  שכולנו  שיעור  לאין  התודה 

שנפלו על קדושת העם והארץ, ואלה שממשיכים, בכל התקופות, 
לשאת את הלפיד.

אבי  עם  ודמענו  עדיני,  חיים  ושל  שלך  מדבריכם,  התרגשנו 

גרבובסקי, אב שכול, המייצג את כל החוזק הטמון באנשי הארץ 

הזאת. התפעלנו ממג"ד השריון, מגבורתו ומגבורת חייליו, כמו 

גם מנכונותו הבלתי מתפשרת לשאת על כתפיו וכתפי חייליו את 

משימת ההגנה על כולנו, ולמדנו את מה שיודעים )אך לעיתים 

נוטים לשכוח( איזה דור איכותי ממשיך וקיים כאן אצלנו.

זכינו לחוויה יוצאת דופן - ועל כך תודתנו לך ולכל העושים 

 - החלומות  ובעלי  המתנדבים  לכל  ובאמצעותכם  במלאכה, 

שיודעים להפוך חזון למציאות. "אנשים טובים באמצע הדרך" 

- הם אתם ושכמותכם, וזו התקווה האמיתית שלנו לחיים בארץ 
הקשה הזו - שאין לנו ארץ אחרת בלתה.

בתודה ובברכת שנה טובה
וגמר חתימה טובה

טל נד"ב

אוקטובר 2008

לכל גיבור יש שם

קראתי בגאווה בגיליון 29, בכתבה על "קרב השריון האכזרי ביותר בהיסטוריה", על מהלכי חטיבה 14 

שבראשה עמד אלוף אמנון רשף, ואני מצדיע לגבורתם של הלוחמים ומפקדיהם. בכתבה התייחסו בהרחבה 

לסיפורי  לגיבורים,  לאנשים,  ללוחמים עצמם,  וכוונתי  האירועים,  "הלב" של  נפקד  אך  למסלולי הקרבות 

הלוחמים ולאו דווקא למסלולי קרבות מפורטים.

מעשי הגבורה של אנשי הצוות, ממט"קים ועד מג"דים הופיעו כמספרים. מדוע לא פורסמו שמותיהם 

בכתבה? הרי את אלה אנו רוצים לזכור ולהנציח לדורות הבאים. לצערי אין לנו כיום במה להתגאות בכל 

לציין  חובה  שאותם  לגיבורים  הראוי  הכבוד  את  ולחלוק  העבר  את  להנציח  חשוב  כן  על  לצבא.  הקשור 

בשמם, כדי ששריונאי הדור הזה ילמדו ויזכרו את מעשיהם, פועלם וגבורתם של שריונאי העבר, ויונצח גם 

זכרם של הלוחמים שחרפו נפשם למען המדינה ואינם עוד עמנו.

בברכה,
אל"ם )במיל'( שלמה ארבלי

מוותיקי הלוחמים בשריון



נשק קונים בלהב

• הדרכות וחידוש רשיונות לאזרחים, חיילים ומאבטחים
• פיתוח וייצור של אמצעים לצורכי צבא וביטחון

• מעבדה לתיקון ושדרוג נשקים

להב בע"מ - מטווח וחנות נשק
דרך מנחם בגין 28 (דרך פתח תקווה לשעבר) תל אביב

e-mail: info@lhbltd.com ,03-5377518 :טל': 03-6338424, פקס

מבצע הנחות ותנאים 

מיוחדים לקציני שריון 

בסדיר ובמילואים 

בקנייה או בהחלפה של 

אקדח ישן בחדש

דצמבר 2008  שריון 30 ׀ 17



ש
ח"

בהשגחת ת

ש"ן ח ת  ר ו ת ת 

לק ח
מ

תחרויות יום 
הכשירות של 

חיל השריון

ממהרים לטפס 
על הטנקים
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התחרות השנתית לבחינת כשירות הצוותים 
בחיל השריון התקיימה בחסות חטיבה 401 
ואורגנה למופת, ביום 27 באוקטובר 2008. 

התחרות התקיימה לקראת יום השריון ולאחר 
שש שנות שמיטה, והיא בהחלט משקפת את 
הרוח החדשה בחיל השריון שלאחר מלחמת 

לבנון השנייה. מיכאל מס, שנמנה על צוות 
השופטים בה, צפה בתחרות והביא את רשמיו

יעדי התחרות
או  ספורט  ביום  מסורת,  בסתם  מדובר  אין 
השריון  חיל  של  הכשירות  יום  מקומית.  ביוזמה 
רמת  של  אספקלריה  קיומו  שנות  בכל  היווה 
מסכת  בגמר  והמכונה,  האדם  של  כשירותם 
ההכשרות והאימונים. זוהי תמונת המצב של רמת 
מבחן.  בעת  לתפקוד  וכשירותם  הטנקים  צוותי 
מבחני התחרויות של יום הכשירות על נושאיהם 
השונים הם נדבך נוסף בשרשרת האימונים, החל 
מהכשרתו של הלוחם במקצועו, האימון המתקדם, 

אימוני הצוות, המחלקה וכן הלאה.
תחרויות  של  מסכת  הוא  הכשירות  יום 
את  הבוחרות  הסדירות,  בחטיבות  המתחילות 
של  מרוכזים  ליומיים  והטנקים  הצוותים  מיטב 
כפי  התחרות,  מטרות  החטיבות.  בין  תחרות 
תח"ש  ומחלקת  הראשי  השריון  קצין  שהציבו 

)מחלקת תורת חיל השריון(, הן:
	 חיזוק המקצועיות הטנקאית בחיל השריון.

	 תחרות בין החטיבות הסדירות במספר נושאים 
מגוון.

	 מינוף ועידוד הרצון לשירות בחיל השריון.

מאתלטיקה קלה ועד לירי כבדה
ִאפשר  התחרות  נושאי  של  הרחב  המגוון 
בכל  שיתחרו  צוותים  מספר  לשלוח  לחטיבות 
את  נאמנה  המייצגים  התחומים  משמונת  אחד 

רמת הכשירות של צוותי הטנקים והמפקדים.
	 תחרות ניווט טנקים בלילה לאורך 30 ק"מ.

שטח  ניתוח  כולל  מענ"ק,  במערכת  שימוש   	
והכנת פקודה )תחרות בין מפקדי הפלוגות(.

	 תחרות כושר קרבי - בוחן פלוגה.
	 תרגולת פריסת זחל )ממצב של טנק לא מונע 
זחל,  העלאת  פריסה,  לקו  תנועה  המתנה,  בקו 

חיבור ותנועה לקו גמר(.
	 ניהול אש על ידי מסגרת של טנקים כולל סיוע.

	 מסלול צוות של טנק בודד כולל ירי בתנועה.
בין  בעקלתון  תנועה  הכולל  מכשולים  מסלול   	
ברצף  סוללה  מעבר  סגורים,  מדפים  עם  חביות 
תרגולות  וביצוע  גשר  על  מעבר  העקלתון  לאחר 

צוותיות. 
	 תחרות ירי למטרות בטווחים רחוקים.

הצופים,  לפני  התנהלו  התחרויות  כל  לא 
הפלוגה  ובוחן  הלילה  ניווט  תחרות  לדוגמה 

שבוצע בבוקר יום התחרויות.

מתכוננים
קציני  התכנסו  לתחרויות  שקדם  בשבוע  עוד 
הספר  מבית  קצינים  ומילואים,  בסדיר  תח"ש 
לסגירת   ,8 מבה"ד  קרבי  כושר  ומדריכי  לחי"ר 

סא"ל )במיל'( מיכאל מס
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ממשיכים לירות )ופוגעים כמובן( יורים )ופוגעים(

ואפילו מבצעים פעולה רגליתנערכים למסלול מכשולים

מנוחת הלוחם בסיום

עוברים מכשולים

שגחת תח"ש
בה
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הנקודות האחרונות והתיאום בין היחידות. ראש 
כשירויות  ענף  וראש  אשל  אמיר  אל"ם  תח"ש 
עם  יחד  הארגון  על  ניצחו  לנקרי,  טליה  סא"ל 
גיא קרן שטרח  ראשי המדורים ובראשם רס"ן 
ללא ליאות בכל השלבים של ההכנות, להפקת 
האירוע עד לסיומו המוצלח. חטיבה 401 חלשה 

הצבת  בנבי־מוסא,  התחרויות  שטח  ארגון  על 
יציעי הצופים, הכנת המטרות והצבתן ותיאום 
כל ההיבטים הלוגיסטיים, הבטיחותיים וצורכי 

האירוח של קהל יעד גדול כל כך.
מחלקת תח"ש )תורת חיל השריון( טרחה רבות 
על מנת לקבוע, בהתבסס על הידוע )וזכור( מימי 

כשירות קודמים, את חוקי התחרות המפורטים, 
חוקי השיפוט, נוהל הפיקוח על איסוף התוצאות 
ושקלולן, וכן פרסום התוצאות לקראת ההכרזה 
הפעם  זו  השונים.  בפרמטרים  הדירוג  על 
ספרי  לתוך  "להציץ"  לי  הזדמן  שבה  הראשונה 
וניתן  הקודש המתארים את טבלאות המדדים 
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מתקנים זחל

בטבלות  שימוש  ומצריך  סבוך  שהדבר  לציין 
אקסל.

בסוף השבוע שקדם לתחרויות החלו להגיע 
השונות,  העוצבות  של  הטנקים  עם  המובילים 
והכנות  אימונים  במסכת  החלו  והצוותים 
בשטח נבי מוסא, שנוספו על האימונים במקום 
במהלך  אפילו  השריון,  גדודי  של  שהייתם 
תעסוקה מבצעית לאורך קווי הביטחון השוטף.

המתחרים  הטנקים  וצוותי  יחידות  מספר 
הביטחון  מפעילות  ישירות  לתחרויות  הגיעו 
 .7 זוהר של חטיבה  פלוגת  כמו למשל  השוטף, 
תחזית מזג האוויר גרמה למארגנים דפיקות לב 
ושיטפונות  גשמים  הבטיח  החזאי  שכן  חזקות 
יום  לרדת בערב  יהודה. כשהחל הגשם  במדבר 
ניווט  לתחרות  הטנקים  צוותי  התארגנו  א', 
)במיל'(  ידי סא"ל  על  ונשפטה  הלילה שהוכנה 
אלדד אורון. הניווט היה סבוך ומורכב אך הדבר 
לא הפריע לצוות של חטיבה 401 לזכות במרב 

הנקודות בקטגוריה זו. 
)היום שלפני התחרות עצמה(  א'  יום  בוקר 
החל בהכנות הצוותים ליום אימונים במסלולים 
השונים. מפקדי הפלוגות החלו בבדיקת תיאום 
הכוונות שנעשה על ידי הצוותים, וסמג"ד סער 
תחמושת  התיאום.  דיוק  את  בעצמו  בדק  אף 
ביציאה  החלו  והם  לטנקים  הוקצבה  מתאימה 
רס"ן  של  בניצוחו  ורטובים  יבשים  למסלולים 
וזיהוי  גזרה  גבולות  בטיחות  של  הדגשים  גיא. 
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עוצבת בני אור שהגיעה למקום הראשון 
מקבלת בין השאר צ'ק. מימין: קשנ"ר תא"ל 
אגאי יחזקאל, מפקד מז"י אלוף אבי מזרחי 

ומח"ט 460 אל"ם גיא בר־לב 
)צילם מיכאל מס(
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היעדים ניתנו לפני כל מקצה. במקביל ראיתי את 
צוות חטיבה 460 מתרגל את פריסת הזחל ללא 
והבטיחות.  התרגולות  על  הקפדה  תוך  ליאות 
במקום הראשון בתחרות  הצוות  זכה  בכדי  לא 

עצמה.
הטנקים  צוותי  יצאו  חטיבה,  אחרי  חטיבה 
רחוקות  קרובות,  למטרות  ירי  של  לתרגולים 
אכן  החל  הצהרים  אחר  בתנועה.  ומסלולים 
שעל  האבק  את  שהפך  טורדני  גשם  לרדת 

הטנקים לבוץ מלכלך. 

יום התחרויות
בשחר יום ב' החלו להגיע האוטובוסים ובהם 
לצפות  המיועדים  המתחרות  החטיבות  חיילי 
גם  ולעודד את חבריהם.  בתחרויות מהיציעים 
בוקר זה החל בבדיקות תיאום הכוונות, בדיקת 
ואחסונה  התחמושת  הקצבת  שבטנק,  הציוד 
מדוקדקת  הופעה  על  הקפדה  ואפילו  בטנקים 

של אנשי הצוות.
של  קיומו  על  קמעה  שאיים  האוויר  מזג 
השמש  עלות  עם  לחייך  החל  התחרויות,  יום 
והסתלקותם של העננים. ליד היציעים התמקמו 
מיטב  את  שכלל  השיפוט  באוהל  תח"ש  קציני 
השופטים  בדיווחי  ושליטה  לרישום  העזרים 
מהשטח. מערכת חוזי של כוונת פנורמית "בז" 
למפקד  ואפשרה  האח"מים  באוהל  הותקנה 
זרוע היבשה, לקצין השריון הראשי ולמפקדים 

האחרים לצפות בתמונת המצב.
אל"ם  תח"ש  מפקד  נקטו  שבה  הרצינות 
הִיוותה  הרמ"דים,  ושאר  טליה  סא"ל  אמיר, 

תיק  נמסר  בשטח  שופט  לכל  חיובית.  הפתעה 
הנבחנת,  התרגולת  לתורת  המתייחס  שופט 
דגמי  בין  המשתנים  לפרמטרים  דגש  מתן  תוך 
הועברו  התחרות  במהלך  גם  השונים.  הטנקים 
התוצאות של כל סוגי התחרויות באופן שוטף 
ודיסקרטי לאוהל הפיקוד, שם שוקללו והוכנסו 

לטבלה ההולכת ומתמלאת בנתוני השיפוט.
צוות,  ואנשי  מפקדים  בלטו  הצופים  בקהל 
שבלטה  קבוצה  וכן  לחימה  ותומכי  לוחמים 
בצבע המדים, של טייסי מסק"רים, שבאו כנראה 
ולצפות  בלחימה  הפרטנר  את  מקרוב  להכיר 
שהשמיעו  העידוד  קולות  פוטנציאלי.  ב"אויב" 
נציגי היחידות השונות בקהל פשטו בכל העמק. 
ליחידתם,  עידוד  קולות  אלה  היו  לעיתים 
דווקא קולות של שמחה לאיד לאחר  ולעיתים 

הפגנת ביצועים חלשה של יחידה אחרת.
ככלל, רמת הצוותים בבחנים השונים הייתה 
גבוהה מאוד. התחרות המורכבת שנמשכה לילה 
)ניווטים( ויום, התאפיינה באפס תקלות, והכי 

חשוב, אפס תאונות או היפגעות.
מז"י  מפקד  ובמעמד  הכשירות,  יום  במהלך 
תא"ל  הראשי  השריון  קצין  מזרחי,  אבי  אלוף 
מח"טים,  אוגדות,  מפקדי  אגאי יחזקאל, 
מג"דים ואלפי לוחמים של חיל השריון, הופגנה 
הן  הטנקים,  צוותי  של  מהכלל  יכולת יוצאת 
במשימות  והן  שונים  בטווחים  למטרות  בירי 
ועוד.  מכשולים  מסלול  זחל,  פריסה והרכבת 
הבודד,  החייל  ברמת  היו  שנבחנו  המיומנויות 
הצוות והמחלקה, והן יצגו את מכלול האימונים 
במהלך  הטנק  צוות  איש  עובר  שאותם 

הכשרתו. 
חטיבה  זכתה  המשוקלל  הראשון  במקום 
במקום השלישי   ,7 חטיבה  השני  במקום   ,460
חטיבה 401 ובמקום הרביעי חטיבה 188. להלן 

התוצאות הסופיות על פי מקצועות התחרות:

מקום סוג התחרות
1

מקום 
2

מקום 
3

401460188ניווט
מענ"ק וניתוח 

7188460שטח

460401188בוחן פלוגה
4604017פריסת זחל

4604017ניהול אש מחלקה
4017460מסלול צוות

1887401מסלול מכשולים
1884607ירי לטווח הרחוק

4607401סה"כ משוקלל

צוותי  של  המיומנות  את  במיוחד  לציין  יש 
המרכבה סימן 2, שלמרות "הוותק על הכביש", 
הגיעו עם טנקים מיושנים יחסית, להישגים לא 
שמיומנות  הוכיחו   7 חטיבה  צוותי  מבוטלים. 
נחיתות  על  לחפות  מאפשרות  ומקצועיות 
בני־אור,  עוצבת  הזוכה,  החטיבה  טכנולוגית. 
של  ₪ ובקליטה   10,000 בסך  בצ'ק  גם  זכתה 
קצין  ידי  על  ביותר, שהוענק  המקוצר  הרוס"ר 
השריון הראשי למ"פ סרן תומר מגל מחטיבה 

.460
יום כשירות חיל השריון הבא מתוכנן לחודש 
	 אפריל 2009 ויתקיים כנראה ברמת הגולן. 
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היסטוריה קצרה של התפתחות 
שמות הטנקים בצה"ל

שלאחריה  ובשנים  העצמאות  במלחמת 
של  השריון  בשימוש  שהיו  הטנקים  נקראו 
יוצריהם  ידי  על  להם  שניתנו  בשמות  צה"ל, 
למתעניינים  שונים.  בצבאות  משתמשיהם  או 
צה"ל  שרכש  הטנקים  זכורים  בהיסטוריה 
והשתמש בהם במלחמת העצמאות - השרמן 
הקרומוול   ,)M4 האמריקאי  לטנק  בריטי  )שם 
גם  צרפתי(.  )שם  ההוצ'קיס  ואף  בריטי(  )שם 
מכונים  להיות  המשיכו  שלל  שנלקחו  טנקים 
והרנו.  הלוקסט  כגון:  המקוריים  בשמותיהם 
כונו  זו  בתקופה  בשימוש  שהיו  השריונות  גם 
בשמותיהם המקוריים או על פי סוגי מנועיהם. 

שמו  מכן.  שלאחר  בשנים  גם  המשיך  זה  נוהג 
הצרפתי   A.M.X-13ה־ טנק  של  המסובך 
Atelier de Construction d'Issy- )במקור: 

לצה"ל  הגיעו  שראשוניו   ,)les-Moulineaux
התאמתו  מלבד  שינוי  ללא  נשאר  ב־1955, 
לכתיבתו בעברית צה"לית דאז - אמכ"ס )כיום 

הכתיבה הנכונה היא אי־אם־אקס־13(.
ב־1958 עם תחילת המגעים לרכישת טנקי 
שינוי.  זה  נוהג  עבר  מבריטניה  הסנטוריון 
ישראל  הן  הסודיות.  היתה  העיקרית  הסיבה 
להסתיר  שאפו  הן,  מטעמיהן  בריטניה,  והן 
את קיום העסקה, לפחות בשלביה הראשונים, 
הסתבר,  אך  "שוט".  לכינוי  זכה  והסנטוריון 
שקשה להעלים גוף כה גדול כמו טנק שנרכש 

עם  וב־1959  ומתעצמים  ההולכים  בהיקפים 
הורד  חיפה  בנמל  הטנקים  ראשוני  פריקת 
הסיווג הביטחוני על הימצאות הטנקים בצה"ל 
לרמת מוגבל. אלא, שהכינוי שניתן לו, ובזמנו 
אולי הוא נחשב לזמני מכורח הנסיבות, נשאר 

שריר וקיים עד היום.
התפיסה שהוכתבה בידי גורמים ביטחוניים, 
שכדי לשמור בסודיות את עצם רכישת טנקים 
אותם  לכנות  חובה  בצנעה  שנרכשו  חדשים 
מכן.  לאחר  גם  המשיכה   - צה"ליים  בשמות 
שנרקמו  הקרובים  היחסים  הניבו  ב־1963 
לבין  הביטחון,  שר  סגן  אז  פרס,  שמעון  בין 
הרעיון  את  שטראוס  יוזף  הגרמני  ההגנה  שר 
שצה"ל יצטייד בטנקי ליאופרד. בסופו של דבר 

מגח נגח מג"ח
רשמית מעולם לא היה בצה"ל טנק בשם מג"ח, רק טנק מגח, ללא גרשיים. מדוע 

עד היום יש גם מפקדי שריון ותיקים הטועים בכך - לסא"ל במיל' ד"ר עמיעד 
ברזנר הפתרונים. מעתה צא ולמד: טנק פטון - כדכתיב: מגח

מגח 6ב' בט"ש

סא"ל )במיל'( ד"ר עמיעד ברזנר
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שתכנית  משום  הפועל  אל  יצאה  לא  התכנית 
פיתוח הטנק בגרמניה התארכה ולבסוף בוטלה 
עקב חילופי השלטון בגרמניה. גם במקרה זה, 
שלא יצא מתחום שיחות עקרוניות, ניתן לטנק 

הליאופרד כינוי צה"לי - "ברק".
המוסכמה שכדי להקפיד על סודיות ברכישת 
טנקים ורק"ם אחר הכרחי להעניק להם שמות 
טנק  מכן.  שלאחר  בשנים  התחזקה  צה"ליים 
הפטון אם־48־ֵאי־1, שב־1964 הסכימה ארצות 
זאת  להסתיר  וניסתה  לישראל,  למכור  הברית 
באמצעות אספקתו על ידי גרמניה, כונה בשם 
 1 מגח  כונו  השונים  סוגיו  ובהמשך  "ַמּגָח" 
)אם־48־אי־1( מגח 2 )אם־48־אי־2־סי(, מגח־3 
6א'/ב'  ומגח  )אם־60(   6 מגח  א־3(,  )אם־48 
שהבריטים  הצ'יפטיין,  טנק  )אם־60־אי־1(. 
הבטיחו ליצרו בארץ ושני טנקים נשלחו לארץ 
על  רבה  הקפדה  תוך  וניסויים  בחינה  לשם 
הסודיות, כונה "אּביר". בשנים מאוחרות יותר 
לרק"ם הפך  צה"ליים  היה שמתן שמות  נראה 
לא  הסודיות  כאשר  גם  ומקובל  קבוע  לנוהג 
ברית  מתוצרת  השלל  טנקי  חריפה.  כה  היתה 
המועצות מסוג טי־54, טי־55 וטי־62, שהוכנסו 
"טירן"   - לכינוי משלהם  זכו  בצה"ל,  לשימוש 
 .6 ו"טירן"   ,5 "טירן"   ,4 "טירן"  ובהקבלה 
זכו בתחילה  נגמ"שי אם־113 שהגיעו ב־1971 
לכינוי  יותר  ומאוחר  "מוסטנג"  הרשמי  לכינוי 
שניתן  "זלדה",  הכינוי  "ברדלס", אך  הרשמי 

ב־1967,  עוד  שלל  שנלקחו  אלה,  לנגמ"שים 
המשיך להתקיים ולא עבר מהעולם.

סמליים  היו  הטנקים  כונו  שבהם  השמות 
 - "אביר"  מהם:  מהציפיות  אופיינו  אף  ואולי 
"ברק"  הקרב,  בשדה  משוריינת  פעולה  יכולת 
- מכת מחץ מהירה ומפתיעה, "שוט" הצלפה 
בהמשך(.  תידון  מגח  השם  )סוגיית  באויב 
עם  השתנו  לא  הצה"ליים  הכינויים  כאמור 
כאלה  שהיו  או  הביטחוני  בסיווג  השינוי 
בדרך  ביטחונית.  הגבלה  ללא  מראש  שנקבעו 
כלל השמות נקבעו על־ידי מפקדים בכירים של 
טירן  מגח,   - מקרים  שלושה  ולפחות  השריון 

ואביר היו פרי הגותו של ישראל טל. 

לעניין השם מגח
שהייתה  הראשונים,  המגח  טנקי  רכישת 
אז  שעד  האמריקאית,  במדיניות  חד  שינוי 
התאפשרה  לישראל,  נשק  ממכירת  נמנעה 
לוי  ישראל  ממשלת  ראש  של  פגישה  לאחר 
אשכול עם הנשיא האמריקאי ג'ונסון ב־1964. 
המסמכים הראשונים, שדנו ברכישה ושנעשה 
בהם שימוש בשם הצה"לי מגח לטנק הפטון, 
"מגח",  פירושו של השם   .1964 הם מאוגוסט 
"נגיחה  הוא  אם־48,  הפטון  לטנק  שניתן 
שלא  מגח,  השם  של  מזלו  איתרע  בקרנים"1, 
היה ברור ובהיר כמו השמות האחרים שניתנו 
לכל  מובנת  הייתה  שמשמעותם  לטנקים, 

החינוך  מערכת  בוגרי  גם  השורה.  מן  אדם 
בארץ, שידעו עברית אך ללא בקיאות מופלגת 
את  להסביר  התקשו  העברית,  השפה  במכמני 
הוא  שכך  מכיוון  משמעותו.  ואת  השם  מקור 
פירוש  שטעון  מסתורי  או  מוזר  כשם  התקבל 

והסבר.
כל ההסברים לשם מגח יצאו מנקודת הנחה 
שמכיוון שהשם עצמו אינו מובן מאליו אין הוא 
אלא ראשי תיבות ומן הראוי הוא למצוא את 
פשרם. חלק הסברים אלה יצאו נשכרים מקיום 
והקבלתן  המגח,  של  בשמו  ו־ח  מ  האותיות 

בגימטרייה לאם־48. להלן מספר דוגמאות:
חושלה  "בידיהם  בספרו  גבעתי  משה 
הפלדה", המתאר את התפתחות חיל החימוש, 
אם־48־ פטון  )טנק  המשובח  "לטנק  כותב: 
ל־אם־48־ מוסב  להיות  היה  שעתיד  ֵאי1 
 M48A3( מג"ח  בצה"ל  לקרוא  הוחלט  אי־3( 

בגימטרייה: 48 = מ"ח, 3 = ג(.2
הגדיל לעשות אחד מבוגרי השתלמות המגח 
שנערכה ב־1964 בגרמניה, והסברו לשם היה כי 
מג"ח הוא ראשי תיבות המורכבים מהמספר 48 
= מ"ח ומהאות ג', זכר לטנקי המגח הראשונים 

שקיבלה ישראל מגרמניה.
סמלית  משמעות  חיפשו  אחרים  הסברים 
שריון  אנשי  מג"ח.  התיבות  לראשי  אחרת  או 
רבים סברו שהשם מגח בא לסמל את התכונות 
ראשי  הוא  ולכן  השריון  לוחמי  של  החיוביות 

מגח 3 )אם־48־אי־2( בעל צריח מעוגל וחזית תובה 
מעוגלת )צפרדע( חמוש בתותח 90 מ"מ
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מגח 7 א' )מגח 6 ממוגן בדור א'(

תיבות של: "מרכבת גיבורי החיל".3 
מג"ח  כמו:  אחרים  פירושים  גם  חסרו  לא 
חרוכות  גוויות  מרכבת   = או  גחון,  משופע   =
גילוח  "מכונות  כמו  משונה  הסבר  ואפילו 
משלוחי  את  להסתיר  כדי  שבא  חשמליות", 

הטנקים.
מג"ח,  השם  של  התיבות  ראשי  עניין 
השם(  של  השונים  לפירושים  להתייחס  )בלי 
שבמסמכים  כך  כדי  עד  בצה"ל  השתרש 
צבאיים  מוסדות  ידי  על  הנכתבים  הרשמיים 
ועל ידי אנשים שצמחו בשריון ועסקו בטנקים 
המורכב  שם  הוא  שמגח  מאליו,  מובן  זה  היה 

מראשי תיבות. 
ראשוני  הגיעו  מאז  עברו  שנה  מ־40  יותר 
אחת  יד  במחי  וקשה  לצה"ל  המגח  טנקי 
מלכנות  ולחדול  ותק  לו  שקנה  שיבוש  למחוק 
הן  ההתחלות  כל  נכון,  מגח.  אלא  מג"ח  אותו 
קשות אך מוטב להתחיל בתיקון מאוחר מאשר 
ועל  כרס  סברות  על  המבוסס  בשם  להמשיך 

שטחיות בידיעת העברית.
ולא  נגיחה(  )מלשון  מגח  מעתה  כתוב 
	 מג"ח.  

הערות
1. ראה: מילון אבן שושן

חושלה  "בידיהם  בספרו:  גבעתי  משה   .2
הפלדה", תל־אביב 1997, עמ' 126.

לב"  "אבירי  מיכלסון,  אהוד  ראה:  לדוגמה   .3
גדוד 184", משרד הביטחון, 2003, עמ' 15. שם 
כתוב: "בלשון הצבאית הוא ]טנק הפטון[ נקרא 

מג"ח - "מרכבת גיבורי החיל."

ֵּבין ּגְבּולֹות
 מילים ולחן: אלכסנדר גינזבורג ארקדביץ'

גרסה עברית: חיים חפר 

 ֵּבין ּגְבּולֹות, ֵּבין ָהִרים, ְלֹלא ֶּדֶרְך,
 ְּבלֵילֹות ֲחׂשּוכֵי ּכֹוָכִבים

 ׁשַּיָרֹות ׁשֶל ַאִחים, ְּבִלי ֶהֶרף,
ַלּמֹולֶֶדת ָאנּו ְמַלּוִים.

 ָלעֹוָלל וְָלַרך
 ׁשְָעִרים ֹּפה נְִפּתַח.

 ַלָּמְך וְַלּזֵָקן
ָאנּו ֹּפה חֹוַמת ָמגֵן!

 ִאם ַהּׁשַַער ָסגּור, ֵאין ּפֹותֵַח
 ֶאת ַהּׁשַַער נִׁשְֹּבר וְנִּתֹץ.
 ָּכל חֹוָמה ְּבצּוָרה נְנַּגֵַח,
וְָכל ֶסֶדק נְַרִחיב וְנְִפֹרץ.

ָלעֹוָלל וְָלַרך...

 ׁשַּיָָרה, ַאל ְּבִכי וְַאל ַצַער.
 ִהּׁשֵָען ַעל זְרֹוִעי, ָסב זֵָקן
 ּגַם ָלזֶה ׁשֶָּסגַר ֶאת ַהּׁשַַער
יֹום יָבֹוא ׁשֶל נָָקם וְׁשִּלֵם!

ָלעֹוָלל וְָלַרך...

מגח 3 חמוש 
בתותח 105 מ"מ

מגח 6 )אם־60( ממוגן בעל צריח גדול 
ממגח 3 ותובה מחודדת מלפנים

מגח 6ב' )אם־60־אי־1( בעל צריח 
מוארך ותחבה מחודדת מלפנים

מגח 7ג' )מגח 6 ממוגן בדור מתקדם יותר(

מגח 6ב' עם בלטן
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השריון
 במלחמת 
לבנון השנייה

אל"ם )במיל'( בני מיכלסון

מבוא

 2006 ביולי  ב־12  החל  כיוון"  "שינוי  מבצע 
ונמשך עד להפסקת האש שהוכרזה על ידי מועצת 
היה   .2006 באוגוסט  ב־14  האו"ם  של  הביטחון 
זה מבצע תגובה של צה"ל בעקבות אירועי היום 
וגרם  חיילים   2 החיזבאללה  חטף  שבו  הראשון, 

לצה"ל 8 הרוגים.
ב־33 ימי לחימה אלה פעל צה"ל באוויר, בים 
וביבשה בגבול לבנון תוך שהוא מכה בחיזבאללה. 
רקטות  אלפי  ירה  המחבלים מצידו  ארגון 
תוך  הישראלי,  לעורף  הסוגים  מכל  ארטילריות 
שהוא פוגע בעשרות יישובים בצפון המדינה ואף 
הגיע למרחב חדרה. כמו כן עשה הארגון מאמצים 

אדירים להתנגד לפעילות צה"ל ולגרום לו נפגעים 
רבים ככל האפשר.

ראש  על ידי  שהוגדרו  כפי  המלחמה,  מטרות 
הממשלה ושר הביטחון היו:

החזרת החטופים הביתה.  	
ופירוק   1559 האו"ם  החלטת  	  מימוש 

החיזבאללה מנשקו.
הפסקת ירי הרקטות על מדינת ישראל.  	

 היום הראשון ללחימה, 
12 ביולי 2006

צה"ל,  חיילי  ושני  נהרגו  חיילי צה"ל  שלושה 
כשארגון  נחטפו  רגב,  ואלדד  גולדווסר  אהוד 
המורכב  צה"ל,  של  סיור  תקף  חיזבאללה  הטרור 

לגבול ישראל  רכב מסוג האמר, סמוך  כלי  משני 
- לבנון. בתגובה לחטיפת החיילים לשטח לבנון 
צה"ל נכנס  כוח   - "חניבעל"  בנוהל  צה"ל  פתח 
ללבנון בניסיון רדיפה וחילוץ החיילים החטופים.

על  טנק צה"ל  עלה  אלה,  מאמצים  במסגרת 
נהרגו.  הצוות  אנשי  ארבעה  עוצמה.  רב  מטען 
לעבר  בירי רקטות  חיזבאללה  פתח  במקביל 
למקלטים.  לרדת  הונחו  הצפון  תושבי  ישראל. 
חמישה אזרחים.  נפצעו  הרקטות  מירי  כתוצאה 
בתגובה לירי הרקטות תקף צה"ל מהאוויר יעדים 
של ארגון הטרור בגזרה המערבית בדרום לבנון, 
יעדי  לעבר  טנקים  וירי  ארטילרי  בירי  ופתח 
חיזבאללה. מאוחר יותר באותו יום, ניסה מחבל 
פעיל חיזבאללה לחדור למוצב צה"ל סמוך לגבול. 
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כוח צה"ל פתח לעברו בירי והרגו.
בשלושת השבועות הראשונים נשאה המלחמה 
הרקטות  גורמי האש:  בין  קרב  דו  של  אופי 
הישראלי  האוויר  וחיל  מזה  החיזבאללה  של 
)בהשתתפות חיל התותחנים( מזה. גורם התמרון 
נחשב ללא הכרחי ולמעשה לא בא לידי ביטוי כלל 

בשבועות אלה.
הגורם המכריע  הישראלי, שהיה  חיל השריון 
מצא   ,1956 מאז  ערב   - ישראל  מלחמות  בכל 
עצמו כמעט עומד מנגד וצופה בהתעניינות רבה 
במבצעי חיל האוויר. כוחו הסדיר של החיל בפרוץ 
באוגוסט  ב־1  רק  המלחמה מנה מספר חטיבות. 
החל  הלחימה(  פרוץ  לאחר  שבועות  )כשלושה 
צה"ל לגייס מילואים ואז גויסו 3 חטיבות שריון 
נוספות. לראשונה החלה פעילות צה"לית כלשהי 
מעבר לגבול רק ב־19 ביולי )כעבור שבוע מפרוץ 
במונחים  השריון  הפעלת  ואילו  המלחמה( 
המזכירים במשהו את כללי לוחמת השריון החלה 
רק ב־12 באוגוסט, כעבור חודש מפרוץ הלחימה, 

ויומיים לפני הפסקת האש.
על  אחראי  הצפון  פיקוד  היה  עת  אותה  בכל 
עוצבת  באמצעות  צה"ל  של  היבשתית  הפעילות 
הגליל - שהיא האוגדה המרחבית )אוגמ"ר( של 

גבול לבנון, ואליה הצטרפו בהמשך עוצבת הפלדה 
ועוצבת האש.

 7 חטיבה  מפקדת  הוכפפה  ביולי  מ־17  החל 
לאוגדה 91. חטיבה 188 כלל לא הופעלה במלחמה 

וחטיבה 401 הופעלה החל מ־24 ביולי.

פריסת השריון ערב המלחמה
השריון  עצמו  מצא  החיילים  חטיפת  ביום 
נוטל חלק  כשהוא  הארץ  בכל  פרוס  הסדיר 
כי  ברור  מכאן  השוטף.  הביטחון  במשימות 
הפיקוד העליון לא ראה כל חשיבות בריכוז גורמי 
התמרון היבשתיים, ואפילו הסדירים בלבד, לפני 
או במקביל לפתיחה במבצעי הלחימה. החטיבה 
 ,7 חטיבה  בצה"ל,  ביותר  הוותיקה  הסדירה 
נמצא  נתפסה בהפתעה מוחלטת כאשר המח"ט 
בביקור בגדוד ההנדסה החטיבתי בחרמון. מפקדת 
חטיבה 188 פעלה כחטיבה מרחבית באזור מכבים 
עזה,  וברצועת  בבקעה  עם כוחות   401 וחטיבה 
היו  המרכז,  פיקוד  אלוף  עם  יחד  המח"ט  כאשר 

בביקור בפלוגת הסיור החטיבתית בבקעות.
החטיבות  שלוש  עשו  כולה  המלחמה  במהלך 
קצוות  מכל  את כוחותיהן  לאסוף  עילאי  מאמץ 
הארץ, לחבר את הצוותים לטנקים ולהפוך לכוח 

שריון  שכוח  כפי  עוצמה משוריינת,  בעל  מרוכז 
צריך להיות. זאת ועוד, לחטיבה 7, חטיבת השריון 
של עוצבת געש ברמת הגולן, לא היו תכניות כיוון 
שאיש לא ראה אותה ברצינות נלחמת על אדמת 
לבנון בנוסח מלחמת "שלום הגליל". מח"ט 401 
שראה מצב זה כלא תקין החל בתכנון גזרת לבנון, 
הארץ",  "מגן  בשם  אופרטיבית  תכנית  בסיס  על 
אולם  שנים קודם.   5 אישי  באופן  הכיר  שאותה 
וללא שום  עצמו  דעת  על  בוצע  זה  תכנון שטחי 
נוהל קרב סדור או פקודות שהגיעו מדרג ממונה. 
המטרה הייתה ללמוד את תנאי הלחימה בלבנון. 
בפעילות זו השתתפו המח"ט עם מטה החטיבה 

והמג"דים בלבד.

"הר וגיא" ועזה 
החיזבאללה  פעילי  חטפו   2005 באפריל  ב־4 
שני ערבים ישראלים - מיקי מחמד ונואף מרהג' 
- מחלקו הלבנוני של הכפר רג'ר. לאחר ארבעה 
לאחר  לכפר  הם הוחזרו  ועינויים,  חקירות  ימי 
ידיעות  להעביר  יוכלו  לא  הבינו שהם  ששוביהם 

ביטחוניות.
הצהריים  אחר  בשעות   ,2005 בנובמבר  ב־21 
וכן  קל  מנשק  בירי  חיזבאללה  פתח  המוקדמות, 

טנקים בפעילות בלבנון
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הר  מוצבי  על  וקטיושות  מרגמה  בירי פצצות 
 11 ופצע  הסביבה,  ויישובי  רג'ר  הכפר  ועל  דוב 
ישראלים. תושבי קריית שמונה, מטולה, נהרייה, 
המערבית התבקשו  והגזרה  הירדן  עמק  יישובי 
להיכנס לחדרי הביטחון עד לשעת ערב מאוחרת, 
מלבנון. המשטרה  צה"ל  נסוג  מאז  לראשונה 

סגרה לתנועה את כביש הצפון.
הירי  את  החיזבאללה  חידש  הערב  בשעות 
לעבר מוצבי הר דוב. באותו זמן התמקם מארב של 
צנחנים ליד מחסום בכפר רג'ר. החיילים במארב 
בצורה  נעים  חיזבאללה  לוחמי  ארבעה  זיהו 
מסודרת עם טיל נ"ט מוכן לשיגור, כשמאחוריהם 
ממתינים אופנועי שטח וטרקטורונים. ַקָּלע של 
צה"ל מן המארב פגע בהם בירי מדויק וחיסל את 
לנסיגתו  הביאה  אלה  בארבעה  כולם. הפגיעה 
של כל כוח החיזבאללה. במקביל ניסו שני אנשי 
חיזבאללה לחדור למוצב גלדיולה שבהר דוב, אך 

בחילופי אש נהרג לפחות אחד מהם.
פרוס  היה   7 חטיבה  של   75 גדוד טנקים 
במהלך אירועים אלה, שכונו בצה"ל "הר וגיא", 
בלחימה  פעיל  חלק  ונטל  הלבנון  לאורך גבול 
כעמדות  היה  בטנקים  העיקרי  כשהשימוש 
 5 יצאו  הקרב  יום  במהלך  תצפית משוריינות. 
טנקים זמנית מכלל פעולה, לאחר שנפגעו משני 
טילי נ"ט "סאגר", טיל נ"ט "פאגוט" ושתי פצצות 

מרגמה, אך לא היו נפגעים בנפש.
גם לאחר כישלון ניסיונות החטיפה, המשיך 
לשטח  וקטיושות  מרגמות  בירי  החיזבאללה 
ישראל עד השעה תשע בערב, אך הצבא הסתפק 
את  להחזיר  שאיפה  מתוך  מצומצמת,  בתגובה 
השקט לגבול הצפון. חטיבה 7 ניצלה את אירועי 
"הר וגיא" להיכנס לתכנית אימונים אינטנסיבית 
כדי ללמוד את משמעויות הלחימה באזור ההררי 
של גבול לבנון, וכנגד מחבלים המצוידים בטילי 
יום  היה   2006 במאי   28 ומרגמות.  רבים  נ"ט 
הקרבות הקשה ביותר בגבול הצפון מאז הנסיגה 
כונה  זה, הוא  תאריך  ועד  הביטחון  מרצועת 

בצה"ל "כיוון אחר".
לפנות בוקר ירה החיזבאללה מספר קטיושות 
של  הצבאי  בבסיס  פגעו  ישראל, חלקן  לשטח 
קל  ופצעו  מירון,  בהר  האווירית  הבקרה  יחידת 
חייל. במהלך הבוקר תקפו בתגובה מטוסי צה"ל 
שני בסיסים של החזית העממית - בכפר סולטן 
ירה  הצהרים  בשעות  ובאזור נועיימה.  יעקב 
קיבוץ  לאזור  מרגמה  פצצות  שוב  החיזבאללה 
תקף  בתגובה  ומוצבים.  לכיוון ישובים  מנרה 
צה"ל במסוקים בסיסים של החיזבאללה והפעיל 
גם אש תותחים וטנקים נגד האזורים שמהם ירו 

את המרגמות והקטיושות.
כנגד  בקו מוכן  הפרוס   82 גדוד  היה  הפעם 
 300 חטיבה  בגזרת  הוחזק  הוא  החיזבאללה. 
עתודה  ככוח   )91 אוגדה  של  המערבית  )הגזרה 
נתונה. בהתקבל  לגזרה  מהירה  לתגובה  נייד 
הפקודה, עלו הטנקים לעמדות אש על פי תכנון 
עמדות החיזבאללה  כל  את  והשמידו  מוקדם 
שירו  פגיעה מהמחבלים  אף  לספוג  בלא  בגזרה 
טילי נ"ט רבים, קטיושות ופצצות מרגמה. הייתה 

הקרב  ניהול  למערכת  מרשימה  אש  טבילת  זו 
כוחותינו  ומיקום  האויב  כל עמדות  )מענ"ק(. 
הופיעו בבהירות רבה על צגי המחשבים בטנקים 
מצב  תמונת  הכלים  כשלכל  והועסקו ביעילות 

אחודה.
כתוצאה מכך פינו אנשי החיזבאללה את כל 
העמדות והמוצבים שלהם בקרבת הגבול, אולם 
במהלך הימים שלאחר מכן, הם שבו לעמדותיהם 
הישנות ושיקמו אותן. משום כך לא הביא הקרב 
לשום שינוי בפריסת הכוחות או במאזן הכוחות 

שבין החיזבאללה ובין צה"ל.
במקביל לביטחון השוטף בגבול הלבנון עסק 
האחרונה,  השנה  במהלך  החטיבה  של   77 גדוד 
מאז ההתנתקות, בפעילות מבצעית אינטנסיבית 
הגדוד  רכש  זו  פעילות  במהלך  ברצועת עזה. 
הקרב  ניהול  מערכת  בהפעלת  ערך  רב  ניסיון 
)מענ"ק( הממוחשבת והחדישה והפך למוקד ידע 

צה"לי בתחום וכמקור לימוד לחטיבה כולה.
עשרות  הגדוד  חיסל  זו  במהלך פעילות 
פעם  לא  נפגעו  שהטנקים  אף  על  מחבלים. 
של  טנקים(  נגד  רקטות  )מטולי  ממרנ"טים 
לא  טנק  אף   - אר־פי־ג'י־7(  )בעיקר  המחבלים 

נחדר.
עסוקים ערב  שהיו  החטיבה  גדודי  כי  נראה 
הביטחון  במסגרת  מבצעית  בפעילות  המלחמה 
השוטף, עברו מספר אירועים מעצבים שהשפיעו 
המסגרות  לכידות  הלוחמים,  חישול  על  לחיוב 

הטקטיות ורכישת ידע מקצועי.

אימונים ומוכנות
חטיבה  עסקה  המלחמה  שלפני  בחודשים 
ממוקד  באימון  המבצעית,  לתעסוקה  בנוסף   ,7
ללחימה בלבנון כלקח מאירועי הבט"ש. האימון 
צורת  כאשר  בקציעות  בוצע  ביותר  המשמעותי 
אגב  תנועה  שהוא  התקדמות,  קרב  הקרב היא 
אמצעים  רווי  חי"ר  עם  היתקלות  לקרב  ציפייה 

נ"ט.
עיון  יום  נערך  המלחמה  פרוץ  כחודש לפני 
הצפון,  פיקוד  מודיעין  של  לבנון  בענף  מיוחד, 

ללימוד מעמיק של הקרקע והאויב.
ב־5 ביוני 2006 העבירה חטיבה 7 השתלמות 
פיקוד  יחידות  פיקודית לכלל  לוגיסטית 
נושאי  את  למדה  זו  ובדרך  ועוצבותיו  הצפון 
רבות  לה  ּבּוריָם, לימוד שסייע  על  הלוגיסטיקה 
מאמץ  העדר  אולם  עצמה.  במלחמה  כך  אחר 

חימושי השאיר רישומו במהלך המלחמה כולה.
יותר טנקים  לחטיבה  היו  המלחמה  בפרוץ 
מצוותים, והאיוש עמד על כ־85% בצוותי טנקים 
מדגם  החטיבה  הטנקים של  כל  בנהגים.  ו־50% 
היו מצוידים  מ"מ,   105 תותח  עם  "מרכבה", 
במדוכות עשן מידי ובמרגמות פנימיות 60 מ"מ. 
ומיומנים  מאומנים  היו  לא  המט"קים  אולם 
מזורזת  הכשרה  עברו  )הם  במרגמות  בשימוש 
עמד  המרגמה  פצצות  ומלאי  עצמה(  במלחמה 

על 60% בלבד.
הטנקים החלו את המלחמה בהרכב רגיל של 
חלול,  ח"ש,  כדורי   - הטנק  ב"בטן"  תחמושת 

השני  ביום  פגזי עשן.  ו־2   )15%( ופלשט  מעיך 
ללחימה החליט המח"ט על שינוי הרכב ה"בטן" 
הלחימה  סיום  לקראת  בלבד.  ופלשט  למעיך 
הוכנסו לשימוש, לראשונה בעולם, פגזי "רקפת" 
 - דו־תכליתי  הוא  פגז "רקפת"  רבה.  בהצלחה 
לקראת השלב האחרון  ביצורים.  ונגד  נגד אדם 
של המלחמה הוסבו מחשבי הירי בגדוד 75 לירי 
אותם  לירות  למדו   82 בגדוד  ואילו  אלה  פגזים 

ללא מחשבים בשיטת "טווח כוזב".
בגדוד 82 לא הותקן מיגון גחון כנגד מטענים, 
מיגון  שלוחות  אף  על  להכביד עליהם,  לא  כדי 
אלה היו בגזרה וטנקים אלה נועדו לחדור ללבנון 
לומר  אפשר  חיילים.  של חטיפת  במקרה  מיד 
כי החטיבה הייתה מוכנה באופן סביר ללחימה 
לוגיסטיות,  בעיות  מכמה  סבלה  והיא  בלבנון, 

בחלקן משמעותיות.
חטיבה 188 הייתה מרבית התקופה בתעסוקה 
עם  יחד  יהודה ושומרון  בגזרת  רגלית  מבצעית 
הטנקים שלה,  מגדודי  53, בשעה ששניים  גדוד 
עזה,  מבצעית ברצועת  בתעסוקה  היו  ו־74   71
חטיבות  פיקוד  תחת  הופעלו  הם  שבה  בזירה 
החי"ר והחטיבות המרחביות. מצב זה לא ִאפשר 
אימון מעבר לרמת פלוגת הטנקים במרבית הזמן. 
חמור בתחמושת  מחסור  היה  זו  בחטיבה  גם 
למרגמות ופצצות לעשן מידי, ולכן במלחמה לא 

הייתה כשירות להפעלת אמצעים אלה.
חטיבה 401, עם טנקי המרכבה סימן 4, הייתה 
הלחימה  תורת  בפיתוח  עסוקה  מרבית הזמן 
והתרגולות לטנק חדיש זה. בפרוץ המלחמה היו 
הירדן  בבקעת  אחד  באימונים,  שניים מגדודיה 
התו"ל  פיתוח  במסגרת  הגולן.  ברמת  והשני 
בת  טנקים  מחלקת  של  מבנה  והתרגולות נבחן 
וכן  טנקים   8 בנות  ופלוגות  בלבד  טנקים  שני 
נתנו את הדעת על הצורך בלחימה היקפית 360 
מעלות סביב הטנק, כפי ששיערו שיהיה בלבנון. 
הוחלט  מ"מ   60 למרגמות  בהעדר תחמושת 
להורידן מהטנקים וכן לא להתאמן עם מדוכות 
העשן המידי. מצב זה מצא את מפקדי החטיבה 
וחייליה בפרוץ המלחמה בלא מיומנות להפעלת 
אמצעי לחימה אלה. זמן קצר לפני המלחמה היו 
תחלופות רבות בחטיבה וכשזו פרצה - נמצא כי 
אף  גדודי,  תרגיל  עשה  לא  מהמג"דים  אחד  אף 
היו  מ"מים  ו־11  פלוגתי  תרגיל  עשה  לא  מ"פ 

חדשים.
כוח השריון  אחת הבעיות העיקריות בבניין 
הדרג המשרת  בתחום  היה  למלחמה  הסדיר 
החוליות  הקשר,  הפיקוד,  רכבי  כל  הלוגיסטי. 
רכבי הפינוי  והגדודיות,  הפלוגתיות  הטכניות 
והתאג"דים היו נגמ"שי "זלדה" )אם־113( ואילו 
רכב האספקה ומרבית רכב התחזוקה בדרגים א' 
וא־1 וכן בגופים המרחביים היו משאיות ו"רכב 
רך". עם פרוץ הלחימה, ניתנה הוראה ש"רכב רך" 
ונגמ"שי "זלדה" אינם רשאים לחצות את הגבול 
ללבנון. התוצאה המידית הייתה שהכוחות נאלצו 
כבדים  ונגמ"שים  טנקים  עם  ללחימה  להיכנס 
והמתחזק  המסייע  הדרג  בניין  של  שנים  בלבד. 
נאלץ  והשריון  ירדו לטמיון,  ביחידות הלוחמות 

28 ׀ שריון 30  דצמבר 2008 



טנק מרכבה במלחמת לבנון השנייה

לאלתר ולהשתמש בטנקים גם להספקה, לפינוי, 
לחילוץ ולשאר משימות שאינם בייעוד הלוחמים 

ואין להם מיומנות בהן.

מבצע "גשמי קיץ" - עזה
גבר   )2005 )באוגוסט  ההתנתקות  לאחר 
ישראלים  לישובים  עזה  מרצועת  הרקטות  ירי 
סמוכים. ישראל הגיבה בירי ארטילרי ובהפצצות 
מהאוויר והים. ב־9 ביוני 2006 חיסל חיל האוויר 
הישראלי את ג'מאל אבו סמהדאנה, ראש ועדות 
למחרת,  מחבלים.   3 ועוד  העממית  ההתנגדות 
הצדדים  משני  בירי  הסלמה  חלה  ביוני,  ב־10 
וכ־50 רקטות נחתו בשטח ישראל. במהלך אותו 
יום נהרגו שבעה פלסטינים, בני משפחת ראלייה 
שאירע בחוף  מפיצוץ  כתוצאה  בים,  שנפשו 
סודנייה ברצועת עזה. הפלסטינים האשימו את 
לא חמושים.  אזרחים  לעבר  מכוון  בירי  צה"ל 
בתגובה לאירוע, הכריז החמאס, לראשונה זה 16 

חודשים, על סיום הפסקת האש מצדו.
ב־25 ביוני 2006, תקפו מחבלים של החמאס, 
וועדות ההתנגדות העממית וארגון בשם "צבא 
וטנק  נגמ"ש  צה"ל,  מוצב  נ"ט  בירי  האיסלאם" 
188, ליד  חטיבה  של   74 מגדוד   3 סימן  מרכבה 
מעבר סופה וקיבוץ כרם שלום. בהתקפה נהרגו 
2 אנשי צוות - המ"מ סגן חנן ברק, הטען סמל 
ראשון פבל סלוצקר - וחייל שלישי, רב"ט גלעד 
נהרגו בתקרית.  מחבלים  שלושה  נחטף.  שליט, 
ושומרון  ביהודה  נחטף  יום  ובאותו  במקביל 
האזרח אליהו אשרי על ידי מחבלים פלסטינים 

ונרצח כשעה לאחר החטיפה.
ראש הממשלה אהוד אולמרט סירב לדרישת 
והאסירים  האסירות  כל  את  החוטפים לשחרר 

משא  ינהל  לא  הוא  כי  וקבע   18 לגיל  שמתחת 
המתין  זאת,  למרות  עם טרוריסטים.  ומתן 
לשחרר  לנסות  כדי  אחדים  ימים  אולמרט 
של  דיפלומטית  החטוף בפעילות  החייל  את 
החוטפים  מצרים.  בעיקר  בינלאומיים,  גורמים 
ואנשי  משעל  חאלד  פיקודו של  תחת  שפעלו 
לשחררו  סירבו  החמאס,  של  הצבאית  ההנהגה 
וניתקו מגע עם המתווכים. משכשלו האמצעים 
הדיפלומטיים, נכנסו כוחות קרקעיים של צה"ל 

לרצועה והחלו בחיפוש אחר החטוף.

תחילת המבצע
הפציץ   2006 ביוני  ל־28   27 שבין  בלילה 
היחידה  חיל האוויר הישראלי את תחנת הכוח 
לכ־65  זרם החשמל  לניתוק  וגרם  עזה,  ברצועת 
אחוזים מהאוכלוסייה. עוד פוצצו מספר גשרים, 
החטוף.  החייל  למילוט  שישמשו  חשד  שהיה 
במקביל, נכנסו כוחות שריון, רגלים והנדסה אל 
שטחי  לעבר  נורתה  וארטילריה  הרצועה  דרום 
שיגור בצפון הרצועה. כמו כן פעל צה"ל באזור 
כדי לאתר את החטוף  אל־בירה שליד רמאללה 

אליהו אשרי.
צה"ל  עצר   2006 ביוני  ל־29   28 בלילה שבין 
עשרות מראשי החמאס ביהודה ושומרון, כולל 
בממשלה  שרים  ושמונה  פרלמנט  חברי  עשרים 
הפלסטינית, ביניהם מוחמד אבו טיר ושר האוצר 
עבד אל־ראזק. הפעולה שבוצעה תוכננה מספר 
ופרקליטות  השב"כ  עם  יחד  מראש  שבועות 
המשפטי  היועץ  מצד  אישור  ולאחר  המדינה 
שהמעצרים  טענו  בחמאס  מזוז.  מני  לממשלה 
החייל  על  מיקוח  קלף  לישראל  כדי לתת  באו 
להילחם  היא  שהמטרה  טענו  בישראל  החטוף. 

העצורים  כל  וכי  חמאס,  הטרור של  בממשלת 
יועמדו למשפט על חברּות בארגון טרור.

תקיפות מן האוויר
 ,2006 ביולי   5 עד  ביוני  מ־29  ימים,  כשבוע 
צה"ל  של  הפעילות המבצעית  מרבית  הייתה 
ואישים  תשתית  מטרות  תקפו  ובה  מהאוויר 
ברצועת עזה כדי ליצור לחץ על ממשלת החמאס 
אווירית  פעילות  החטוף.  החייל  את  להחזיר 
בתנאי  להרעה נוספת  מעבר  פרי  נשאה  לא  זו 
החיים של האוכלוסייה הפלסטינית. הפלסטינים 
לעבר  רקטות הקסאם  ירי  את  הגבירו  מצדם 
יעדים בישראל ואף הגיעו לאשקלון. בבוקר ה־5 
בתגובה  המדיני־ביטחוני  הקבינט  החליט  ביולי 
"רצועת  ולהקים  בעזה  הפעולה  את  להעמיק 

ביטחון" בצפון הרצועה.

 6 ביולי 2006 מבצע "אלוני הבשן"
אושר  הקסאמים  הבשן" נגד  "אלוני  מבצע 
הגדול  מהמבצע  כחלק  המדיני־ביטחוני  בקבינט 
נכנסו  גדולים  צבא  כוחות  קיץ".  "גשמי   - יותר 
אזורי  ותפסו  עזה  רצועת  לשטח  ביולי   6 בליל 
השיגור  מרחבי  על  לקראת השתלטות  חיץ, 
לתוך  נכנסו  הכוחות  ביטחון".  "רצועת  ויצירת 
"התוחמת  שקרוי  במה  ההתנחלויות ההרוסות 
משם   - ואלֵי־סיני  דוגית  ניסנית,   - הצפונית" 
ישראל.  ירו המחבלים את הרקטות לעבר שטח 
השייכת  אל־עטטרה  לשכונה  גם  הגיעו  הכוחות 
לאשקלון.  הרקטות  שמשם נורו  ַלִהיָא  לבית 
במהלך הלילה הותקפו כמה מטרות מן האוויר. 
באחת התקיפות, סמוך לחוף בצפון הרצועה נהרג 
הותקף  כן  לפני  זומר.  עבדאללה  חמאס,  פעיל 
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המוצב הראשי של המשטרה הימית הפלסטינית 
בסודנייה, שם נהרגו שוטר פלסטיני, ראמי אבו־

חיג'אזי.  חוסאם  נוסף,  ופעיל חמאס  האשם, 
ליד  שאירעה  בתקיפה  נפצעו  פלסטינים  שמונה 
האוויר  חיל  תקף  בנוסף  נביל שעת'.  של  ביתו 
ככל  שביקשה  הרצועה,  בצפון  מחבלים  חוליית 
הנראה להניח מטענים באזור. במהלך הפעילות 
בבוקר נפצע אחד החיילים באורח קל מירי של 
ברזילי  החולים  לבית  ופונה במסוק  חמושים 
באשקלון. בבוקר הגיעו הכוחות לעומק של שבעה 

ק"מ ברצועה כדי להשתלט על מרחבי השיגור.
הגדודים של חטיבות 188 ו־7, בפיקוד חטיבות 
המרחבית  והחטיבה  וגבעתי,  גולני  החי"ר 
השטח.  לכיבוש  זו  במסגרת  פעלו  הצפונית 
במהלך הפעילות שוגרו לפחות שבעה טילי אר־

מדי  נזק.  או  נפגעים  ללא  הטנקים  לעבר  פי־ג'י 
פעם אירעו חילופי אש כבדים בין כוחות צה"ל 

לפלסטינים.
בערב נפצעו 15 פלסטינים מפגיעת פגז 120 
74 שנורה על בית  מ"מ של טנק מרכבה מגדוד 
נהרגו חמישה חמושים  מכן  להיא. לאחר  בבית 
בתקיפת חיל האוויר בצפון רצועת עזה. שלושה 
בהם שניים  בתקיפה,  נפצעו  נוספים  חמושים 
חמוש  נהרג  יותר  מאוחר  מעט  אנוש.  במצב 
יעד  על  האוויר  חיל  של  בתקיפה  פלסטיני 

בג'בליה.
שני  נהרגו  האוויר  חיל  של  נוספת  בתקיפה 
קרוב לחצות  להיא.  בבית  חמושים  פלסטינים 

בתקיפה  להיא.  בבית  מכונית  האוויר  חיל  תקף 
נפצעו שני פלסטינים, ופעיל חמאס נהרג לאחר 
בקרבות  צה"ל.  חיילי  עם  אש  בחילופי  שנפגע 
ל־23   20 נהרגו בין  הרצועה  בצפון  ביולי   6 יום 

פלסטינים, רובם חמושים.

7 עד 11 ביולי 2006
דרך  הרצועה  למרכז  נכנסו  ביולי   8 בבוקר 
מעבר קרני, מספר טנקים מגדוד 77 של חטיבה 7 
וכוחות הנדסה והתייצבו סמוך לשכונות סג'עיה 
במהלך  ומנהרות.  לחפש מטענים  כדי  וזייתון, 
ירה  והכוח  חמושים  חוליית  אותרה  הפעילות 
אחר  שעות  )כמה  מהם  לפחות 2  והרג  לעברה 
כך נורה ונהרג פלסטיני נוסף(. בצהריים ירה חיל 
שזוהה  חמוש  פלסטיני  הישראלי לעבר  האוויר 
שפעלו  צבא  לכוחות  להתקרב  שניסה  בעת 
בערב,  נפצע.  עזה. הפלסטיני  רצועת  בצפון 
נהרגו  בעזה,  סג'עייה  בשכונת  מסתורי  בפיצוץ 
ֵאם, בנה ובתה. צה"ל הכחיש מעורבות בתקרית. 
עוד נפצעו ארבעה פלסטינים, בהם שניים במצב 
הישראלי  האוויר  חיל  הפציץ  באותו יום  אנוש. 

מנהרה שנחפרה ליד מעבר קרני.
הרשות  ראש ממשלת  הנייה,  איסמעיל 
הפלסטינית ואיש תנועת החמאס, פנה לישראל 
"לסיים  דו־צדדית, כדי  אש  הפסקת  ליישם  כדי 
כן  וכמו  הלהבות"  את  ולהוריד  המשבר  את 
בדרכים  שליט  גלעד  את  להחזיר  לפעול  הציע 
ישראל  ממשלת  צבאיות.  ולא  דיפלומטיות 

סירבה להפסיק את האש ולהוציא את כוחותיה 
גופי  ישוחרר.  שליט  שגלעד  עד  עזה  מרצועת 
קראו  עכשיו  שלום  ותנועת  מרץ  כמו  שמאל 
שהציע  האש  הפסקת  את  לקבל  לאולמרט 
נגד הפסקת  הנייה, אך בממשלה היה קונסנזוס 
המבצע, שכלל גם שרים יוניים כמו יצחק הרצוג 
כי  הכריזו  בצה"ל  שונים  גורמים  תמיר.  ויולי 
גדולה ברצועת  יבשתית  הם מעוניינים בפעולה 
או  חודש  "החל מבעוד  חודשים:  עזה שתימשך 
מחבלים  מאות  יספרו  הפלסטינים  חודשיים 

הרוגים ומשרדים שיושמדו".
פלסטינים,  חמישה  נפגעו לפחות  ביולי  ב־9 
למחנה  סמוך  אנושות,  שנפצע  וגבר  ילדה  בהם 

הפליטים ג'בליה בצפון הרצועה.
ידיעות בעיתוני העולם מדווחות על תחילתו 
משבר הומניטרי עקב הסגר שישראל הטילה על 
כי  הודיע  בשטחים  הפעולות  מתאם  הרצועה. 
הידיעות מוגזמות וכי תושבי עזה יוכלו לשרוד ללא 
סוכר. במעברי הגבול שבין רצועת עזה למצרים 
אזרחים  מאות  תחילת המשבר  מאז  ממתינים 
שכניסתם ויציאתם נאסרו על ידי ישראל. הדבר 
תינוק שהתייבש  ובהם  למותם של ארבעה  גרם 
רבים  חולים  הממתינים,  מבין  וקשישה.  למוות 

שממתינים לטיפול רפואי.

 12ביולי 2006 מבצע "היזון חוזר"
מחטיבת  צה"ל  נכנסו כוחות  ביולי   12 בליל 
גבעתי, גדוד שריון 77 והנדסה בחיפוי מסוקים 

 הפצצת צור 
במלחמת לבנון השנייה
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ימי ימים למלחמהשלב
תקצירלחימה

רקטות שנפלו 
בישראל )ממוצע 

ליום( ]1[

הרוגים ישראלים

 אזרחים
)ממוצע ליום( 

]2[

 חיילים
)ממוצע ליום( 

]3[

  שלב א' 
תקיפת פתע של חזבאללה.1יום 1 )12 ביולי(פתיחה

10 )10(60ישראל עדיין מגבשת את תגובתה.

  שלב ב' 
בליץ אווירי

 ימים 2 - 7
6)13 - 18 ביולי(

 תקיפה אווירית מסיבית של ישראל בניסיון הכרעה ללא כוחות 
 קרקעיים.

מנגד - מטחי רקטות על יישובי הצפון ועד חיפה.
)104( 625)2.1( 13)0.6( 4

  שלב ג' 
תחילת יוזמה 

קרקעית

 ימים 8 - 20
13)19 - 31 ביולי(

 פשיטות קרקע מוגבלות ונקודתיות של כוחות מצומצמים. מנגד - 
 המשך מטחי הרקטות.

תחילת גיבוש תפיסה בינלאומית כיצד לסיים את הסכסוך 
באמצעות כוח בי"ל.

)97( 1,257)0.7( 7)1.6( 21

  שלב ד' 
הסלמה והרחבה 
לרוחב כל הגזרה

 ימים 21 - 31
11)1 - 11 באוגוסט(

 הצטרפות כוחות מילואים של ישראל לפשיטות בלבנון. השתלטות 
קרקעית נרחבת של ישראל על כפרי דרום לבנון הקרובים לגבול, 

 ומבצעים מיוחדים.
מנגד - החמרה והרחבה במטחי הרקטות על ישראל.

האצת המגעים הבינלאומיים לסיום הסכסוך.

)160( 1,762)2( 22)4.6( ]4[ 51

  שלב ה' 
הרחבה קרקעית 

עד לליטאני לקראת 
הפסקת אש

 ימים 32 - 33
2)12 - 13 באוגוסט(

  החלטת מועצת הביטחון 1701 להפסקת אש ולהצבת כוח או"ם.
מבצע "שינוי כיוון 11" - הרחבת הפעולה הצבאית של ישראל. 

מבצע גדול של הסקת כוחות עם מסוקים וצליחת אוגדת שיריון 
בעומק השטח עד לנהר הליטאני, שנמשך יומיים וחצי עד 

 להפסקת אש.
מנגד - שיא חדש של רקטות שנורו על ישראל.

)160( 320)0.5( 1)16.5( 33

  שלב ו' 
הפסקת אש

 ימים 34 - 81
 )14 באוגוסט - 
30 בספטמבר(

48
  הפסקת אש, עם תקריות מקומיות בודדות בלבד.

צה"ל מכנס את כוחות חזרה - בהדרגה, ובמקביל כניסת כוחות 
צבא לבנון וכוחות יוניפי"ל.

002

121  )3.7(44 )1.3(3,970 )120(סיכום

תקציר השלבים העיקרים במלחמת לבנון השנייה

הכניסה  עזה.  למרכז רצועת  האוויר,  חיל  של 
חוזר"  "היזון  השם  את  קיבלה  הרצועה  למרכז 
זו  פעילות  גשמי קיץ.  ממבצע  חלק  שהוא 
ישראל  ממשלת  להחלטת  במקביל  התבצעה 
בעקבות התגרות  לבנון  כנגד  למתקפה  לצאת 

החיזבאללה.

 פרוץ מלחמת לבנון השנייה 
גדוד 82 ו"חניבעל"

 09:00 לשעה  סמוך   ,2006 ביולי   12 בבוקר 
יישובי  ורקטות על  נפלו פצצות מרגמה  בבוקר, 
על  הפצצות  מטח  לבנון.  מכיוון  שנורו  הצפון 
הצפון הביא לפציעתם של 11 חיילים ואזרחים 
 09:05 בשעה  במצב קשה.  חלקם  ישראלים, 
המערכת  גדר  את  חיזבאללה  של  חולייה  פרצה 
באזור זרעית, חדרה לשטח ישראל ותקפה בטילי 
נ"ט ובנשק קל שני כלי רכב צבאיים מסוג האמר 
חיילי  שלושה  הרגה  סמוך לגבול,  בסיור  שהיו 
מילואים  חיילי  שני  וחטפה  בהם,  שהיו  צה"ל 
נמלטה  החוליה  רגב.  גולדווסר ואלדד  אהוד   -

לשטח לבנון עם שני החטופים.
מפקד גדוד 82, סא"ל עודד בסיוק, שהיה תחת 
פיקוד חטיבה 300, היה באותו בוקר בסיור רגלי 
להכרת השטח והאויב, יחד עם תצפיתניות של 
מערך האיסוף המודיעיני בגזרה. לאחר כ־3 שעות 
סיור חזר למשרדו במפקדת הגדוד. בחטיבה 300 
שהייתה בכוננות נמוכה, לאחר שיום קודם לכן 
פחתו ההתרעות, נשארו תורנים בלבד והמח"ט 

הסמח"ט,  היו  החטיבה  במפקדת  בבית.  היה 
מפקד גדוד "חרב" ומג"ד מילואים שהיו בחפיפה 
בגזרה. כשהגיעה הידיעה על החטיפה למפקדת 
החטיבה הוחלט על ביצוע תרגולת "חניבעל". על 
פי תרגולת זו, המיועדת להתבצע באופן אוטומטי 
בתגובה לחטיפת חיילים, יוצא צוות קרב הכולל 
מספר כלים להשתלט על צמתים ותוואי קרקע 
עד  החוטפים.  של  נסיגתם  דרכי  על  השולטים 
שניתנה ההנחיה והכוח התארגן עברו כבר שעה 
האם  עצמו  שאל  לא  ואיש  החטיפה  מאז  וחצי 
עדיין טעם  יש  ובהרכב חסר,  רב  כה  זמן  לאחר 
בביצוע תרגולת "חניבעל". מג"ד 82 עם החפ"ק 
שלו ועוד מספר לוחמים )שישה עד שמונה(, יצא 
רגלית בעקבות שני הכלים. לאחר מעבר הגבול 
ופריצת גדר המערכת, הנקפדון נע מערבה ואילו 
החיזבאללה  מוצב  שליד  לרחבה  שהגיע  הטנק 
ק"ג  של כ־300  גחון  מטען  על  עלה  שממול, 
והושמד עם 4 אנשי צוותו. כלל הכוח של צה"ל 
שחדר לשטח לבנון במרדף אחר החוטפים כלל 
טנק אחד בפיקוד מט"ק, ומג"ד טנקים 82 שנע 

רגלית עם החפ"ק שלו בעקבותיו.
עצמו  מצא  ומאחור  בסמוך  שנמצא  המג"ד 
וירי של  ומרגמות,  נק"ל  של  יעילה  אש  תחת 
מטולים נ"ט מדי פעם, והחיילים סביבו היו מוכי 
ומהמצב  הטנק  התפוצצות  של  מהמחזה  הלם 
ולאחר  שעות  מספר  לאחר  נמצאים.  הם  שבו 
להיחלץ  המג"ד  ביקש  נפצע  הלוחמים  שאחד 
ונשלח אליו כוח של פלוגת חי"ר לחלצו. בניסיון 

לאחר  צלפים.  מירי  נוסף  חייל  נהרג  החילוץ, 
שהמג"ד חולץ בשעות אחר הצהרים, הגיע אליו 
המח"ט כדי לסייע לו להתגבר על אירועי פתיחת 
ערב  באותו  עוד  הטרגי.  והאובדן  המלחמה 
ויחידות  הגדודים  מפקדי  לכל  המח"ט  התקשר 
ונתן  מלחמה  שנפתחה  להם  הודיע  המשנה, 

הוראה להכין את היחידות למלחמה.

 משימת תכנון "המלחמה תוכרע 
על ידי חיל האוויר"

מתקפה  נערכה   2006 ביולי  ל־18   13 בין 
אווירית כוללת כנגד ארגון החיזבאללה ומטרות 
הוקצתה  לא  הזמן  אותו  בכל  בלבנון.  תשתית 
נשארה תחת פיקוד  91 אלא  לאוגדה   7 חטיבה 
36 ברמת הגולן, על אף בקשות חוזרות  אוגדה 
בגזרת הלחימה.  להיערך  המח"ט  של  ונשנות 
המח"ט ליווה אישית בכל אותה עת את מג"ד 82 
בהמשך פעילותו לאורך הגבול הלבנוני. במקביל 
מפקד  לרשות  למעשה  עצמו  את  העמיד  הוא 
שהיה   401 מח"ט  גל הירש.  תא"ל   ,91 אוגדה 
ב־12 ביולי בביקור בפלס"ר שלו, יחד עם אלוף 
על המתרחש  הירדן, שמע שם  בבקעת  הפיקוד 
בצפון. למחרת הוא נפגש עם מפקד אוגדה 162 
כדי להחליף דעות לגבי אפשרות פעולה בלבנון, 
לחטיבה  תהפוך  שהחטיבה  להם  נאמר  אולם 
לפיקוד   188 חטיבה  את  לשחרר  מרחבית כדי 
הצפון. על רקע משימה צפויה זו ומכיוון שהיה 
זה יום הולדתו ה־44, יצא המח"ט לאילת לנופש 
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מפת הפצצות צה"ל בלבנון

שתוכנן זה מכבר וחזר לחטיבתו רק ביום ראשון 
16 ביולי.

במהלך תקופה זו הטיל מפקד אוגדה 91 על 
מרון־א־ לכיבוש מרחב  תכנון  מח"ט 7 משימת 
ראס - "שקד" - ג'בל כחיל. מח"ט 7 תִכנן כיבוש 
תכנית  כשהציג  ראויים.  כוחות  עם  מרחב זה 
כי הוא  לו  נאמר  זו לאוגדה,  ומשולבת  מורכבת 
על  המשימה  את  לבצע  אפשר  וכי  מאד  מגזים 
בכיבוש  הושקעו  )לימים  מצומצמים  כוחות  ידי 

מרחב זה 2 חטיבות חי"ר וחטיבת שריון(.

טיהור השטח בקרבת הגבול 
ממוצבי החיזבאללה

 7 חטיבה  הוקצתה  ביולי  ב־19 
לראשונה לאוגדה 91. המשימה שהטיל 
גאה  על חטיבת שריון  מפקד האוגדה 
זו הייתה משימת ביטחון שוטף וחי"ר 
למהדרין: תפיסת גזרת הגבול הלבנוני 
לבנון  בשטח  ק"מ  2־3  בעומק  במערב 
וטיהורו ממחבלי החיזבאללה. לביצוע 
חי"ר  פלוגת  לחטיבה  הוקצו  המשימה 
את  )שהחזיקה  הבט"ש  של  מילואים 
גדוד טנקים  הקו עוד לפני המלחמה(, 
52 מוקטן מאוד של 401 )למעשה 4־5 
הנדסה מגדוד  ומחלקת  בלבד(  טנקים 
חה"ן 601 של חטיבה 401, ללא יחידה 

של חטיבה 7.
ביולי,  עד 23  ימים,  ארבעה  במשך 
גזרתה  בהחזקת   7 חטיבה  עסקה 
תוך  חיזבאללה  ממחבלי  וטיהורה 
הביצורים, המתקנים  השמדת 
טנק  ארגון המחבלים.  והתשתיות של 
נפגע   52 גדוד  של  אחרת  מפלוגה 
מתקדם  מטיל  זו  לראשונה במלחמה 
מסוג "מטיס" בגזרת מרון־א־רס. אולם 
על אף חדירת הטיל יצאו אנשי הצוות 
בפציעות קלות בלבד. אוגדה 162 החלה 
ללבנון  קרב  נוהל  בביצוע  ביולי  ב־19 
יחד עם חטיבות 401 וחטיבת הנח"ל, 
כשהגזרה הצפויה של 401 הינה מארג' 

עיון הנקרים )הגזרה המזרחית(.

"קורי פלדה" פשיטות 
לדרום לבנון

של  בשלושת השבועות הראשונים 
המלחמה לא הופעל השריון, אף לא פעם אחת, 
בלחימת  היסוד  וכללי  תורת הלחימה  פי  על 
הופעל  לא  כאמור,  הראשון  בשבוע  שריון. 
חילוץ  למשימות  ובהמשך הופעל  כלל  השריון 
שאפשר  החי"ר,  חטיבות  של  במבצעים  בלבד 
לכנותם פשיטות )אם כי באוגדה 91 השתמשו 
במושגים כמו "נחילי דבורים", "עקיצות" וכו'(, 
כי הכוחות נכנסו לשטח לבנון, לחמו ויצאו לרוב 

במבצעי חילוץ כושלים שעלו בקורבנות רבים.
זו  פעולה  שיטת  ברקע  התפיסה שעמדה 
פעם  כל  להיכנס  צה"ל  כוחות  על  כי  הייתה 
לשטח, להרוג מספר רב ככל האפשר של מחבלי 

ולפגוע בתשתיות. חיסול המחבלים  חיזבאללה 
היו  שטח(  כיבוש  בתשתיות )ולא  והפגיעה 
אמורים להביא את ההישג המבוקש של הפחתת 

ירי הרקטות על ישראל.
אחת הפשיטות שאפיינו את הלחימה בגזרת 
אוגדה 91 היה מבצע "קורי פלדה" שבוצע בימים 
24־28 ביולי בגזרת בינת ג'בל. השתתפו במבצע 
הצנחנים,  חטיבתיים:  קרב  שלושה צוותי  זה 
גולני וחטיבה 7. משימת חטיבה 7 הייתה להוות 
שיפעלו  החי"ר  לכוחות  חילוץ  וכוח  עתודה 
במאמץ  חיזבאללה,  תשתיות  כנגד  במרחב 
המדינה.  צפון  על  הרקטות  את ירי  להפחית 

לצורך המבצע החלה חטיבה 7 לעבוד לראשונה 
עם חלק מכוחה כצוות חטיבתי משוריין, שמנה 

רק עשרות טנקים.
 7 צח"ם  כוחות  כאמור  עסקו  זה  במבצע 
)צח"ם = צוות חטיבתי משוריין( בחילוץ כוחות 
בפעילות  אבדות.  וספגו  בשטח  שנתקלו  חי"ר 
נהרג  ולא   7 של  אחד  טנק  לא  אף  נפגע  לא  זו 
החלה   162 באוגדה  חטיבה 401  כלשהו.  חייל 
א־טייבה(.  כפר  )לעבר  קרב  בנוהל  ביולי  ב־19 
הקרב  הסתיים נוהל  לא  עדיין  ביולי  ב־20־21 
והחטיבה לא קיבלה פקודה. יחד עם זאת החליט 
המח"ט במסגרת ההכנות להעביר את המפקדה 

ביום  שמונה  בקריית  "גיבור"  למחנה  העיקרית 
ששי 22 ביולי. ביום שבת 23 ביולי הגיע גם גדוד 
 46 גדוד  הצטרף  ביולי   25 שני  וביום  לצפון   9
שיצא מהתעסוקה באיו"ש, עלה על טנקים והגיע 
לצפון. וכך, רק כשבועיים לאחר פרוץ הלחימה 
הצפון  פיקוד  בגזרת  לרכז  צה"ל  הצליח  בצפון 
את חטיבה 401. החטיבה המשיכה תחת פיקוד 
- מארג'  קליעה  לגזרת  קרב  בנוהל  אוגדה 162 
עיון - אל חיאם. ב־26 ביולי קיבלה אוגדה 162 
והתחילה  לבנון  גבול  של  המזרחית  הגזרה  את 
לתקוף. לאחר זמן קצר, עם כניסת גדוד 13 של 
גולני לשטח לבנון לעומק 600 מ', המבצע בוטל 
והכוחות חזרו לשטח ישראל, אם בשל 
אמצעי  הפעלת  שלא אפשרה  עננות 
של  בשגגה  הריגה  בשל  ואם  תצפית 
ידי חיל האוויר וכל  על  חיילי או"ם   4
הפעילות התקפית נעצרה על ידי הדרג 

המדיני.
טנק  עלה  ביולי  ב־25  בינתיים, 
מג"ד 52 על מטען גחון בן כ־300 ק"ג. 
הטנק, שהיו בו 7 לוחמים ובהם החפ"ק 
מחשש  הוכנסו  )נגמ"שים לא  הגדודי 
ההדף  מעוצמת  התהפך  אויב(,  לאש 
אחד  לוחם  מהתובה.  ניתק  והצריח 

נהרג ושישה נפצעו בדרגות שונות.
במארג'  המשימה  ביטול  לאחר 
קרב חפוז  לנוהל  האוגדה  נכנסה  עיון 
א־טייבה  הכפר  סביב  חדשה  לגזרה 
כיוון  "שינוי  שכונה  פשיטה  במבצע 
 9 כיוון"  "שינוי  )בעקבותיו באו   "8
החטיבה  כללה  אלה  במבצעים  ו־10(. 
בדרך כלל 2 גדודי חי"ר )13 של גולני 
ו־931 של הנח"ל(, גדוד טנקים 9, גדוד 
והפלס"ר   )7 חטיבה  )של   603 הנדסה 
שהיו  אלה  במבצעים  החטיבתי. 
מרוחקים קילומטרים ספורים מהגבול 
של  מורכבת  החטיבה בבעיה  נתקלה 
הקרקע  של  המבצעי  הניתוח  עבירות. 
היה לקוי וגם העזרים שבהם השתמשו 
ולא  2002־2003  לשנים  תקפים  היו 
העדכני  הקרקעי  המצב  את  תאמו 
בלחץ  חדשים וטרסות.  מבנים  שכלל 
כראוי  קרב  נוהל  הושלם  לא  הזמן 
והכוחות נכנסו לשטח מבלי להתייחס 

לבעיות התבליט והתכסית.
גרם  באוגוסט  ב־2  הראשון  במבצע  לפחות 
שבו  בהתקדמות ולמצב  חמורה  להאטה  הדבר 
כוחות  עם  עצמן  מצאו  והנח"ל   401 חטיבות 
מצב שהביא  פעולה,  גזרת  באותה  מעורבבים 
גדוד  רק  האוגדה  שמכלל  לכך  דבר  של  בסופו 
וביצע בו  א־טייבה  לכפר  הגיע  נח"ל  של  אחד 
שתי  של  הכוחות  ושאר  רב,  באיחור  פעילות 
החטיבות מפריעים אלה לאלה ואף מגיעים לירי 
דו־צדדי ביניהם. פעילות זו המשיכה בגזרה עד 7 
באוגוסט כשבכל פעם נכנסים הכוחות ויוצאים 
באותה גזרה פחות או יותר. הוחלט שהפעילות 
את  לנצל  מאד  התקשו  ובכך  בלילה  רק  תהיה 
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אות מלחמת לבנון השנייה

עוצמת האש של הטנקים ביום.

סוף סוף לוחמת שריון
המלחמה  פתיחת  לאחר  ימים  כחודש  רק 
מכוחותיה כדי  מספיק  לרכז   7 חטיבה  הצליחה 
)צח"ם(  משוריין  חטיבתי  קרב  כצוות  להתארגן 
המודרני  הקרב  בשדה  שריון  ללחימת  המתאים 
 10 בין  זה  היה  לבנון.  דרום  של  ובשטח ההררי 
ל־12 באוגוסט 2006 ולקראת השלב האחרון של 
המלחמה: ההתקפה הקרקעית. במסגרת התקפה 
זו הוטל על החטיבה להתקדם כ־16 ק"מ בשטח 
דרום לבנון ולכבוש את רכס ה"סילבסטר" השולט 
על הכפר הגדול תבנין. הארגון לקרב של החטיבה 
במבצע זה כלל כבר את עיקר כוחותיה האורגנים 

של החטיבה ועוד תגבור.
שכל  לאחר  זה,  צח"ם  מנה  באוגוסט  ב־12 
הכוחות רוכזו והוא הגיע לשיא עוצמתו, עשרות 

טנקים ועשרות רבות של כלי רק"ם. המשימה 
48 שעות כשביום הראשון פעל  בתוך  בוצעה 
הבנוי  משוריין  סיור  בתפקיד  קדמי  משמר 
כאשר נתקל  הסיור.  ופלוגת   75 גדוד  סביב 
ידי  על  טּווָח  מיד  הוא  באויב,  זה  קדומני  כוח 
ארטילריה והותקף על ידי חיל האוויר, ומרבית 
המחבלים שניסו לפעול כציידי טנקים, חוסלו. 

לא  כבר  כך  הגוף העיקרי של הצח"ם שבא אחר 
והמשימה  רצינית  מבצעית  בעיה  בשום  נתקל 
שחייל  ומבלי  כלשהו  טנק  בלא שייפגע  בוצעה 
ו־75   82 הגדודים  ירו  זה  מבצע  במסגרת  ייהרג. 
ונגד  נ"א  כפול  ייעוד  בעל  )פגזים  פגזי "רקפת" 

ביצורים ושריון( בהצלחה רבה.
קרב.  בנוהל  במקביל  החלה   162 אוגדה 
ההתקפה האוגדתית הייתה צריכה להיות פריצה 
נוהל  הסלוקי.  ואדי  מכשול  למעבר  מותנית 
הקרב האוגדתי החל ביום ג' 8 באוגוסט והושלם 
קבוצת  בוצעה  לא  הזמן  מקוצר  בבוקר.  למחרת 

סיור בשטח.
באוגוסט(  )10־11  בליל רביעי־חמישי 
בסיוע  הציר  בפתיחת  ההנדסה  גדוד  החל 
התקדמות  עם  אולם  ארטילריה ואוויר.  חי"ר, 
בהוראת  המבצע  נעצר  ראשונה  משמעותית 
המוצא.  לנקודת  והכוחות הוחזרו  המדיני  הדרג 
בינתיים חזרו המחבלים לעמדותיהם ואף שיפרו 

אפשרי.  מקום  מכל  הבאת תגבורת  תוך  אותן 
הדרג  אישור  כשניתן  באוגוסט,   12 ששי  ביום 
המדיני, מצאה החטיבה אויב ערוך היטב המצפה 
לה. בשל הלחץ המדיני, נכנסו כוחות חטיבה 401 
למעבר הוואדי לפני שההנדסה והנח"ל משלימים 
לצוותי  הייתה  כך  המערבית.  גדתו  כיבוש  את 
לירות  מצוינת  הזדמנות  של החיזבאללה  הנ"ט 
בשדרה  הנעים  הטנקים  על  שולטים  משטחים 
הטנקים  סלוקי.  ואדי  לחציית  ההכרחי  במעבר 
נפגע  המג"ד  טנק  כאשר  מטילים  להיפגע  החלו 
החצייה  במהלך  לנוע.  וממשיך  טילי קורנט  מ־3 
ר'נדוריה  לכפר  הכניסה  ועם  נוסף  טנק  נפגע 
גם  נפגעו  עצמו  בכפר  טנקים.   3 נפגעו עוד 
עשרות חיילי חי"ר מגדוד 931 של הנח"ל. מג"ד 
החרמ"ש  פלוגת  ומפקד  נפגעו  והמ"פים   46
מילואים של הגדוד תפס פיקוד. הקרב הפך לקרב 
ניהלו  הקרב  כל  במהלך  יומיים.  שנמשך  חילוץ 

אותו מח"ט 401 ומח"ט הנח"ל ממפקדת חטיבת 
הנח"ל. כשנכנסה הפסקת האש נכנסה לתוקף - 

לא השלימה האוגדה את משימתה.

סיכום
חטיבה  פעלה  כיוון"  "שינוי  מבצע  במהלך 
 7 בחטיבה  טנקים.  ועשרות  גדודים  שני  עם   7
נפגעו מטילים 12 טנקים, ורק שניים מהם נחדרו. 
לחטיבה היו 5 הרוגים )4 בטנק מגדוד 82 שעלה 
הנדסה  לוחם  ועוד  הראשון  ביום  המטען  על 
 6 )מהם  פצועים  ו־42  בהמשך(  מרגמה  מפצצת 
קשה(, רובם חזרו לשירות מהר מאד. בכל מהלך 
המלחמה לא נפגע טנק ולא נהרג חייל במסגרת 

צח"ם 7 במבצעים השונים.
ועשרות  גדודים   3 עם  פעלה   401 חטיבה 
מהם   6 נפגעו מטילים,  שלה  טנקים   17 טנקים. 
נחדרו. לחטיבה היו 12 הרוגים )8 מהם בטנקים 
שנחדרו(. מכלל 7 טנקי מרכבה 4 שנפגעו ושותקו 

במהלך המבצע, 5 תוקנו בשטח וחזרו בנסיעה ו־2 
הוחזרו בגרירה. יש לציין שכל הפגיעות )וכנראה 
של  היו   )4 סימן  מרכבה  טנקי  על  הירי  כל  גם 
"קורנט"  ביותר  המתקדמים  הטילים מהדגמים 

ו"מטיס".
סוף  עד  כחטיבה  הופעלה  לא   188 חטיבה 
החטיבה  מפקדת  על  הוטלו  פעם  מדי  המבצע. 
הפועל.  אל  יצא  לא  דבר  אולם  תכנון  משימות 
ו־74   53 במבצע,  שפעלו  החטיבה  שני גדודי 
כללו עשרות טנקים מהם נפגעו עשרה, 6 נחדרו. 
שמרביתם  פצועים  ו־15  הרוגים   6 לחטיבה היו 

חזרו מהר מאד ללחימה.
בסך הכל לחם השריון הסדיר במבצע "שינוי 
עשרות  נפגעו  מהם  טנקים,  מאות  עם  כיוון" 

בודדות. שלושת החטיבות ספגו 23 הרוגים.
ניידות,  הינם:  שריון  בלוחמת  היסוד  כללי 
היתרון הגדול  ישירה.  בלתי  גישה  מהירות, 
קצב  בשימור  היא  שריון  של  נכונה  בהפעלה 
התקדמות גבוה ובהעברה מהירה של המאמץ 
חדירה  הפיכת  תוך  לגזרה  מגזרה  העיקרי 
קצב  שימור  מערכתית.  לחדירה  טקטית 
בהלם,  המלווה  השריון  גבוה של  התקדמות 
להיערך  לו  מאפשר  ואינו  בלבול  לאויב  גורם 
ובמקום  בזמן  את עתודותיו  ולהטיל  מחדש 
הנכון. במבצע "שינוי כיוון" נעשו שגיאות רבות 
ריתוקו  פיצולו,  ידי  על  מערך השריון  שגרעו 
לתפקידי חילוץ ופינוי, הפעלתו הסטטית, בשטח 

לא מתאים ובתפקידים משניים.
אין לכחד כי בהתייחס להישגים המרשימים של 
קורבנות  ונפלו  רב  זמן  האחרונים בוזבז  היומיים 
כי  המתבקשת  למסקנה  צה"ל  שהגיע  עד  רבים 
ואין  הקרב  בשדה  התמרון  של גורם  לחו  נס  לא 
תחליף להפעלת שריון לפי תורת הלחימה, להשגת 
היעדים בדרום לבנון. יחד עם זאת ברור שהאופן 
בו הופעל השריון בכלל המבצע רחוק היה ממיצוי 
כוחו ומפעילות מושכלת. עדיין מוקדם לסכם את 
כל המסקנות ולהפיק לקחים אך כבר היום אפשר 
עמדו  דגמיהם,  כל  על  המרכבה,  טנקי  כי  לומר 
קשים מבחינת  כה  בתנאים  אם  בציפיות.  היטב 
בניין הכוח והפעלתו נפגעו כה מעט טנקים וספגנו 
כה מעט אבדות - ברור כי יש לזקוף זאת בעיקר 
	 לשרידותו הגבוהה של הטנק. 

 המכון לחקר לוחמת יבשה 
החל פעילותו בימים אלה

 המכון לחקר לוחמת יבשה מהווה מסגרת לפעילות קבועה ורצופה בלימוד ופיתוח 
נושאים הקשורים ללחימה ביבשה, בהווה ובעתיד, בדגש על צה"ל והמזרח התיכון.

להצטרפות ונטילת חלק בפעילות המכון או ללמוד אודותיו 
כתובת דואר אלקטרוני: bama@yadlashiryon.com טלפון: 9784309־08
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זה כעשור פועלת המכללה לפיקוד טקטי )מלט"ק( המכשירה את 
על  פיקוד  קבלת  לקראת  השדה  בחילות  הצעיר  המפקדים  דור 
פלוגות ויחידות מקבילות להן. במהלך שנתיים של הכשרה צבאית 
מגוונת ולימודים אקדמיים הם גם יוצאים עם תואר ראשון. רעבונם 
מרקיעה  הצבא  על  "המורעלות"  רמת  ׂשובעה,  יודע  לא  לידע 
ויש  דוגמה,  יכולה לשמש  והישגים  שחקים, השאפתנות לקידום 

בהם גם מי שרואה את עתידו דווקא בחינוך והוראה 

המ"פ החדש 
בשריון

חניכי  מספר  לפגוש  הלכנו  האחרון  בנובמבר 
שריון במכללה לפיקוד טקטי, לתהות על קנקנו של 
דור המפקדים החדש הצומח בשריון. נוכחנו שיש 
על  וחושב  צעירים עם ראש סקרן  קצינים  לפנינו 
ויצאנו  טובים,  והכשרה  חינוך  המקבל  הכתפיים, 
במכללה  להכשרה  הנשלחים  החניכים  מעודדים. 
כשני  לאחר  קצינים  הם  )מלט"ק(  טקטי  לפיקוד 
תפקידים מהסמכתם כקצינים, ולפני תפקיד מ"פ. 
חמש  של  לשירות  מתחייבים  למכללה  הנכנסים 
שנים הכוללות את שתי שנות ההכשרה. הלימודים 
כל  מקצועות.  במגוון  הם  האפשריים  האקדמיים 
מחזור )הנפתח אחת לשנה( מקושר לאוניברסיטה 

אחרת, ביניהן אוניברסיטת ת"א, בר־אילן וחיפה.
פגשנו קבוצת חניכי שריון שכללה את הקצינים 
הבאים: סגן עמיחי כהן שהיה מ"מ מבצעית בגדוד 
בקק"ש,  סמ"פ  ששימש  גולדשטיין  עידו  סגן   ,52
סגן ראדי עזמה ששימש סמ"פ בגדוד 77, סגן יבגני 
שאול  סגן   ,53 בגדוד  סמ"פ  ששימש  קילשטוק 
ישראלי ששימש קצין הדרכה בגדוד 196 וסגן אור 
המחזור   .71 בגדוד  סמ"פ  ששימש  גרינבלום  חנן 

שלהם לומד באוניברסיטת חיפה.

מהי המכללה לפיקוד טקטי
אנחנו עושים תואר ראשון שמשלב גם לימודי 
צבא, ויש מספר חוגי בחירה, מציין שאול. במחזור 
חצי  שזה  המדינה,  ומדעי  תיכון  מזרח  זה  שלנו 
מהתואר, והחצי השני זה בעיקר קורסים הקשורים 
בצבא, במדינה, בהיסטוריה של המדינה וכו'. יומיים 
חיפה,  באוניברסיטת  ממש  לומדים  אנו  בשבוע 
כשמגיעים  מדים  על  פה  אנחנו  בשבוע  יומיים 
מרצי החוץ להרצות פה. בנוסף לקורסים הרשמיים 
האקדמיים יש פה הרבה הרצאות חוץ של מפקדים 
לשעבר ומפקדים היום, אלופים ואחרים ומורשות 
לשמור  וכדי  לתואר  הלימודים  במהלך  קרב. 

כשירות, אל"ם )במיל'( שאול נגר לשבועות  יורדים  אנחנו  כשירות  על 
כדוגמת ניווטים. כל ַחיִל פועל לשמירת הכשירות 
לדוגמה  לשיזפון  השריונרים  שלו,  הספציפית 

לעשות תרגילי מחלקה.
עם  מתעסקים  היו  לא  מג"ד  תפקיד  עד  פעם 
רמת  אור.  אומר  והלימודים,  האקדמי  הנושא 
חודשים  בארבעה  הסתכמה  לומדים  שהיו  התו"ל 
אתה  הבאה  בפעם  נגמר.  זה  ושם   1 בה"ד  של 
פוגש את החומר הזה בצורה מסודרת בספרים רק 

בפו"ם, רק כשאתה הולך להיות מג"ד.
של  מוארך  מ"פים  כקורס  זאת  מגדיר  הייתי 
שנתיים וארבעה חודשים, שבו אנחנו גם לומדים, 
מציין ראדי ומוסיף, וגם מקבלים את תכני הפיקוד 
מעבירים  שאנחנו  שטח  והשבועות  והמנהיגות; 
הם לדעתי עוד משהו. זה משהו שאדם שלא מגיע 
לכאן לא יקבל. אולי הוא יכול להיות מ"פ טוב, הוא 
בוודאות יכול להיות מ"פ טוב, אבל אם הוא יגיע 
יותר  הרבה  הרבה  מ"פ  בוודאות  יהיה  הוא  לכאן 

טוב.
נושא  זה  ביותר  החשוב  ואולי  החשוב  הדבר 
ללמוד,  זמן  שנתיים  פה  יש  עידן.  מציין  הזמן, 
מנהיגותית,  אישית  פיקודית  זהות  לגבש  לחשוב, 
להבין מה אתה רוצה מעצמך, לקלוט את הכול ולא 
להגיע ביום אחד לפלוגה ולהתחיל לבנות את הכול 
בתנועה. באמת יש לך פה זמן לעצמך לחשוב מה 
אתה רוצה להשיג בשנתיים האלה. אני אומר את 
לבוא  אם  שחושבים  מהשריון  לחבר'ה  בעיקר  זה 
כאן  שיש  ידעו  שהם  חשוב  לפה,  להתגייס  לכאן, 
יש את שבועות  על כשירות טנקאית.  גם שמירה 
ומבצעים  יורדים  השטח שאנחנו, כל השריונרים, 
על  לשמור  כדי  ופלוגתיים  מחלקתיים  תרגילים 
הכשירות, ואחת לשבוע או שבועיים אנחנו כולנו 
עוברים ֶמשֶך מקצועי. הֶּמשֶך המקצועי בדרך כלל 
ותכנים  מורשת  משלב  שהוא  או  במורשת  נוגע 
וכמובן  הקרקעי,  בהיבט  לקחים,  מקצועיים, 

העשרת הידע.

מי מגיע למכללה

בדרך כלל מגיעים הרבה פעמים לאחר תפקיד 
תפקיד  ולקראת  קמב"צים,  הדרכה,  קציני  סמ"פ, 
בודדים  מקרים  שיש  ומוסיף  יבגני  אומר  מ"פ 
שמגיעים אחרי תפקיד מ"מ. ועידן אומר כי הרוב 
והרוב  מ"פים,  היו  לא  פה  החבר'ה  של  המכריע 
עוד  בסיום האקדמיה.  מיד  פלוגות  יקבל  המכריע 
פה,  דרך  עוברים  לא  המ"פים  רוב  כי  עידן  מציין 
ויש בודדים שלא עושים את הקורס מ"פים. ושאול 
המח"טים  שגם  משום  היא  לכך  הסיבה  מוסיף: 
בוגר  יהיה  שמ"פ  החשיבות  את  הפנימו  לא  עוד 
מלט"ק. והנקודה הכי חשובה, כל מ"פ שיעבור את 
המלט"ק - יהיה מ"פ בשתי דרגות מעל מה שיהיה 
הזאת  ההבנה  מתוך  רגיל.  מ"פים  קורס  כבוגר 
מח"ט צריך לחשוב על פיתוח כוח האדם בחטיבה 
שלו ולהסתכל שנתיים קדימה. בפועל מה שקורה 
לרוב, שמח"ט לא חושב על השנתיים הבאות, כי 
הוא כבר לא יהיה בחטיבה, הוא מחר בבוקר צריך 
ללכת  שמיועד  למ"פ  להגיד  גם  ידע  הוא  אז  מ"פ 
מחר  לאקדמיה,  תלך  אל  אותך,  עזוב  לאקדמיה, 
 - בקיצור  פלוגה.  לך  נותן  אני  מ"פ,  בבוקר תהיה 
מעדיף לסתום חור מאשר באמת לחשוב מבחינת 
ברור  הפיתוח.  מבחינת  נכון  יותר  מה  המערכת 
לכולנו אני חושב, וזאת גם האמירה של מי שנמצא 
הזמן  שיעבור  שככל  היא  שהמגמה  לפחות,  פה 
יותר מ"פים יעברו את המסלול של המלט"ק. אבל 
הקרבה,  ובאיזושהי  בחטיבות,  להתחיל  חייב  זה 
כמובן שזה לטובת החיִל, אבל איזושהי הקרבה של 
המח"טים שיידעו לספוג את זה שלא יפתרו להם 
מ"פים  יותר  זמן  לאורך  כן  אבל  החורים,  כל  את 

יעברו פה באקדמיה.
אני רוצה להוסיף לזה זווית אחרת, מציין יבגני, 
אנשים לא כולם קופצים על המלט"ק כי יש ביניהם 
שיודעים שיש להם ייעוד בחיים והם רוצים, מעבר 
יעדים  שהם  איזה  להגשים  הצבאיים,  לחיים 
מבחינתם  והמלט"ק  האזרחיים,  בחיים  ושאיפות 
מהווה איזה מכשול וגורם מעכב. הם רוצים להיות 
מ"פים במסלול מאוד מהיר, תוך ארבעה חודשים 
מסיימים קורס, שנה בתפקיד מ"פ והוא מבחינתו 
סימן "וי" על היעד הזה בחיים וממשיך הלאה. לא 
הממושכת  החתימה  כי  לפה  באים  בהכרח  כולם 

מלחיצה ומרתיעה. 

דינמיקה בלימודים
מה  את  לתעדף  יודע  לא  הסגל  דעתי  לפי 
אנחנו אמורים ללמוד ומה בחשיבות גבוהה יותר 
עמיחי. יש לנו פה מגוון ענק של  או פחות, אומר 
למקצועות  דגש  ואין  לומדים,  שאנחנו  מקצועות 
לה.  והקשורים  פו"ש  לחימה,  תורת  שהם  הליבה 
אנחנו לומדים למשל פסיכולוגיה צבאית ואתיקה 
צבאית. אלה זה דברים שנראים לנו קוסמים עכשיו 
אבל הם לא בהכרח יהיו רלוונטיים. ממליץ להוסיף 

שעות על חשבון נושאים אחרים.
יבגני רואה גם זווית אחרת: יש למשל מסעות 
ולא  שלנו  במחזור  לראשונה  שעשו  רגליים  ניווט 
יכול  לא תמיד  דברים שגם אתה  זה  כן.  לפני  היו 
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אולי לחשוב אם צריך או לא כשאתה בתוך העשייה 
ובתוך הלימודים. אבל זו דוגמה לדברים שהמוסד 
ומשדרג  עצמו  את  ומשפר  עצמו  את  בונה  הזה 
ויש  צעיר  הוא  שהמוסד  אמרתי  ולכן  עצמו,  את 
כמו  שרץ  משהו  לא  ועדיין  למידה,  של  תהליך  לו 
מכונה משומנת, אבל יש שיפור. המגמה בסופו של 

דבר, בעיניי, היא חיובית. 
כמות  בין  המינון  שנקבע  ברגע  שאול  לדעת 
פרקי התו"ל שאנחנו לומדים לבין שאר הפרקים, 
המדינה מדעי  תיכון,  מזרח  זה  אם  משנה   ולא 

שזה  ברגע   - עסקים  מנהל  או  ישראל  לימודי  או 
להרחיב  באמת  הם  האחרים  הקורסים   - נקבע 
אופקים. יש קורסים שהם לא להיט, אבל אני חושב 
מאפשר  הוא  טוב.  מינון  הוא  היום  פה  שהמינון 
מעמיקה.  יותר  בצורה  ללמוד  גם  פה  לאנשים 
אומרים  אנחנו  לשפר.  שצריך  כמובן  דברים  יש 
בגדול,  אבל  לנו.  חורים  מאד  שהם  גם  לפעמים 
פה  יש  מאד.  מסכים  אני  אומר:  שיבגני  מה  לגבי 
בניה, היא בקצב טוב. אני דווקא חושב שלא צריך 
יותר מדי לעשות שינויים מקצה לקצה כל מחזור, 
זה לא טוב. צריך בסך הכל יציבות בתוך התכנים 
עצמם, לעשות את האיזונים הנכונים. הכיוון הוא 

טוב מאד.

שמירה על קשר וכושר
לנו  יש  אמנם  האלה  בשנתיים  כי  סבור  אור 
ולהתבגר  וללמוד  הצבאי  בנושא  להעמיק  יכולת 
קצין שמגיע  כל  אך  נוסף,  וידע  כללי  ידע  ולרכוש 
מאד  הרבה  לעשות  אלה  בשנתיים  יכול  לפה 
בתחומים  להתקדם  שנתיים  מעבר.  שהם  דברים 
האישיים, אם זה בתחום הזוגיות, שכן המון המון 
יש  רק אצלנו מהשריונרים  חבר'ה פה מתחתנים. 
וכמה שעוד מעט עושים  זה  כמה שכבר עשו את 
את זה )מחייך(. מישהו מתפרץ ומעיר - אולי יש 
לחברתו  להציע  העיתון  דרך  שרוצה  מישהו  פה 

נישואים?
עכשיו  משחקים  גם  אור,  אומר  ושאול,  אני 
ולא  הצבא  לפני  לעשות  שאהבנו  כפי  כדורסל, 
יחד  בצבא.  זה  את  לעשות  הזדמנות  לנו  הייתה 
עם זה יש אתגר איך אנחנו שומרים על כשירות, 
)מרכז  מא"ט  ושבוע  ניווטים  לשבוע  והולכים 
שבאמת  מה  אבל  במל"י.  טקטיים(  אימונים 
יותר קרוב עם השטח  זה לשמור על קשר  חשוב, 
ההכשרות.  עם  המבצעיות,  הגזרות  עם  האמיתי, 
להתאמן,  אורגנית  כיחידה  הולכים  כשאנחנו  כי 
באיזו  נשארים  עדין  אנחנו   - כזאת של המלט"ק 
במהלך  אמור  אחד  כל  בעיקרון  מסגרת.  שהיא 
סמסטר למצוא יום־יומיים שהוא הולך ליחידה, או 
לפלוגה המבצעית, או לגדוד או לפלוגת ההכשרה. 
זה, אתה פתאום מגלה כל כך  כשאתה עושה את 
הרבה דברים חדשים. אם אתה לא נמצא שם, אתה 
לא רואה איך זה מתנהל, אתה לא באמת יודע. זה 

שאנחנו הולכים פה להתאמן - זה טוב ויפה. 
האם  ביחידת  המפקד  או  האם,  יחידת  האם 

ששלח אתכם, שומר אתכם על קשר?
ולא.  כמעט  שאול  אומר  הראשונה  בשנה 
בגדודים המבצעיים - זה כן קורה. גם יש איזשהו 

תיאום ציפיות שהשנה הראשונה היא פחות. בכל 
גדוד יש הרבה שינויים בתקופה של שנה. הכוונה 
בשנה השנייה להיכנס יותר, וגם אמורים לייעד לנו 
בקרוב כבר תפקידים, שזה כבר צריך היה לקרות, 
ואז כל אחד יוכל יותר להתחבר ליחידה שבה ישרת 
ראדי מציין שעד  ולהכיר יותר את אופי התפקיד. 
עכשיו הם )בגדוד( מתקשרים. ומישהו מוסיף: אני 
ספציפית, המג"ד שלי ששלח אותי לפה כבר עבר 
תפקיד, אבל אנחנו עדין בקשר. ואחר מציין: שלחו 
לנו גם הזמנות לאירועים, לערבי גדוד. ועוד מישהו 
בגלל  קורה,  איכשהו  זה   - אצלנו  בשריון  מציין: 
סא"ל ארז לב־רן, מפקד הצוות. ארז מוביל את זה 
ומציע ואומר ללכת לכל מופע, במיוחד לתרגילים 

שיש לנו בגדודי האם וגם בהדרכה.
הוא  כמה  בדיוק  יודע  אחד  כל  מציין  עידן 
איפה  היה,  הוא  מתי  ותרגילים(,  )באימונים  היה 
פה  יש  עצמו.  על  חוזר  לא  גם  שזה  ולראות  היה, 
סנכרון נכון. זה בעיקר בגלל המפק"ץ )מפקד צוות( 
שמוביל את זה. זה לאו דווקא ככה בחי"ר ובשאר 
החילות וזה דבר יפה לראות בהקשר לחש"ן. אני 

מקווה שזה גם ימשיך כך.

התחושה מול חניכי חילות אחרים
מרגישים  אנחנו  ומציין:  מתפרץ  ראדי 
השריונרים הם תמיד הכי מיוחדים, הכי  מצוין. 
הכי  אחראים,  הכי  רציניים,  הכי  מקצועיים, 
זה  את  לראות  וניתן  חשוב,  הכי  שזה  מגובשים, 
בכל מסגרת, גם בבה"ד 1. כשהייתי שם ראינו את 
)צוותי קרב פלוגתיים -  וגם בכלל בצק"פים  זה, 
עם  נפגשים  כשאנחנו  ואחרים(.  שריון  הכוללים 

חילות אחרים, ניתן לראות הבדל משמעותי בין 
כוחות השריון לכל הכוחות האחרים.

איך אתה מסבירים את זה?
קק"ש,   - אחד  קצינים  קורס  יש  בשריון 
להבדיל מהחי"ר שיש הרבה פלוגות חי"ר, מסביר 
עידן. מה שנוצר בקק"ש זה איזשהו צוואר בקבוק 
כזה,  אחד  קורס  שיש  לי  נדמה  נפגשים.  שכולם 
גנן  הייתי  אם  אומרת,  זאת  כזאת.  אחת  פלוגה 
בקורס - אז אני מכיר פה את כולם ובשלב כזה 
קורס,  באותו  זמן  באותו  היו  פה  רובם  אחר  או 
ונוצר  שלושה־ארבעה,  זה  פעם  שניים,  זה  פעם 
צנחנים,  לא  זה  כולם.  את  מכירים  שכולם  מצב 
עוברים  כולם  שריון,  כולם  גבעתי.  נח"ל,  גולני, 
הזה  החינוך  כי:  מציין  אור  אחת.  פלוגה  דרך 
שהשריונאים מקבלים מהרגע הגיוס לשריון - זה 
משהו מיוחד; זה מתחיל ברעות שיש בתוך הצוות 
כחייל  כשהגעתי  הראשון  ביום  כבר  הטנק.  של 
התחברתי  מהר  כמה  נדהמתי  מבצעית  לפלוגה 
לאנשים, אנחנו פשוט רוכשים את אותן תכונות 
כשריונאים.  מתחברים  ואנחנו  המסלול  במהלך 
מקבלים  שאנחנו  משהו  היא  הזאת,  הרעות 
בתחילת הדרך והיא מלווה אותנו תמיד. גם אצל 
גבוהה.  רמה  היא  האנשים  של  הרמה  החיילים 
הַחיִל,  ולארגון של  אני חושב שזה קשור למבנה 
ולפעמים זה מאד בולט לנו ביחס לחי"ר לדוגמה. 
יש סמכות אחת, יש בית ספר אחד, יש פס ייצור 
המקצועות  לשריון,  הספר  בית  יש  יציב,  שהוא 
זה נורא ברור, כולם אותו דבר. בגלל זה גם אתה 
ידברו  תמצא שריונר בן 70 ושיריונר בן 25 והם 
באותה שפה. השריון זה הַחיִל הכי מקצועי שיש, 
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בתוספת לאיכות של האנשים, זה חיל ענייני.  המכללה לפיקוד טקטי
האחרים  כיצד  הזווית  את  להוסיף  רוצה  אני 
כל  קודם  עמיחי.  אומר  השריונרים,  את  תופסים 
לשריון, שהם  גיוס  לאחוזי  מתייחסים  אנחנו  אם 
עדיין נמוכים - זה נובע מחוסר היכרות, מתפיסה 
ידי המלש"בים והאחרים.  לא נכונה של הַחיִל על 
כשחי"רניקים  שירות,  שנות  ארבע  לאחר  אפילו 
את  להם  יש  עדיין   - למלט"ק  שמגיעים  לדוגמה 
בוודאות,  להגיד  יודע  אני  וכיום  הזאת,  התפיסה 
יומיום,  פה  איתם  נמצאים  שאנחנו  אנשים  מפי 
שהתפיסה הזאת כעבור שנה וקצת בקורס פשוט 
אבל  מעלות,   180 של  לא  אולי  תפנית,  עברה 
היום  שהשריונרים  יודע  אני  מהפכה.  עברה  היא 
איכותיים,  מאד  מאד  כאנשים  נתפסים  במלט"ק 
היודעים לנתח שטח ברמה הכי גבוהה. שיש להם 
שהסטיגמה  למרות  יצירתית  מאד  מאד  מחשבה 
לפחות,  אנשים  משלושה  ויותר  מרובעות,  היא 
אמרו לי שאם היו חוזרים עכשיו אחורה וממלאים 
]טופס לבחירת העדפה בשירות הצבאי[  "מנילה" 
- היו מציינים שריון. ואם אני לוקח את זה, עוד 
פעם, לאחוזי גיוס, אז אני כל הזמן חושב, איך אני 
מוצא את הדרך לגרום למי שעוד לא התגייס להבין 

את מה שהחי"רניקים מבינים היום פה במלט"ק.

כיצד מגייסים את המלש"בים לשריון
מלש"בים  ויותר  שיותר  כדי  נדרש  מה 
להתגייס  יבקשו  הביטחון(  לשירות  )מיועדים 

לשריון?
הדבר הראשון שהייתי אומר, זה שאין מבצע 
גדולה  אחת  התקפית  פעולה  ואין  בעזה,  אחד 
שהוא שמע עליה בכל השנים האחרונות בצה"ל, 
שנעשתה בלי שריון, מציין אור. כל מבצע בעזה, 
חלק.  בזה  יש  לטנקים   - בעזה  שנהרג  מחבל  כל 
טנקים לוקחים חלק בכל המבצעים - חלק פעיל. 
היינו  אנחנו  בהם,  מבצעים שהשתתפתי  בהרבה 
חמישה  של  מבצע  המחבלים.  ברוב  שפגעו  אלה 
ימים שבו גדוד שריון מוריד 35 מחבלים - זה יותר 

מההישג של גדודי החי"ר שהשתתפו במבצע.
ושאול מציין: בתוכן אני חושב בדומה לאור, 
השאלה היא השיטה. לדעתי אנחנו צריכים  יודע. 
האקדמיה היא מקום שלנו נוח, יש לנו את הזמן 
שכל  מינימום  סף  לנו  מגדיר  וארז  זאת,  לעשות 
אפשר  מאורגנת  ובצורה  כַחיִל  אבל  עושה.  אחד 
ויזרום  יתחיל  שיטתית  שמבחינה  משהו  לעשות 
גם  מהם  שרוצים  הנכונים,  הספר  לבתי  ויגיעו 
להיאבק. צריך להביא לשריון חבר'ה על רמה ולא 
חבר'ה  על  מדובר  בדיות.  מיני  כל  למכור  סתם 
שרוצים גם שימשיכו הלאה לפיקוד. צריך להגיע 
לבתי ספר עם מדריכות, ובשפה שהיא קצת יותר 

מדברת אל הנוער.
אני כמובן מתחבר מאד לדברים, אומר יבגני, 
ולמתגייס הייתי אומר שני דברים: ראשית אתה 
יכול להשפיע על הסביבה שלך בתור מפקד, מ"מ 
מ"מ  בתור  לי  הגיוון.  זה  השני  והדבר  והלאה. 
יותר מארבעה חודשים  היו  לא  וגם בתור סמ"פ 
החי"רניקים  אצל  תעסוקה.  אותה  של  רצופים 
הגדר היא לעולם אותה גדר ולא משנה אם היא 

האופציה  את  היתה  ולי  ג'נין.  בקו  או  שכם  בקו 
כמו  מובהקת  חי"רית  שהיא  פעילות  גם  לעשות 
כמו  מובהקת  טנקאית  פעילות  וגם  מעצרים 

טנקים מבצעיים.
שהשריון  להגיד  צריך  שאול,  מוסיף  ועוד, 
הוא חיל מאוד אינטימי עם אנשים ברמה גבוהה 
יותר גבוהה  וכי הטיפול בפרט הוא ברמה  מאוד 

והחברויות שנוצרות הן ברמה גבוהה יותר.
רדי,  אומר  מלש"בים  מול  עכשיו  הייתי  אם 
הייתי אומר להם תהיו לוחמים. אם אתם מחפשים 
אותו  תמצאו  אתם   - ואיכותי  משמעותי  שירות 
הבלתי  האש  עוצמת  את  לחוש  רוצים  בשריון. 
מעורערת בכל הגזרות - תבואו לשריון. הטנקים 
ועליהם  בעולם  טובים  הכי  הטנקים  הם  שלנו 
שלנו.  בחברה  טובים  הכי  האנשים  מתחנכים 
אנחנו ביחד עם חברינו החי"רניקים, נחשבים לשני 
כוחות מסתערים. אז אם  החילות היחידים שהם 
אתם חוששים שלא ייצא לכם להסתער ולמלא את 
משימות האיכות של הצבא שלנו - אתם טועים כי 

רק בשריון תוכלו לבוא ולממש את זה.
לדעת עידן הבעיה שלנו היא בעיית התדמית 
השריון   - צעיר  עם  לדבר  בא  כשאני  הקרבית. 
מסוגל  אני  רגע  באותו  קרבי.  לא  זה  בעיניו 
להרוג - מה זאת אומרת זה לא קרבי. אני חושב 
רוצה   18  -  17 בן  בחור  אצלנו.  הבעיה  שפשוט 
היתקלויות,  לראות  רוצה  והוא  מחבלים  לראות 
רואה  שהוא  וכמו  בטלוויזיה  רואה  שהוא  כמו 
הרקע  הסברת  את  לבטל  שצריך  לא  בסרטים. 

מבצעים  כשאפשר  לחשוף  צריך  אבל  והמורשת, 
ולהראות  במחבלים  פגעו  שטנקים  עכשוויים 
בסוף  זה  הטנקים.  מה שעושים  ולהוכיח  פרטים 
מה שדיבר אלי כשהייתי בגיל 17 - 18. לא עניין 
אותי כל כך המורשת באותה זמן. כשאני הגעתי 
לפה, רק אז הבנתי לאן הגעתי ומה עוצמת האש 

שדיברו עליה ומה הגיבוש שהוא שדיברו עליו.

תכניות אישיות לעתיד
ראדי בביטחון.  אני יודע שאהיה מג"ד, אומר 
וכאלה, אני  ופו"ם  לפני,  כל התפקידים שיש  עם 
רוצה  לא  אני  מג"ד  אחרי  מג"ד.  אהיה  בטוח 
להתיימר כרגע. כל אחד צריך להציב לעצמו יעד 
מסוים. אנשים עם היכולות שיש להם לא נראה 
להשגה,  ניתן  שלא  בעולם,  יעד  איזה  שיהיה  לי 

צריך רק לבוא ולהגיד מה רוצים. 
זה לחזור לפלוגה  יבגני,  התוכניות שלי אומר 
שממנה יצאתי. כרגע, אני לא סוגר לעצמי איזשהו 
צבאי.  ולא  אזרחי  לא  אומרת  זאת  בחיים.  נתיב 

עוד הפעם, זה מאוד תלוי בסביבה ובתמיכה.
חשבתי לעשות איזה סטארט אפ, אומר עידן 
יותר  שלא  מתיכון  גת,  מקרית  בא  אני  ומוסיף: 
גדלתי  שבה  העיר  לקרבי.  התגייסו  מבוגריו  מדי 
מאמין  אני  שתהיה.  רוצה  שהייתי  כמו  איננה 
הגיל שלפי  ומתקרב  להשפיע.  יכול  וחושב שאני 
על  'לשלוט'  אוכל  שבו  מתאים,  הכי  הוא  דעתי 
ומה  הנורמות  יהיו  ומה  יילמדו,  מה  ועל  החינוך 
	 תהיה ההתנהגות. זה חלום.  

מטרתה העיקרית של המכללה לפיקוד טקטי 
היא הכשרת קצינים קרביים ממערך השדה של 
זו,  לתוכנית  במיוחד  שנבחרו  קצינים  צה"ל, 

המהווים את ליבת הפיקוד העתידי.
הוא  טקטי  לפיקוד  המכללה  של  ייעודה 
להקנות לקצונת הליבה הצעירה ביבשה תשתית 

הנדרשים  ידע  תחומי  של  רחבה 
לביצוע תפקידי פיקוד ברמה הטקטית 
תוך  התפתחותם,  להמשך  וכבסיס 
כשליחות,  בצה"ל  השירות  הדגשת 

כמקצוע וכאורח חיים.
הערכים המובילים את המכללה 

לפיקוד טקטי הם: 
	 חתירה לניצחון

	 הזכות לשרת
	 למידה
	 רעות

נוסדה  טקטי  לפיקוד  המכללה 
ביולי 1999 והכשירה עד כה מאות קצינים. 

במיוחד  שגובשה  האקדמאית  התכנית 
אוניברסיטת  עם  בשילוב  המכללה  עבור 
הידע  אופקי  את  להרחיב  נועדה  בר־אילן 
הסקרנות  את  ולטפח  המקצועי־ביטחוני 
הלומדים.  הקצינים  של  האינטלקטואלית 
אקדמי  ידע  הקניית  כוללת  האופקים  הרחבת 
הגות  צבאית,  היסטוריה  הבאים:  בתחומים 

צבאית, מדע המדינה, לימודי המזרח התיכון, 
הביטחונית־ הסביבה  הבנת  ניהול,  מודיעין, 

אסטרטגית של מדינת ישראל ועוד.
והבנה מעמיקה  הלימודים מקנים בקיאות 
בטבעה ואופייה של ההוויה הצבאית הטקטית 
להתמודד  התוכנית  לבוגר  שמאפשר  באופן 
בהצלחה עם אתגרי המקצוע הצבאי. 
)תואר  האקדמאי  התואר  מבנה 
החברה  במדעי  משולב  ראשון, 
בר־ אוניברסיטת  ידי  על  המוענק 

בין־תחומית  גישה  אילן( מבוסס על 
הצבאי.  במקצוע  כיום  שנדרש  כפי 
הכוללת  במתכונת  בנויה  התכנית 
ולצידה  חובה  לימודי  של  חטיבה 
ניתנת לקצין אפשרות ללמוד תחומי 
לו  ושיאפשרו  אותו  המעניינים  ידע 
בעתיד ללמוד בתחומים אלה לימודי 
חובת  במינימום  שני,  לתואר  המשך 
מנהל  המוצעות:  הבחירה  חטיבות  השלמות. 
 / מידע  מערכות  ניהול   / תקשורת   / עסקים 
מתקיימים  הלימודים  וטרור.  קיצוני  אסלאם 
הן בקמפוס האוניברסיטה והן במכללה עצמה, 
שבגלילות.  דיין  משה  רא"ל  שם  על  במחנה 
הבוגרים  עתידים  ההכשרה  תקופת  בתום 
זרוע  בחילות  לוחמים  של  פלוגות  על  לפקד 

היבשה.
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הוצבו  לאחרונה 
גג  שעל  התצפית  במרפסת 
בניין המשטרה שישה לוחות 
המתארים  חדשים,  הסבר 
את  ובאנגלית  בעברית 
שהתחוללו  הקרבות  סיפור 
תקופת  מאז  איילון  בעמק 
התצפית  מרפסת  התנ"ך. 
מרוצפת עץ ומוקפת מעקה 
על  לצפות  אפשר  וממנה 
בכל  הפרוס  איילון  עמק 
משקפות  עבר.  לכל  הדרו 
במרפסת  הקבועות  תצפית 
מקרוב  להשקיף  מאפשרות 

על זירות הקרב.

מספר  הראשון  • הלוח 
נגד  ִּבן־נון  יהושע  קרב  על 
האמורי,  מלכי  חמשת 
שהתאגדו לכבוש את גבעון. 
בקרב זה נחל האויב תבוסה 
ההתערבות  בשל  קשה, 
שהמטירה  האלוהית, 
ומנעה  אבנים  האויב  על 
אשר  עד  לשקוע  מהשמש 

יביס יהושע את האויב.

על  מספר  השני  • הלוח 
המפורסם  הגבורה  קרב 
צבא  נגד  המכבי  יהודה  של 
גורגיאס ליד אמאוס. יהודה 
כבדה  מפלה  הנחיל  המכבי 
גורגיאס,  של  לכוחותיו 
ליסיאס,  ידי  על  שנשלח 
אנטיוכוס  של  צבאו  שר 
אפיפנס הרביעי, לדכא את 
מרד החשמונאים שבהנהגת 

יהודה המכבי.

מספר  השלישי  הלוח   •
המעצר  מחנות  סיפור  את 
השנים  בין  הבריטיים 
במחנות  1941־1948. 
המעצר נכלאו יהודים רבים 
ביניהם  הבריטים,  ידי  על 

ראשי היישוב היהודי. 

על  מספר  הרביעי  הלוח   •
במלחמת  ב'  ִּבן־נון  קרב 

מתחם  לכיבוש  נוסף  ניסיון  שהיה  העצמאות, 
לטרון. לטרון לא נכבשה גם בניסיון זה, אך לקרב 

זה היו הישגים מבצעיים.

הלוח החמישי מספר את סיפור פריצתה של   •
שסלילתה  העצמאות,  במלחמת  בורמה"  "דרך 

על  למערכה  מכרעת  חשיבות  בעלת  היתה 
הנצורים  אל  להגיע  שִאפשר  כתוואי  ירושלים, 
בהיבט  וכן  קיום,  צרכי  להם  ולספק  בירושלים 
של  בגבולותיה  ירושלים  הגדרת  של  המדיני 

מדינת ישראל עם סיום מלחמת העצמאות.

הלוח השישי מתאר את כיבוש מתחם לטרון   •

קצר  בקרב  הירדנים  מידי   4 חטיבה  ידי  על 
ברורים  הקרב  מרשמי  הימים.  ששת  במלחמת 
המהלכים  הרקע,  את  מציג  שבצידם  וההסבר 
הקרבות  של  התוצאות  ומשמעות  העיקריים 

בתולדות עמנו.

הערה: חלק האנגלית הושמט מהתמונות

תצוגת גג על המלחמות באזור לטרון

דצמבר 2008  שריון 30 ׀ 37



אמיר בוחבוט )מעריב(

חיל  שידע  ביותר  הגדול  הלוחמים  מחזור 
השריון מיום הקמתו התגייס הבוקר )23 בנובמבר 
2008(, יותר משנתיים אחרי המלחמה, בה ספג 
במוטיבציה  שפל  ולאחר  קשות,  מכות  החיל 

להתגייס לחיל. 
אגאי  תא"ל  )קשנ"ר(  הראשי  השריון  קצין 
על  מעריב   nrgל־ בהתרגשות  סיפר  יחזקאל, 
הכוחות",  בסדר  גדלנו  "אנחנו  הגדול.  הגיוס 
אמר תא"ל אגאי. "כל גדוד גדל בפלוגה נוספת 

וזה משמעותי".
רצו  המתגייסים  מכלל   60% כי  סיפר  הוא 
להתגייס לחיל השריון בעדיפות ראשונה, זאת 

 מחזור הלוחמים הגדול ביותר בחיל השריון מאז הקמתו התגייס הבוקר 
)23 בנובמבר 2008(, כאשר לכל גדוד נוספה פלוגה וכל חייל קיבל כלי נשק מקוצרר

בוא לחטיבה שלנו... 
יהיה אחלה

התגייס המחזור הגדול 
ביותר לחיל השריון

הרמטכ"ל רב־אלוף גבי אשכנזי במפגש עם מתגייסים מזכרת, נפרדים מהאזרחות
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כי  הוסיף  הוא  אשתקד.  מכך  מחצית  לעומת 
באופן חריג, במחזור הגיוס הנוכחי פנו בני נוער 
שהיו מיועדים לגולני וצנחנים אל לשכת הגיוס, 

וביקשו להתגייס לחיל השריון.
אמר  כך",  על  מברך  ואני  בחיוב  נענו  "הם 
קצין השריון הראשי. "זו תופעה מבורכת בעיניי. 
נתון  זה  ובעיניי  בכ־10% מכלל המחזור  מדובר 
הנוער  לבני  אופשר  למקובל,  בניגוד  מדהים". 
תהליך גיוס לחיל בקבוצות, כך שמתאפשר לבני 
לאותה  לפחות  להתגייס  כיתה  מאותה  נוער 
הפלוגה. כך, התגייסו במחזור הנוכחי 38 זוגות, 

7 שלשות, רביעייה אחת ושישייה.
אך בחיל לא שוקטים על השמרים ושואפים 
להעצים את מספר המתגייסים אף יותר. לשם 

הנשק  את  לידיו  יקבל  טרי  מתגייס  כל  כך, 
בעבר  שהיה  מקוצרר,   M16־ ביותר:  המבוקש 

מיועד למפקדי חטיבות.

"התאמנו פי 4"
קצין השריון הראשי טען כי חיל השריון עבר 
אופי  על  רמז  ואף  המלחמה,  מאז  ארוכה  דרך 
בנויים  "אנחנו  תפרוץ.  אם  הבאה,  המלחמה 
ולא  מאד  ארוכים  תמרון  לקרבות  להיכנס 
"מפקדי  אגאי.  תא"ל  אמר  בודדים",  ימים  של 
כדי  איתם  לקחת  צריך  מה  יודעים  הטנקים 
יכולנו  הקודמת  במלחמה  נשימה.  אורך  לבנות 

להגיע רחוק יותר. אנחנו עצרנו את עצמנו".
הקרוב  בחודש  כי  הדגיש  אגאי  תא"ל 

המיגון  מערכת  מבצעית  לפעילות  תיכנס 
חליפת  "כיום  רוח".  "מעיל  המכונה  האקטיבי 
ההתמודדות מול טילי הנ"ט היא שונה", הסביר 
התאמנו  מבצעיות,  הוראות  "חידדנו  קשנ"ר. 
תמרון  על  המלחמה  שלפני  מהתקופה   4 פי 

והתמודדות מול נ"ט ושיפרנו תחמושת".
כי במלחמה הבאה מתכוון  רומז  תא"ל אגאי 
שהגיע  ממה  יותר  רחוק  להגיע  השריון  חיל 
הקודמת  "במלחמה  השנייה.  לבנון  במלחמת 
יכולנו להגיע רחוק יותר אנחנו עצרנו את עצמנו. 
רק  שונה.  ונחישות  ביטחון  רמת  לנו  יש  כיום 
בשנה החולפת קיימנו שני תרגילי חטיבות ותרגיל 
תעסוקה  כדי  תוך  מתאמנים  גם  אנחנו  אוגדתי. 
	 כדי להעלות כל הזמן את רמת הכשירות". 

טנק של צה"ל סמוך לרצועת עזה. כולם מצטופפים בתור לשריון"יריד הגיוס" מוכן לשטף המתגייסים לשריון
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מהנעשה בשטח השריון הסדיר 
רס"ן ערן פלג

קשנ"ר תא"ל אגאי יחזקאל מעניק רובה אם־16 מקוצרר בסיום יום אימוני שריון )צילם מיכאל מס(
כשירות חש"ן )צילם: מיכאל מס(

גיוס נובמבר 2008

 בשבוע של 23 בנובמבר 2008 התקיים הגיוס לחיל שריון. היה 
השריון  חיל  שידע  ביותר  הגדול  הלוחמים  מחזור  של  הגיוס  זה 
מיום הקמתו. העלייה במוטיבציה להתגייס לשריון היא תוצאה של 
פעילות מקיפה שמקיים חיל השריון בבתי הספר ובבתי המלש"בים 
)המיועדים לשירות ביטחון( לקראת גיוסם. הנה מספר חידושים 
מהגיוסים האחרונים: חיל שריון פתח למתגייס החדש אפשרות 
כן, אם מספר  כמו  לשרת.  מעוניין  הוא  היחידה שבה  את  לבחור 
חברים מעוניינים לשרת יחדיו - חיל השריון מתחייב כי אכן כך 

יהיה. 
את  שהחלו  החדשים  לטירונים  רבה  הצלחה  מאחלים  הננו 

המסלול ללוחמי צוות טנק.

נשק חדש ללוחמי השריון 

 16־M מקוצרר לכל לוחם בשריון! אין זו מתיחה! זו החלטה של 
קשנ"ר להצטיידות לוחמי השריון בנשק ייחודי ויוקרתי זה וביצוע 
הספר  בבית  שבועות  מספר  לפני  להצטייד  החלו  בנשק  מהיר. 

לשריון ובעקבותיו יצטיידו שאר יחידות השריון. 

יום הכשרת הצוותים )מחזור גיוס מארס 2008(

 ב־30 באוקטובר 2008 נערך יום עיון לסיכום הלמידה והפקת 
הלקחים ממחזור ההכשרה האחרון. מחזור זה התאפיין במגבלות 
קיצוץ  השיגלה,  מחלת  התפרצות  )חגים,  אימון  בימי  שפגעו 
ארוכה  הפסקה  לאחר  חש"ן  למופעי  חוזר  זה  יום  במשאבים(. 
השריון  בחיל  הטנקאי  ובשיח  במקצועיות  מרכזי  נדבך  ומהווה 
ובדגש בחטיבה 460. בתחרות הפלוגה המצטיינת זכתה פלוגה ד' 

מגדוד 532, יישר כוח. 

יום כשירות חש"ן 

 יום כשירות חש"ן נערך ב־27 באוקטובר 2008 בנבי מוסא. זה 
מאות  אליו  שריכז  חגיגי  יום  מקצועיות.  טנקאיות  תחרויות  יום 
החטיבות  בין  טנקאית  תחרות  היווה  חטיבה  מכל  שריון  לוחמי 
ע"ג  משימה  תכנון  ובבוחן  ניווט  בתחרות  נפתח  היום  השונות. 
זחל,  פריסת  בתחרות  השני  היום  של  בבוקרו  המשיך  מענ"ק, 
וירי  מכשולים  מעבר  הצוות,  ומסלול  ניהול אש מחלקה  לאחריה 
בין  עזה  ובתחרותיות  חזק  ברצון  התאפיין  היום  רחוק.  לטווח 
הנבחרות השונות. למקום הראשון )שבו זכתה חטיבה 460 ( הוענק 

גביע, וכמובן הרבה כבוד וסיקור תקשורתי. 

כנס מג"דים חיילי

האחרון.  נובמבר  חודש  במהלך  התקיים  ֵחילי  מג"דים  כנס   
המטרה - למידה, העברת לקחים וקביעת יעדים ומטרות חייליות 
בפורום המוביל את חיל שריון. תכניו המרכזיים של הכנס: אירוע 
נעלין )הוצג על ידי סא"ל עמרי בורברג(, סיכום תותחנות טנקים 
הגיוס  בהכשרה,  )הנשירה(  הנֶשֶר  ניתוח  ו־2008,   2007 לשנים 
השנה  במהלך  קשנ"ר.  וסיכום  לברן(  ארז  ידי  על  )הוצג  לשריון 

הקרובה צפויים להתקיים כנסי מג"דים בכל רבעון. 

פורום תותחנים מצטיינים אוקטובר 2008

 כמדי סיום הכשרה נערך פורום תותחנים מצטיינים עם רמ"ד 
ההכשרה  את  ולבחון  ללמוד  היא  זה  בפורום  המטרה  תותחנות. 
יותר בעתיד. לתותחנים  ולהכשיר תותחנים טובים  ל"גדל"  וכיצד 
המצטיינים  התותחנים  הפורום.  בתום  הצטיינות  תעודת  הוענקה 

למחזור זה הם:
מרכבה סימן 4: גיל הראל, דניאל אפשטיין, דניאל רובין, יוסי גמליאל. 

מרכבה סימן 3: רעי עזר, אביהו זיני, דור שוורץ, נתנאל יפרח
מרכבה סימן 2: חנן סונינו, רם הנדלמן. 
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רס"ן ערן פלג מתח"ש )שני משמאל( מחלק טיפים לפלוגת זוהר )צילום: מיכאל מס(

חטיבה 460 משנה את פניה 

הפיזי  בהיבט  פניה  את   460 חטיבה  משנה  אלה  בחודשים   
והארגוני. הבנייה המואצת במהלך השנה האחרונה נמצאת לקראת 
סופה. עשרות מבנים חדשים, תשתיות ושינוי מראה כללי של בסיס 
שיזפון - הופכים אותו לבסיס שונה לחלוטין ממה שהיכרנו עד כה. 
המעבר הפיזי של סיירים לשיזפון צפוי להתרחש בחודשים אלה עד 
מארס 2009. במקביל מתרחש שינוי ארגוני משמעותי שבמהותו 
החזרת בית הספר לשריון שמפקדו הנו סא"ל חיים עידו. תהליך זה 
הוא תוצר הבחינה של וועדת בדיקה למבנה 460 )בראשות תא"ל 

במיל' שמוליק רוזנטל( שנעשתה בשנה האחרונה. 

ממשיכים להתאמן במרץ 

 אחד הממצאים ממלחמת לבנון השנייה הוא העדר כשירות של 
צוותי הטנקים למשימותיהם, עקב מיומנות נמוכה, שנבעה לרוב 
ממחסור באימונים. מאז המלחמה עלה באופן ניכר נתח האימונים 
ביחידות השדה ובתוכן יחידות השריון. במהלך החודשים האחרונים 
התאמנו החטיבות 401 ו־188 באינטנסיביות ברמת הגולן, ובימים 

אלה נמצאת חטיבה 7 בפתחו של אימון נוסף. 

קורס תותחנות מתקדם

 במהלך חודש נובמבר האחרון התקיים קורס תותחנות מתקדם 
קמ"פ,  קציני  השתתפו  בקורס  בירן.  אלדר  רס"ן  של  בהובלתו 
ומספר קצינים מרפ"ט. הקורס עסק בתורת התותחנות, תחמושת, 
אימון התותחן, תצפית ותיקוני אש, תחקור סדרות וכמובן גם ירי 
על  הרצאות  הנ"ט:  תחום  היה  בקורס  מרכזי  נדבך  בשטח.  מעשי 
איום הנ"ט והתמודדות מול איום זה, וכן ביקור ביחידת הניסויים 
צפוי  הבא  הקורס  ותחמושת.  מיגון  בנושא  סיור  עם  והרצאות 

להתקיים במהלך מארס 2009. 

מינויים חדשים

 סא"ל חיים )חיימון( עידו - מונה למפקד בית הספר לשריון. 

 סא"ל דותן רזילי - מונה לרע"ן כשירויות. 

ועובר  תותחנות  כרמ"ד  תפקידו  את  מסיים   - פלג  ערן  רס"ן   
לפיתוח אמה"ד ומאמנים במז"י. מחליפו הוא רס"ן אלדר בירן.

לכל המפקדים החדשים שלוחה ברכת הצלחה בתפקיד.
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המקצוע  בעל  הצוות  איש  הוא  התותחן 
מספר  להפעיל  נדרש  הוא  שבטנק.  המורכב 
מערכות מתקדמות ובו בזמן לזהות ולהשמיד 
בעמידה  ובלילה,  )ביום  שונים  במצבים  אויב 
ובמשנית,  הראשית  במערכת  בירי  ובתנועה, 
הוא  ותחמושות(.  נשק  כלי  של  רחב  במגוון 
כאשר  חיובי(  )חיזוק  ח"ח  שמקבל  הראשון 
שמסתכלים  והראשון  במטרות  פוגע  הצוות 
את  מחטיא  הפגז  כאשר  זועם  במבט  עליו 

המטרה. 
זה שנים אחדות שלקראת סיום הצמ"פ אני 

בכל  לפגוש את התותחנים המצטיינים  נוסע 
אני  מצטיינים"  תותחנים  "פורום  טנק.  סוג 
קורא למפגש זה. הפורום הינו מפגש ללמידה 

במספר תחומים ומטרותיו:
המצטיין"  ל"תותחן  דמיון  קווי  	  למצוא 

וניסיון לאפיין אותו.
של  ההכשרה  איכות  על  משוב  	  לקבל 

התותחנים.
טובה  במילה  המצטיינים  את  	  לתגמל 

ובתעודת הערכה. 
ארבעה  פגשתי  האחרונים  	  בפורומים 

אפשר  טנק.  סוג  מכל  מצטיינים  תותחנים 
שעוזרים  גורמים  מספר  על  להצביע 

לתפקודם היעיל כתותחנים: 
החניכה  היחס,   - האישי  	  המפקד 

והאכפתיות.
	  תרגולים יבשים משפרים המון, ולכן יש לנצל 
פשוט   - בצוות(  הזמן  )מיצוי  פנוי  זמן  כל 

מתרגלים את הנקודות שדורשות שיפור.
ביכולתי  שלי  הביטחון   - עצמי  	  ביטחון 
ובצוות.  בטנק  שלי  הביטחון  כתותחן, 
ידי  על  ההכשרה  במשך  נבנה  זה  ביטחון 

תותחנים מצטיינים אינם נולדים ונבחרים בהודעות SMS, אלא בעבודה קשה הנמשכת 
כדור  הוצאת  במהירות  יום  כל  נבחנים  הם  בעינית".  "עין  עם  בתרגולים  רבות  שעות 
ראשון, בדיוק הבאת ה"על", בהשמדת המטרות, בתצפית ובמתן תיקוני האש. שוחחנו 
עם חבורת התותחנים הטובה ביותר שיש לחש"ן ועם מפקדיהם על הגורמים שהביאו 

אותם להיות הטובים יותר

מהר יותר, מדויק 
יותר, קטלני יותר
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תותחנים מצטיינים 
אוקטובר 2008: 

מרכבה סימן 4:
 ג גיל הראל ג דניאל אפשטיין
ג דניאל רובין ג יוסי גמליאל

מרכבה סימן 3:
 ג רעי עזר ג אביהו זיני 

ג דור שוורץ ג נתנאל יפרח

מרכבה סימן 2:
ג חנן סונינו ג רם הנדלמן 

רשימת התותחנים 
המצטיינים בשנה האחרונה: 

 מרכבה סימן 4:
 ג ליבנה ג שלומי ג אייל ג דניאל 

ג שי ג אבירםג יובל ארז ג ליאב ג וגילי 
 מרכבה סימן 3:

 ג אופיר ג יונתן ג ניר ג בר 
 ג לידור ג עומר ג אורי ג עמית 

ג אלון ג יועז, ג אור ג ואופק
 מרכבה סימן 2:

 ג עידו כהן ג ניר דללי 
ג דניאל ג אייל ג תום ג ודוד

צלב של כוונת

ההצלחה  דרך  על  בתרגול  חיובי,  חיזוק 
את  מביא  הביטחון  מסוגלות.  ובתחושת 
התותחנים לירי מהיר אחרי ה"על" הראשון 

ללא השתהות. 
	  פקודות ודיווחים - ברגע שיש סדר בצוות, 
הכל  ואז  עושה  הוא  מה  יודע  אחד  כל 
מדבר  כשהמפקד  ולכן  ביעילות.  מתרחש 

ברור - קל לנו הרבה יותר. 
התותחנים   - בטנק  ממושכת  	  שהייה 
כצוות  בטנק,  ממושכת  שהייה  כי  מציינים 
ולהבנה  לחישול  לשיפור,  להם  גרמה  טנק, 

טובה יותר מה תפקידם.
תרמו  שבוצעו  )דו"צ(  דו־צדדיים  	  תרגילים 
אמיתי  אתגר  האמת.  מצב  לדימוי  מאוד 
לתותחן הוא לאתר מטרה ולהספיק לירות 

עליה לפני שהיא נעלמת. 
	  הֵאמון בתרגולות ובטכניקות - לדעת שזה 
עובד. כאשר אנו רואים סרטון של ירי טנקים 
או תחקיר ירי טנקים בעזה, שבו הצוות פעל 
לפי טכניקות ירי מסוימות והצליח להשמיד 
את האויב - אנו יודעים שככה צריך לעשות 

ומתייחסים לזה בשיא הרצינות. 
באינטנסיביות  יבשים  תרגילים  	  ביצוע 
לשיפור,  זמן  יש  שבהם  תרגילים   - גבוהה 
לבצע שוב את מה שלא עשינו ברמה טובה 

קודם לכן. 

	  האימון בסימולטורים )רפאל, מאמן צוות( 
החניכה  בגלל  בעיקר  רבות  להם  תרם 
על  המשוב  בעת  המדריכה  של  וההסבר 

הנושאים שצריך לשפר. 
האתגר"  "מטרות   - מגיבות  למטרות  	  ירי 
ומדמה,  לפגוע  ואתגר  קושי  לנו  מציב   -
איכות  את  אמיתי  באופן  לראשונה,  אולי 

המקלענות. 
	  מארב, סריקה ותצפית בלילה: זיהוי חוליות 

חי"ר וכלי רכב בטווחים שונים. 
לדעת   - הטנקאית  במקצועיות  	  עיסוק 
את  שצריך.  כמו  הזה  הטנק  את  להפעיל 
יומיות,  בשאלות  בשיעור,  רוכשים  הידע 

בתרגול, בבחנים ובשאלות למפקד. 
מה  יש  ביותר  לטובים  גם  כי  לציין  חשוב 
ברמה  מההכשרה  יוצאים  והתותחנים  לשפר, 
להמשיך  להם  לגרום  היא  והמשימה  בסיסית, 

ולהשתפר.
פורומים  עשרות  שקיימתי  ולאחר  לסיום, 
של תותחנים מצטיינים, חשוב לי לציין ולהביע 
את הערכתי למפקדים האישיים שהביאו את 
שללא  משוכנע  אני  שהגיעו.  לאן  התותחנים 
הם  והפיקודית־מנטלית  המקצועית  התמיכה 

לא היו מגיעים לאן שהגיעו. יישר כוח.
בברכת כדור ראשון "מטרה", ומהר...

	 רס"ן ערן פלג, רמ"ד תותחנות  
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לחימת טנקים ברמת הגולן לפני 
מלחמת יום הכיפורים

הופעל  שבהם  האירועים  את  סוקרים  כאשר 
תמיד  נזכרים  הגולן  רמת  בחזית  משוריין  כוח 
בטנק הסורי שבדגניה. הטנק שהשתתף בפלישת 
חטיבה 1 הסורית, בפיקודו של קולונל עבד אל־

ונשאר  הושמד   ,1948 במאי  ב־16  חכים  והב 
ב־20 במאי כאנדרטה בדגניה שבעמק הירדן. אך 
מרבית הקוראים יופתעו לדעת שלא היה זה קרב 
בעלות  של  הכוח  עם  באזור.  הראשון  הטנקים 
הברית שפלש ביוני 1941 לשטח סוריה, שהייתה 
וישי,  של  צרפת  של  שלטונה  תחת  עת  באותה 
ששיתפה פעולה עם גרמניה הנאצית, היה גם כוח 
של טנקים. טנקים אלה של בעלות הברית נתקלו 
לאחר העלייה לרמת הגולן, במרחב שבין קוניטרה 
לסעסע בכוח של טנקים צרפתים והכריעום, ובכך 

פתחו את הדרך לדמשק.
כוחות  אלה  היו  הימים  ששת  במלחמת 
הגולן  רמת  במעלות  צה"ל שטיפסו  הטנקים של 
הסוריות  החי"ר  חטיבות  מערכי  את  והבקיעו 
בדרכם ללב רמת הגולן. כוחות הטנקים הסורים 
לטנקי  בעיקר  הצטמצמו  בלחימה  חלק  שלקחו 
גרמנים  טנקים  אף  )חלקם  שונים  מסוגים  חזית 
דוגמת הפנצ'ר( ששובצו במערכי החזית והופעלו 
בעיקר כנשק נ"ט. רק מעט טנקים של ממש לקחו 
של  שבצפונה  בקלע  העיקש  השריון  בקרב  חלק 
רמת הגולן. היו אלה טנקים בודדים מסוג טי־34 

שלחמו  הסורית,   11 חטיבה  של  הטנקים  מגדוד 
מול גדוד הטנקים 129 מחטיבה 8 של צה"ל. גדודי 
החטיבות האחרות והאיכותיות יותר, כמעט ולא 
המעטות  הטנקים  חטיבות  בלחימה.  חלק  לקחו 
שהיו בידי צבא סוריה נכללו בעוצבות הדרג השני 
ונסוגו כדי לייצב קו הגנה מערבית לבירה דמשק.

טנקים סורים שולבו גם בימי קרב ובהתקפות 
ספורדיות בקו המגע שלאחר מלחמת ששת הימים 
הממשית  הלחימה  אך  ההתשה,  מלחמת  במהלך 
יום  למלחמת  נדחתה  ברמת  טנקים  כוחות  של 

הכיפורים2.

 ההכנות הסוריות לקראת 
מלחמת יום הכיפורים

מאז שנפלה לידינו רמת הגולן שללו הסורים 
שכזו  באפשרות  וראו  מדיני  פתרון  של  חלופות 
והשפלה  סוריה  של  במעמדה  קשה  פגיעה 
הפתרון  והאידיאולוגית.  הלאומית  מהבחינה 
הסורי לבעיה כלל רק שני מרכיבים: אין להשלים 
היא  הצבאית  והדרך  ישראל,  של  קיומה  עם 
הגולן  רמת  ולשחרור  בסכסוך  לטיפול  היחידה 

יושג רק כחלק מפתרון צבאי כולל.
הגורם  הייתה  הסורי  הצבא  של  חולשתו 
רמת  את  "לשחרר  הרצון  שבין  לסתירה  העיקרי 
מן  הפיתרון  את  להוציא  היכולת  לבין  הגולן", 
הצבא  פעל   1970 שנת  עד  הפועל.  אל  הכוח 
את  לשקם  מנת  על  באינטנסיביות  הסורי 
ועל  הגולן  על  הגנה  לתכניות  הקשור  בכל  עצמו 

כושר  גם  לפתח  החל  ובמקביל  הסורית,  הבירה 
מלחמת  שלאחר  השנים  שלוש  במשך  התקפי. 
ששת הימים התחוללה בגולן, כמו ביתר גבולות 
שבמהלכה  ההתשה  מלחמת  החדשים,  המדינה 
למעטפת  מעבר  אל  לחדור  הסורים  ניסו  אף 
ישראליים.  מוצבים  ולתקוף  הישראלית  ההגנה 
הקרקע  ומן  האוויר  מן  ישראליות  מכות  סדרת 
הסורית  המתקפה  תנופת  את  קטעו   1970 ביוני 

בעודה באיבה.
לשלטון  אל־אסד  חאפז  של  עלייתו  עם 
חדשה.  תקופה  נפתחה   ,1970 בנובמבר  בסוריה, 
אסד  הציג  החדש,  לתפקידו  בכניסתו  כבר 
ערבית  כלל  חזית  להקמת  כשקרא  חדשה  מגמה 
את  להחזיר  ביקשה  סוריה  ישראל.  נגד  מלוכדת 
הגלגל לאחור למועד שלפני כיבושיה של ישראל 
במלחמת ששת הימים. הסורים שלא הסכינו עם 
קיומה של ישראל גם בגבולות 1967 זעמו לנוכח 
כי  האמינו  בשעתו  המצרים  וכמו  התרחבותה, 

"מה שנלקח בכוח יוחזר בכוח".
בהכנות  אסד  אפוא  פתח  עיקשת  בסבלנות 
האפשרות  להכנת  בשקט  פעל  הוא  למלחמה. 
להכנת  המאמצים  במסגרת  ישראל.  את  לתקוף 
הכוח  ובבניין  בתכנון  הסורים  עסקו  המלחמה, 
יכולת  לשיפור  ננקטו  שונים  צעדים  הצבאי. 
הלחימה של הצבא ולהפיכתו לצבא חזק ומודרני 
אמצעי  רכש  על  מלאה  התבססות  תוך  יותר, 
המועצות.  מברית  לחימה  תורת  ואימוץ  לחימה 
גם  מרוסיה  הגיעו  החדיש  הצבאי  הציוד  עם 

לקראת מלחמת יום הכיפורים ובמהלכה נערך צבא סוריה להשתלטות מהירה על רמת 
הגולן. כחלק מההכנות ומבניין הכוח הוקמו בצבא הסורי יחידות שריון שנועדו לאפשר 
תמרון לעומק השטח. יחידות כאלה נבנו כגדודים בחטיבות החי"ר של הדרג הראשון, 
כחטיבות טנקים או כחטיבות משוריינות בדרג הדיוויזיוני השני, וכדיוויזיות משוריינות 
- סוג של "אגרוף משוריין" שנועד להשלים ולאפשר את ביצוע המשימה כולה. לפניכם 

סיפור התכנון והמימוש של "אגרוף משוריין" זה במהלך מלחמת יום הכיפורים1

הפעלת האגרוף 
המשוריין בצבא סוריה 
במלחמת יום הכיפורים

תא"ל )במיל'( ד"ר דני אשר
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צעדים  ובהדרכה.  הציוד  בקליטת  שעזרו  יועצים 
אלה אפשרו תכנון ובניה של מערך הגנה מאורגן 
באותה  אך  נוספת,  ישראלית  מתקפה  מול  אל 
עת היו אלה הכנות גם לקראת פעולה התקפית. 
בין  הפעולה  שיתוף  הוגבר  ו־1973   1972 בשנים 
סוריה למצרים בכל הקשור לתכנונה של מלחמה 
כנגד ישראל מלחמה זו נועדה להיפתח בהתקפה 

מתואמת מצרית - סורית על ישראל.
הצבא  התעצם  הימים,  ששת  מלחמת  לאחר 
בצורך להקים  ניכרת. מתוך הכרה  הסורי במידה 
 - שריון  דיוויזיות  שתי  נבנו  משוריין"  "אגרוף 
מספר  משוריינת  דיוויזיה   .3 ומספר   1 מספר 
הוותיקות  השריון  חטיבות  בסיס  על  הוקמה   1
מספר  השריון  דיוויזית  בהקמת   .1968 בשנת 
מחדש  אורגנה  כן  כמו   .1971 בשנת  הוחל   3
השליטה על הכוח במסגרת חמש דיוויזיות, ובהן 
שלוש דיוויזיות חי"ר ממוכן - 5, 7 ו־9. דיוויזיה 
 1973 בסתיו   .1972 מאוקטובר  החל  הוקמה   9
דיוויזיות   3 מהן  דיוויזיות,   5 הסורי  בצבא  היו 
חי"ר ממוכן ו־2 דיוויזיות שריון )ובצידן גם שתי 
מנה  הסורי  הצבא  עצמאיות(.  טנקים  חטיבות 
 36 ארטילריים,  קנים   1,000 טנקים,  כ־1,500 
סוללות טילים קרקע־אוויר )מחציתן 6־SA( וחיל 
הייתה  זו  חיילים.  אלף  כ־185  הכל  ובסך  אוויר, 
לצאת  הסורי  הצבא  התכונן  שאיתה  העוצמה 

למתקפה ברמת הגולן.

תכנית המלחמה הסורית
את המלחמה תכננו הסורים כמהלך מערכתי 
בקווי  הסיום.  לקו  עד  התקפה  שעיקרו  אחד 
קווים אלה  להגנה.  לעבור  הסורים  תכננו  הסיום 
בתכנון  התכוונו  שהסורים  סביר  ברורים.  אינם 
הראשוני להגיע עד לקו הירדן. אפשר שהתכוונו 
שהם  מידה  באותה  היה  ואפשר  לחצותו,  גם 
יסתפקו בהיערכות להגנה בקו המצוקים בעליות 

לרמת הגולן.
הכוחות  מערך  על  להתקפה  היציאה  בתכנון 
של צה"ל ברמת הגולן, העריכו הסורים כי יצטרכו 
מערך הגנה סדור3. הסורים העריכו את  להבקיע 
מערך ההגנה הצה"לי ברמת הגולן ב־1973 כסדור 
לא  המערך  שלדעתם  שפירושה  כמבוצר,  ולא 
רק מספר קטן של  הושלם. בפועל הקיף המערך 
רצוף  קו מכשולים  וללא  ללא עומק  הגנה  מוצבי 
ומעובה בחזיתו, דבר שהקל על פריצה והתקדמות 

של כוחות משוריינים.
הסורים  בחרו  שלהם  ההתקפה  בתכנית 
לפיה  הלחימה,  תורת  פי  על  הקיימת  באפשרות 
אפשר להבקיע מערך בהתקפה מתוך מגע ישיר. 
לתפוס  התוקפים  לכוחות  מאפשרת  זו  צורה 
בחזית  ההגנה  מערכי  בתוך  היערכות  שטחי 
ומכאן ללמוד את מערך האויב, לתכנן את פריצתו 
להתקפה.  ומאורגנת  מתואמת  בצורה  ולצאת 
בצורת קרב זו יש מקום חשוב לכוחות משוריינים 
קטנים שנועדו בעיקר לסייע בפריצת מערך האויב 
ולכוחות משוריינים רבי עוצמה שנועדו להשלים 

את ההבקעה ולייצב את קווי ההגנה בסופה.

את ההיערכות המלאה בתוך מערכי החירום 
ההתקפה,  אל  זינקו  מתוכם  שלהם,  ההגנתיים 
חריג  מטכ"לי  תרגיל  של  במתווה  הסורים  הסוו 
גייסות  בהיקפו )משרוע 110(, המשולב בתרגילי 
המתקפה   .1973 באוקטובר  ב־6  להתחיל  שנועד 
תוכננה  באוקטובר,   6 שבת  יום  בצהרי  הסורית 
כמערכה היחידה של המלחמה, שהמשכה החזוי 
היה היערכות להגנה בקווי הסיום מול התקפות־
נגד אפשריות של צה"ל. הסורים התכוונו לפתוח 
את המערכה בהפתעה ולהשלימה תוך 24 שעות, 
של  המילואים  כוחות  הגעת  את  להקדים  כדי 
צה"ל לרמת הגולן. בפועל, נמשכה המערכה מיום 

6 באוקטובר ועד 9 באוקטובר.
הגולן,  רמת  את  לכבוש  התכוונו  הסורים 
קווי  ולייצב  בה  הערוכים  הכוחות  את  להשמיד 
על  הגולן,  רמת  במורדות  או  הירדן  לאורך  הגנה 
ודיוויזית  הממוכן  החי"ר  דיוויזיות  שלוש  ידי 
השריון מספר 1 הוותיקה, כדרג שני וככוח עתודה 

מאחור. דיוויזית השריון החדשה מספר 3 נועדה 
במשימות  בעיקר  מטכ"לי  עתודה  ככוח  לשמש 
הגנה או להעמיד חלק מכוחותיה לרשות הדרגים 

התוקפים.
החזית  קו  הבקעת  הייתה  שנבחרה  השיטה 
מקבילים  דיוויזיונים  מאמץ  צירי  בשלושה 
ומאוזנים: בצפון על ידי דיוויזיה 7, במרכז על ידי 
דיוויזיה 9, ובדרום החזית על ידי כוחות דיוויזיה 
המשוריין"  ה"אגרוף   ,1 משוריינת  דיוויזיה   .5
היחיד שהיה באותה עת בידי הסורים, נועדה כדרג 
מטכ"לי שני, לתגבר את מרכזי המאמץ ההתקפי 
עתודה  ככוח  ולסייע  הצלחה,  תסתמן  שבו 
במרחב,  שטחים  ולכיבוש  ההבקעה  להשלמת 
בכך.  יצליחו  לא  הראשון  הדרג  שכוחות  במקרה 
 - האפשרויות  משתי  באחת  תוכננה  החדרתה 
לפי  כודנה,  פתחת  דרך  או  קוניטרה  פתחת  דרך 
התפתחות הקרב. כיוון שהמאמץ בכודנה הצליח 
יותר - הועברה דרכו בסופו של דבר גם דיוויזית 

מפת חזית הצפון בימים 6 - 7 באוקטובר 1973
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אות מלחמת יום הכיפורים

של  מרכזה  לתגבור   -  1 דיוויזיה   - השני  הדרג 
רמת הגולן.

הצבא הסורי הפעיל במסגרת ההתקפה כוחות 
קומנדו מונחתים, מטוסים, אש ארטילרית ונ"ט. 
הארטילרית  והאש  המטוסים,  הקומנדו,  כוחות 
נועדו לפגוע במטרות איכות ובהן מתקני מודיעין 
שצוותו  הייעודיים,  הנ"ט  כוחות  ומפקדות. 
בפגיעה  לסייע  נועדו  הראשון,  הדרג  ליחידות 
בטנקי צה"ל וליצור מוקדים של הגנת נ"ט בתוך 
השטח שנכבש. כוחות הקומנדו נועדו גם לבודד 
במקביל, או עוד לפני כן, את שדה הקרב, על ידי 
תפיסת הגשרים על הירדן. שינוים בתכנון, בעיקר 
ודחיית  המצרית,  לתכנית  להתאימו  הצורך  בשל 
לביטול  הביאו  לצהרים,  מהבוקר  ה"ש"  שעת 
הסורים  הגשרים.  לתפיסת  הקומנדו  הנחתות 
יעקב,  בנות  בגשר  קומנדו  כוחות  הנחתת  תכננו 
בגשר הפקק ובגשר אריק. על ביטול מבצעי הנחתה 

נודע לכוחות התוקפים ממש סמוך לביצוע.
לכוחות  בחבירה  צורך  היה  שלא  משעה 
אחרת  סורית  ראיה  התאפשרה  המונחתים, 
עומק  את  לצמצם  ִאפשר  השינוי  המשימות.  של 
המשימות המוטלות על דיוויזיות החי"ר הממוכן 
בדרג האופרטיבי הראשון. במקום לחבור לכוחות 
המונחתים בקו הירדן, אפשר היה כעת להסתפק 
בתפיסת קו המצוקים במעלות הגולן, וכאן לייצב 
את קווי ההגנה מול כוחות התגבור, רובם ממערך 

המילואים, של צה"ל.

הפעלת הכוחות המשוריינים 
בקרב ההתקפה

יום הלחימה הראשון הסתמנה  עד ערבו של 
של  בפיקודו   ,5 דיוויזיה  בגזרות  סורית  הצלחה 
תל  במרחב  שפרצה  אסלן,  עלי  )תא"ל(  עמיד 
העיקרי  המאמץ  ובגזרת  א־סאקי,  תל   - פארס 
)פתחת כודנה( של דיוויזיה 9 בפיקודו של עמיד 
של  ההגנה  שר  )כיום  תורכמני  חסן  )תא"ל( 
סוריה(. גם מוצב החרמון נפל בידי כוחות גדוד 
בפיקודו   7 דיוויזיה  של  המאמץ   .82 הצנחנים 
של עמיד )תא"ל( עומאר אבראש, בעמק הבכא 
)חטיבה  מסעדה  מול  לו  ומצפון   )85 )חטיבה 
נבלם  כמוהו  נבלם.  המרוקאית(  והחטיבה   68
 ,)52 )חטיבה   9 דיוויזיה  של  המשני  המאמץ  גם 
הטלת  לקוניטרה.  ומדרום  חזקה  לרכס  מצפון 
חטיבות הדרג השני בוצעה בגזרות בהן הצליחה 
ומשוריינות  ממוכנות  חטיבות  ארבע  הפריצה. 
ובהן למעלה מ־300 טנקים,  ו־9   5 דיוויזיות  של 
והתקדמו  באוקטובר   6 בערב  למערכה  הוטלו 
הדרומיות  השתיים  מערבה.  הלילה  בחסות 
 ,)46 משוריינת  וחטיבה   132 ממוכנת  )חטיבה 
שלחמו בגזרת דיוויזיה 5, חדרו במרחב הדרומי 
שבין תל פארס וקניון הַרָּקד והתקדמו עד לציר 
של  המועטים  בכוחות  לחימה  תוך  המפלים, 

חטיבה 188.
שפעלו  ו־43,   51 המשוריינות  החטיבות  שתי 
במסגרת דיוויזיה 9, חדרו דרך מרחב כודנה ונתקלו 
בכוחותינו. חטיבה 51 המשיכה במשימתה ופעלה 
הנפט  ציר  על  ומערבה,  צפונה  חושניה,  ממרחב 

בואכה נפח. חטיבה 43 הסורית, שהחוד המשוריין 
הדרומי  הכוח  ידי  על  במארב  הושמד  שלה 
אלוני  באזור  טייגר",  "כוח  שלנו,   7 חטיבה  של 
הבשן, נסוגה והתארגנה במרכזה של רמת הגולן 
הסורית. בגזרת דיוויזיה 7 ובצפון גזרת דיוויזיה 9, 
בלמה חטיבה 7, שתוגברה בגדוד 74 מחטיבה 188 
הדרג  ניסיונות  כל  את  גולני,  מחטיבת  ובכוחות 
הסוריות  הממוכן  החי"ר  דיוויזיות  של  הראשון 

לפרוץ את מערכי צה"ל ומכשוליו.
את  לקרב  הסורים  הטילו  באוקטובר  ב־7 
כוחות הדרג השני המשלים של דיוויזיות החי"ר 
הממוכן. חטיבה משוריינת 47 תגברה את הכוח 
לאזורי  עד  והגיעה   5 דיוויזיה  של  המתקדם 
על  הצופים  והמצוקים  מגשימים  רמת  אל־על, 
הכנרת, באזור מעלה גמלא. חטיבה משוריינת 78 

והחטיבה הממוכנת 121 של דיוויזיה 7, שתוגברו 
בגדוד טנקים מכוח ריפעת אסד, ניסו שוב וללא 

הצלחה לפרוץ בגזרת "עמק הבכא".

הטלת "האגרוף המשוריין"
 1 דיוויזיות השריון  עתודות המטכ"ל הסורי, 
ו־3, פרסו בשטחי כינוס בעומק החזית. דיוויזיה 
3 החדשה נותרה שם כדי לשמש כעתודה למטה 
הכללי הסורי וכדי להגן על רצועת ההגנה השנייה. 
בתנועה   1 דיוויזיה  החלה  באש  הפתיחה  עם 
דרומה משטחי הכינוס שבקרבת מחנות כיסווה 
שמדרום לדמשק, ונערכה במהלך הלילה בשטחי 
היערכות מול פיתחת כודנה - גזרה שנפרצה על 
 ,1 דיוויזיה משוריינת  כוחות הדרג הראשון.  ידי 
ובה כ־250 טנקי  דיוויזית הדרג השני המטכ"לי, 
טי־62 הוטלה למערכה כמהלך משלים. הדיוויזיה 
בפיקודו של עקיד )אל"ם( תופיק א־ג'הני הופנתה 

דרך פתחת כודנה אל ליבה של רמת הגולן, באזורי 
חושניה ונפח, כדי לבסס שם מערך הגנה ולשמש 
כוחות  מול  בעיקר  להתקפות־נגד,  יציאה  בסיס 
המילואים המשוריינים של צה"ל, שהיו אמורים 

לעלות באותה עת לרמת הגולן.
בבוקר יום ראשון 7 באוקטובר החלה חטיבה 
שבפתחת  במעברים  לעבור  הדיוויזיה  של   91
כודנה ונערכה באזור תל פזרה להמשך ההתקפה, 
התל  על  התמקם  הדיוויזיה  מפקד  חפ"ק  כאשר 
חשו  הצהרים  אחר  בשעות  יום  באותו  עצמו. 
משימותיהם  את  כמעט  השלימו  כי  הסורים 
המרכזית,  בגזרה  נבלמו  כי  הדרומית,  בגזרה 
ההגנה  קווי  להבקיע את  נכשלו במאמציהם  וכי 
בגזרה הצפונית של רמת הגולן. עיקר המאמצים 
היה  לא  החסר.  את  להשלים  כדי  עתה  הופנו 
אפשר בשלב זה לאתר כל מאמץ סורי שממשיך 
לחתור מערבה אל עבר גשרי הירדן ולעבר חופי 
אלה  וגם  שהצליחו,  הסורים  המאמצים  הכנרת. 
בראשוני  או  הסדירים  בכוחות  נתקלו  שנכשלו, 

כוחות המילואים של צה"ל, ונבלמו במקומם.
סורית  כהצלחה  שנראתה  המצב,  תמונת 
מהממת בעיני מפקדי צה"ל, לא נתפסה כך בעיני 
והשתבשות  החלקית  ההצלחה  תמונת  הסורים. 
את  שהביאה  היא  כולה,  המערכתית  התכנית 
כיוון  שינוי  על  להחלטה  הסורית  המפקדה 
המתקפה במרכז הרמה. מפקד דיוויזיה 1, שהיה 
המשימה  את  קיבל  חושנייה,  ליד  כוחותיו  עם 
לארגן התקפה חדשה לכיוון צומת נפח, להשתלט 
על ליבה של רמת הגולן, ככל הנראה גם במגמה 
לאיים על הכוח המגן בגזרה הצפונית, על חטיבה 
הסורית   7 דיוויזיה  על  להקל  ובכך  מעורפו   ,7

שנכשלה במאמצי ההבקעה שלה4.
ההבקעה  ניסיונות  של  העיקריים  המאמצים 
החזיתיים בצפון רמת הגולן, של דיוויזיה 7 לכל 
הצפוני,  באגפה   9 דיוויזיה  ושל  חזיתה  רוחב 
בעיקר מול כוחותיה של חטיבה 7 שלנו, נכשלו 
כל העת. אלה לוו עתה במאמצים אוגפים לסייע 

שרידי טנק טי־62 במלחמת יום הכיפורים מקרב עמק הבכא
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כוחותיהם  את  ולקדם  לפרוץ  הקו  לדיוויזיות 
דיוויזית  הפריצה.  הצליחה  לא  שבהן  בגזרות 
שוב  הוטלה  האיכותיים,  כוחותיה  על   1 השריון 
למרחב  להגיע  בכוונה  נפח  במרחב  צפונה  ושוב 
ההבקעה  אזורי  לפתיחת  ולסייע  סכיך   - ווסט 

הצפוניים מעורפם.
גם בשלב האחרון של המתקפה ב־9 באוקטובר, 
משנמשכו הניסיונות להשלים את ההבקעה לכל 
ובראשם  הסוריים  כוחות  הוטלו  החזית,  רוחב 
לעבר  שוב   ,1 דיוויזיה  של  המשוריין"  "האגרוף 
ידי  הגזרות שלא נפתחו. בהתקפה מתואמת על 
ארטילרית  הכנה  גם  שכללה  הסורי,  המטכ"ל 
מסיבית, שוב ניסו הסורים, ללא הצלחה, לפרוץ 

בגזרות בהם כשלו עד עתה.
חטיבה  כוחות  את  כלל  הפעם  המאמץ 
לדיוויזיה  שסופחה   ,3 מדיוויזיה   ,81 משוריינת 
במקביל  הבכא".  "עמק  תוך  אל  שוב  והוטלה   7
ניסו הכוחות הנותרים של חטיבה משוריינת 43 
לקוניטרה  שמדרום  בפתחה  לפרוץ   9 מדיוויזיה 
ובעיקר חטיבה   ,1 דיוויזיה  חזקה.  לרכס  ומצפון 
91 המצוידת בטנקי טי־62, ניסתה במאמץ אחרון 
נוסף )שנבלם גם הוא על ידי חטיבה 679( לחצות 
את ציר נפח ולהתקדם צפונה לעורפו של הכוח 
"עמק  באזור   )7 חטיבה  )בעיקר  המגן  הצה"לי 

הבכא".
האחרון  הסורי  ההתקפה  מאמץ  של  סיכומו 

חרוץ.  כישלון  היה  אגפיה  בשני  הצפונית  בגזרה 
בצפון,   36 אוגדה  להגנת  ובמקביל  בוקר,  עם 
חודשה התקפת־הנגד של אוגדות 146 ו־210 על 
את  שכללו  חושניה  במרחב  הסוריים  הכוחות 
החטיבה הממוכנת של דיוויזיה 1, חטיבה 58, את 
נסוגים  כוחות  וכן   76 הנוספת  הטנקים  חטיבת 

ופגועים של חטיבה 91 וחטיבה עצמאית 51.
דיוויזית השריון "החדשה" מספר 3, שסיפחה 
הטנקים  חטיבות  משתי  אחת   ,81 חטיבה  את 
המתקפה  שלבי  בכל  נשארה   ,7 לדיוויזיה  שלה 
ככוח עתודה מטכ"לי בעומק רמת הגולן הסורית. 
מכאן הופעלו חלק מכוחותיה, רק בשלבי הלחימה 
המאוחרים, בתוך ה"מובלעת" לייצוב קווי הגנה 
הגזרה  בצפון  בעיקר  מקומיות,  ולהתקפות־נגד 

במרחב מזרעת בית ג'אן.
כבר בצהרי יום 9 בחודש נראה היה שהצבא 
הסורי איבד את כושרו להתקפה. האבדות שסבל, 
השמדתן של יחידות שלמות, חולשת חיל האוויר 
נסיגה  כעת  חייבו  בכל,  ששררה  והעייפות  שלו 
חיל  של  האסטרטגיות  ההפצצות  גם  כללית. 
האוויר שלנו בעומק השטח הסורי תרמו לנטייה 

סורית זו.
בליל 9 - 10 באוקטובר ניסו הכוחות הסורים 
בלחץ  חושניה  ממרחב  שנסוגו   ,1 דיוויזיה  של 
קו  לייצב  ומצפון,  ממערב  מדרום  צה"ל  כוחות 
מפקד  ֶא־ִסנְִדיָן.  ושְָעף  חזקה  רכסי  על  הגנה 

לתל  פזרה  מתל  מפקדתו  את  הסיג   1 דיוויזיה 
כודנה. מכאן פיקד, מלבד על שרידי כוחותיו, גם 
על שאריות של כוחות מחטיבה 51 וחטיבה 46 
שפעלו בשלב ההתקפה תחת פיקוד דיוויזיות 9 
ו־5. בלחצם של כוחות פיקוד צפון נסוגו הכוחות 
והתכנסו  מזרחה  הנותרים  המשוריינים  הסורים 
החי"ר הממוכן,  דיוויזיות  של  בעורפן  מדוממים 
שנכנסו באותה עת למערכי ההגנה שלהם, שבהם 

ישבו עוד לפני המלחמה.
משוריינים  כוחות  רק  הופעלו  עת  מאותה 
הגנה  קווי  לייצוב  נמוכות,  בעוצמות  סורים 
המגע  בקווי  צה"ל  כוחות  מול  ולהתקפות־נגד 

ב"מובלעת" שבתוך רמת הגולן הסורית.

סיכום
במלחמת  הסורי  המשוריין  האגרוף  הפעלת 
ניסיון לא מוצלח,  יום הכיפורים הייתה בעיקרה 
בעיקר בכל הקשור ליכולת התמרון וההתמודדות 
בעקבות  צה"ל.  של  המשוריינים  הכוחות  עם 
הכוחות  סדר  את  הסורים  הגדילו  המלחמה 
המשוריין, ציידו את כוחותיהם בטנקים מודרניים 
ובנו מספר דיוויזיות שריון. ההתפתחויות בשדה 
מערכים  לפיתוח  שהביאו  הגם  המודרני,  הקרב 
הביאו  לא  הלחימה,  בתורת  ולשינוי  חדשים 
כיום  גם  המתוכננים  אלה,  כוחות  של  לצמצומם 
	 לפעול כ"אגרופי שריון". 
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סא"ל )במיל'( עדי בן־ארצי*
טילים  כמו  מורכבות,  טכניות  במערכות 
בקרה  במרכיבי  השימוש  ונפוץ  מקובל  ומטוסים, 
היא  סגור  סגור. המשמעות של בקרה בחוג  בחוג 
או  ממוחשב  )בקר  חושב  רכיב  במערכת  שקיים 
למערכות  פקודות  המוציא  ייעודי(  מיקרו־מעבד 
כגון:  ערכים  על  לשלוט  מתוכנת  הבקר  השונות. 
לחץ, מתח, טמפרטורה או מהירות והוא עושה זו 
פי תכנית מוכנה מראש או על בסיס פקודות  על 
הבקר  הפעולה.  במהלך  לבקר  מחוץ  המתקבלות 
 )inputs( חיוויים  של  סוג  עוד  מקבל  המתוכנת 
מתקבל  המשוב   .)feedback( משובים  הנקראים 
מגששים המודדים את ביצוע הפעולה בשקט, אם 
או  תמרון  לביצוע  טיל  של  ניהוג  כנפוני  הזזת  זה 
דלק.  במיכל  לחץ  זה  אם  או  במנוע,  טמפרטורה 
החיוויים מאשרים לבקר שאכן, הפקודה שניתנה 
יש  המקרים  ברוב  התכנון.  לפי  בשטח  מבוצעת 
לבין  הבקר  ידי  על  שניתנה  הפקודה  בין  התאמה 
הפעולה המבוצעת בשטח )עד כדי סטיות המדידה 
או סטייה מותרת שהוגדרה מראש( ואז ממשיכה 
הפעולה כמתוכנן. אם מתגלה סטייה משמעותית 
מהתכנון - מופעלת שגרת תיקון כדי להשיג בשטח 
את התוצאה המתוכננת. בדרך כלל התיקון מבוצע 
חוזר  בהיזון  יבוצע  התיקון  כלומר  סגור,  בחוג 
הדדי בין הבקר לחיישן עד להשגת התוצאה, מבלי 

שהמתכנן אפילו מודע לפעילות זו )אלא אם ביקש 
לדעת(. בשיר של דני סנדרסון יש שורה המתארת 
פסנתרנית "המתקנת את הטעויות באמצע נגינה". 
זה הרעיון, לבצע תיקון תוך כדי נגינה )או לחימה( 
כיום  ההחלטות.  מקבל  את  "להטריד"  מבלי 
פועלות מערכות מתוחכמות מזו הנקראות מערכת 
את  לנתר  הלומדת  המערכת  של  מטרתה  לומדת. 
פתוח,  או  סגור  בחוג  המבוצעים  תיקונים  אותם 
ללמוד אותם ולהכניס את התיקון כחלק אינטרגלי 
מסוימת  למערכת  אם  לדוגמה,  הבאה.  מהפקודה 
או  מכנית  מסיבה  שמאלה  לסטות  "נטייה"  יש 
אלקטרונית כלשהי ועל הבקר לתקן שוב ושוב את 
הכיוון ימינה, יוכנס תיקון קבוע בעל ערך מחושב 
שיסיט באופן קבוע את המערכת ימינה. במצב זה, 
בפעם הבאה שהמערכת תופעל, היא תכוון עצמה 
הסטייה  "ניכוי"  תוך  המטרה  עבר  אל  במדויק 
הקבועה. המערכת לומדת אם כך, תוך כדי פעולה.

והניסויים  האימונים  שדה  היא  מלחמה 
בצורה  לומדים  אנו  בלחימה  מכולם.  הטוב 
הנשק  כלי  את  להפעיל  כיצד  ביותר  האמיתית 
לוחמת  ממערכת  כחלק  לתפקד  כיצד  שבידינו, 
על  לומדים  אנו  מכך,  והחשוב  הפו"ש(  )ברמת 
יכולות האויב הנלחם מולנו. ברוב המקרים, אין 
תאימות טובה בין מתארי האימון בהם התנסינו 
של  תוצאה  זו  נלחמים.  אנו  בהם  הקרב  למתאר 

וגם  באמצעים  מחסור  האימונים,  שטחי  מיקום 
יומית במתארי פעילות  יום  כתוצאה מ"שקיעה" 
כגון בט"ש, אשר אינה מכינה אותנו להתמודדות 
מול איומים מסוימים ובוודאי שלא כנגד צבאות. 
את הלקחים הנלמדים בכל רגע ויום על ידי חייל 
לאסוף,  יש  בחפ"ק,  והמפקדים  בשטח  הנלחם 
)ולאלו  הלוחמות  היחידות  לכלל  ולהפיץ  לנתח 
ולשפר  ללמוד  כדי  ללחימה(  להיכנס  שאמורות 
את הביצועים תוך "ניכוי" אותה סטייה ראשונית, 
באימונים  מניסיונן  היחידות  מביאות  שאותה 
ובבט"ש. בנוסף לזאת, ניתן על ידי העברת לקחים 
ומשוב בחוג סגור, לתקן טעויות ולשפר ביצועים 

של היחידות תוך כדי לחימה. 
זרוע  בחילות  פעלו  ה־2  לבנון  במלחמת 
היבשה צוותים אשר היוו גששים שהעבירו משוב 
רמות  בכל  ומהמפקדים  מהלוחמים  מהשטח, 
בראשותו  זרועי  לקחים  הפקת  צוות  המקצוע. 
והפיק מבזקוני  ניתח  של רמ"ח תו"ל פעל ואסף, 
הועבר המידע  אלו,  לקחים. באמצעות מבזקונים 
מאות  בוצעו  רבה,  עבודה  נעשתה  השדה.  לדרגי 
שלקחים  לכך,  רבים  סימנים  יש  ואכן  תחקירים 
שהועברו ללוחמים )אם על ידי מבזקונים ואם על 
ידי תדריכים בשטח( באו לידי ביטוי הן בתפקוד 
הלוחמים והן בנושא הפעלת אמל"ח. ואולם ישנה 
תחושה שמערכת הלמידה תוך לחימה לא הניבה 
לא  מכך,  וחמור  הדרושה,  באיכות  תפוקות  את 
התגלתה פתיחות )או מנגנון( בדרג הלוחם לקלוט 
חיים.  מצילי  לקחים  רובם  הלקחים,  את  וליישם 
הגישה ש"אנחנו נלחמים - אל תבלבלו את המוח" 

נפוצה וההפסד כולו שלנו.
גוף  הינו  )תח"ש(  שריון  חיל  תורת  מחלקת 
הראשי.  השריון  קצין  מפקדת  במסגרת  הפועל 
רמ"דים  זה באמצעות מערך  גוף  בשגרה מטפל 
חיל  של  ובתורה  באימונים  בהכשרות,  סדירים 
בטנקים,  מטפלים  מקצועיים  קצינים  השריון. 
אמל"ח ותחמושת ומהווים קשר לגורמי הפיתוח. 
קציני  מערך  באמצעות  תח"ש  פועל  בחירום, 
לקחים  והפקת  בתחקיר  שעוסקים  מילואים 
המפקדים  תשאול  ידי  על  הלוחמות  ביחידות 
בשטחי  ללחימה,  סמוך  בשטח  והצוותים 
ההיערכות וגם בתחקור פצועים בבתי החולים. 
ומנותח  המדורים  קציני  ידי  על  מרוכז  המידע 

למידה
לחימה

 180 שנות ניסיון... מימין לשמאל: איציק לרנר, מיכאל מס, עומר גטניו, 
איל בן חיים, אורי הלפרין, איתי ברין, אריאל אדרי,  יגר אברך, אלדד אורון
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בקרה בחוג סגור )הכין: דניאל משה ליאב(

הזרועית.  ברמה  והן  הֵחילית  ברמה  הן 
הפקת  מצוות  חלק  היו  תח"ש  אנשי 
הלקחים הזרועי ושקדו במהלך הלחימה 
לכל  הידע  והזרמת  לקחים  הפקת  על 

דרגי השדה. 
תוחקרו  שטופלו,  הנושאים  בין 
והועברו ללוחמים, היה נושא ההתמודדות 
מתחקירים(  שעלה  )כפי  הנ"ט  איום  עם 
מדוכות  כגון  שונים  אמצעים  והפעלת 
עשן כנגד טילי הנ"ט. טופלו גם נושאים 
כגון תפקוד טנקים מתוך מגננים, דגשים 
מבצעיים בנושא הפעלת הטנקים בסיוע 
רבות  ביטוי  לידי  שבא  )כפי  לחי"ר 
תחמושת  והכנסת  שת"פ  זו(,  במלחמה 

ייעודית לשימוש תוך כדי לחימה.
מתחקירים שלאחר הפסקת האש, עולה כי רק 
מהמקרים,  בחלק  לייעדם.  הגיעו  מהלקחים  חלק 
הייתה התעלמות מהוראות שהועברו לשטח, שהן 
תוצר של לקחים מבצעיים. הטענה שנשמעה הייתה 
בלקחים".  לעסוק  פנאי  לנו  אין  נלחמים,  "אנחנו 
גם זרימת המידע מהיחידות לגוף המתחקר לקתה 
לחימה,  בעת  ליחידות  לחבור  קשה  היה  בחסר. 
ובהפוגות בין פרקי לחימה עסקו היחידות בטיפול 
אם  לנו  ידוע  לא  לתחקירים.  התפנו  ולא  בעצמן 
בוצעה למידה ותחקיר עצמי כלשהם ביחידות ולא 
התגלתה פתיחות ברוב היחידות לקיים תחקירים 

ולהפנים לקחים.
ברמות הפיקוד )חטיבות ואוגדות( המצב היה 
אף חמור מכך. לא הייתה יכולת לבצע תחקירים 
המתמשך  עיסוקם  לאור  במפקדות,  מסודרים 
בלחימה ולנושאים בהם הופקו לקחים קריטיים, 
לא נמצאה אוזן קשובה בדרגי הפיקוד ולא הופעל 
הדוגמה  לחימה.  כדי  תוך  ולימוד  משוב  מנגנון 
הבולטת ביותר היא אופן הפעלת הטנקים על ידי 

יחידות החי"ר.
שיחות  ומתוך  הראשונים  בתחקירים  כבר 
אינם  הטנקים  כי  התברר  בשטח,  מפקדים  עם 
הפעלתם  אופן  ובעצם,  תו"ל  פי  על  מופעלים 

בלבנון מועתק מדפוס פעולת הבט"ש בעזה.
כל נושא השת"פ המתורגל בכל מערך ההכשרות 
דרכי  הומצאו  ותחתיו  נעלם  כאילו  והאימונים, 
פעולה שאינן מוכרות ואינן מתורגלות באף סוג 
בתוך  נעו  לא  מעולם  טנקים  שת"פ.  או  אימון 

ממסגרת(  כחלק  שלא  )בודדים  הרגלי  הכוח 
ולעולם אינם מהווים בסיס אש נייד מתוך הכוח. 
במיוחד במתאר לחימה על בסיס חי"ר, הטנקים 
אלא  החוד(,  )בקצב  בחוד  לנוע  אמורים  אינם 
מרחוק  חיפוי  ומהווים  קשות  מטרות  משמידים 
)בטווחים עד מספרי קילומטרים(. הנעת טנקים 
באופן  יצרה  נחותים,  בשטחים  החי"ר  בקצב 
לפגיעה  החיזבאללה  לנ"ט  ההזדמנות  את  ישיר 
חוזרת בטנקים. מתוך העיקרון הטנקאי הראשון 
של תנועה ואש, נשללה התנועה והטנקים נותרו 
עצמה  על  חזרה  זו  תופעה  במטווח.  כברווזים 
רבים,  חילוצים  אחריה  וגררה  לחימה  יום  מידי 
עיכוב בהתקדמות הכוחות והחמור מכך, פגיעה 
בכשר ההתראה של הטנק ואיבוד האמון בטנק. 
ידי  על  הטנקים  של  נכונה  הלא  ההפעלה  נושא 
החי"ר עלה כבר בתחקירים הראשונים בעוצמה 
ויחד  ידוע  המתאים  התו"ל  הופק,  הלקח  רבה. 
עם זאת במהלך כל חודש הלחימה לא ניתן היה 
בשום דרג, להביא לשינוי באופן הפעלת הטנקים. 
אנו  לחימה  שלאחר  מתחקירים  כאמור,  כיום, 
יודעים להעריך את מידת הנזק שנגרם כתוצאה 
ברמת  הן  זה,  מלקח  הפיקוד  דרגי  מהתעלמות 

ברמת  הן  הלחימה,  מטרות  השגת 
מכך,  והחמוד  ובטנקים  בנפש  האבדות 
אובדן כושר ההתרעה של הטנק המערבי 
 4 מרכבה  )כאשר  המזרחי  הנ"ט  כנגד 
המערב(.  טנקי  בין  הטוב  לטנק  נחשב 
הלא  הטנקים  הפעלת  של  התוצאה 
נכונה מביאה כיום גורמים שונים, חלקם 
בעלי עניין, לקרוא לא נכון את תוצאות 
הלחימה ולהגיע למסקנה השגויה כי תם 
עידן הטנק. נושא ההפעלה הלא נכונה של 
הטנקים, הוא רק דוגמה לקושי בהפקת 
יש  לחימה.  כדי  תוך  ובלמידה  לקחים 
הייתה  השנייה  לבנון  מלחמת  כי  לציין, 
פעילות  )למרות  אחת  בחזית  מלחמה 
מתמשכת גם בגזרת עזה( כאשר מרבית תשומת 
להביא  יש  לבנון.  לחזית  הופנו  והמשאבים  הלב 
בחשבון גם תסריט של לחימה מתמשכת ביותר 
זו  לבעיה  הפתרון  צבאות.  כנגד  אחת,  מחזית 
צריך לבוא בדמות מערך הפקה והטמעת לקחים 
זרועי, אשר יושתת על גופי התורה כגון תח"ש, 
במפקדות.  מטה  וקציני  ביחידות  אופק  קציני 
התחקירים צריכים לעסוק בתורת הַחיִל )הפעלת 
הטנק, תרגולות צוות, תותחנות וכו'( וכן בתו"ל 
ובפו"ש. מסיבה זו, צוותי התחקור צריכים להיות 
צוותים משולבים. במלחמת לבנון השנייה הגיעו 
צוותי תחקיר לא משולבים ונגרם מצב בו מפקדים 
גורמים  ידי  על  פעמים,  3־4  תוחקרו  ולוחמים 
משמעותי  באופן  ירדה  מכך,  כתוצאה  שונים. 
להטמיע  יש  לתחקיר.  הלוחמים  של  ההיענות 
נוהל התחקיר ולמסד את נושא הלמידה ביחידות 
וגיוס  למידה,  קציני  של  והכשרה  שיבוץ  ידי  על 
ביחידות  ואוזניים  כעיניים  לשמש  אופק  קציני 
מטה  גוף  עם  להיערך  יש  במקביל,  הלוחמות. 
הלקחים  את  ויאסוף  יקבל  אשר  )חמ"ל(  עורפי 
תוך  נושא הלמידה  ליישם את  יש  הדרגים.  בכל 
לחימה והפקת לקחים בקורסי הפיקוד ובמיוחד 

בקורסי פיקוד מתקדמים ופו"ם.
שיפור  יאפשר  לחימה,  תוך  למידה  מערך 
שתביא  מתגלגלת,  לקחים  והפקת  הלחימה 
דרמטי  ולשיפור  ומשאבים  אדם  בכוח  לחיסכון 
	 בהישגי הלחימה.  

* סא"ל )מיל'( עדי בן־ארצי הוא רמ"ד תותחנות 
)בחירום( בתח"ש

 רס"ן ערן פלג 
)שני משמאל( בפעולה
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הגמישות  בנושא  לפתוח  לנכון  מצאתי 
גם  בכירה,  מקצונה  הנדרשת  מרכזית  כתכונה 
הכשרה  הפעולה.  בממדי  וגם  החשיבה  בממדי 
פשוטה  דוגמה  מהווה  תכונה  בתור  לגמישות 
כפי  ההכשרה.  בסוגיית  הטמונה  הקושי  למהות 
תכונת  להיות  יכולה  גמישות  מניסיוני,  שלמדתי 
גם  יציבה.  תכונה  אינה  היא  אך  נרכשת,  אנוש 
לקיבעון.  להיקלע  יכול  בגמישותו  הידוע  אדם 
כאשר מתהווה קיבעון בהתנהלותם של מנהיגים 
או קצינים בכירים בשעת מבחן, התוצאה עלולה 

להיות הרת גורל.
ובסגולות  בתכונות  לא  אתמקד  זאת  לאור 
ההכשרה  במערכת  להקנות  משתדלים  שאותן 
במשימת  הכרוכה  בבעייתיות  אלא  לבכירים, 
ההכשרה לקצינים בכירים, בצורך להכשיר ולטפח 
באופן שיטתי ומובנה את הנושאים בעול הניהול 
והפיקוד הבכיר כך שיזכו להתנהל באופן שיוביל 

להצלחתם. 
אברהם  האלוף  נתן  זו  יסוד  לשאלת  ביטוי 
רותם במאמרו )המופיע בספרו( "בדק בית בטירה 

- מנהיגות, חזון ומציאות" )עמוד 147(:
"המציאות היום־יומית שלנו מעוצבת במידה 
הכל  לא  העבר.  מן  חזונות  של  ממימושם  רבה 
נגזר משמים. בני האדם, חזונותיהם ומשוגותיהם 
הם שעיצבו את מציאות חיינו. חזון הוא תקווה 
שנוסחה לפרמטרים מעשיים. חזון הופך למציאות 
מובילה,  מנהיגות  של  כתפיה  על  נישא  כשהוא 
לצעדים  הרחוק  החזון  את  לפרוט  היכולת  הוא 

להם  לגייס  שניתן  לתקופתם,  קבילים  מעשיים, 
ושבהמשכם  ומצטברים,  עוקבים  שהם  תמיכה, 

יגיע החזון למימושו כמובן מאליו...
הקמתה  ובשנות  בדרך'  'המדינה  של  בשנים 
נמצאה לישראל המנהיגות שידעה לנתב, גם אם 
בדרכים עקלקלות, את תורת הביטחון ואת ארגון 
מאוחר  ולאפשרי.  לנדרש  שהותאמו  כך  הכוח 
כביכול,  וחזקה  גדולה  בישראל  דווקא  יותר, 
המחשבה  ובהירות  התעוזה  נעלמו  רפיון,  בא 
הדרושות לניסוח מפוכח של הנדרש, נעדרו הרצון 
עתה,  משתנה.  מציאות  עם  להתמודד  והאנרגיה 
כשישראל מתכנסת, למעשה מתכווצת, לממדיה 
החדשים, היא חייבת לגייס מתוכה את המנהיגות 
שתדע לנתב ולבנות את הנדרש והאפשרי לכוחה 

הצבאי". 
בצורה  רותם  אלוף  ידי  על  נאמרים  הדברים 
בהירה. האתגר אינו פשוט, ואכן בכך, בין היתר, 

צריכה לעסוק הכשרה של קצונה בכירה.
לאתגר  מודעים  בעולם  אחרים  במקומות  גם 
מעורר.  שהוא  המבוכה  מתוך  בו  ועוסקים  זה 
מטכ"ל  מדיון  בקטע  להתמקד  בחרתי  להדגמה, 
לביטחון  הוצגה תכנית המכללה  בו   1962 משנת 
לאומי לפורום מטכ"ל. סגן הרמטכ"ל אלוף יצחק 

רבין אמר על התכנית את הדברים הבאים:
ההדרכה  ממערכת  חלק  להוות  המכללה  "על 
המוצעת,  מהשיטה  מתלהב  איני  צה"ל...  של 
מאוד  פשוטה  שהיא  בכך  התכנית  של  יתרונה 
לימוד  מבטיחה  בכך שאינה  חסרונה  אך  להכנה, 

פחות,  או  יותר  טובה  דעות  החלפת  אלא  רציני 
בהתאם לרמת החניכים ורצונם לעסוק בנושא".

ובמילים פשוטות: יהיה מעניין בלימודי המב"ל, 
אבל זה עדיין לא מבטיח את התוצאה המבוקשת, 
הקומה  שיעור  בעלי  מצביאים  של  טיפוח  שהיא 
כגמישות,  ראויות  תכונות  בעלי  שיהיו  הנדרש, 
השאלה  ביצוע.  וכושר  חזון  תודעת  יצירתיות, 
היא כיצד מביאים לידי טיפוח כזה באופן מובנה? 
היווצרות  שיאפשרו  התנאים  את  יוצרים  כיצד 
וגדולים נתנו  זו שאלה שרבים  יכולות אלה?  של 

דעתם עליה. 
פשוטה,  אינה  השאלה  כמה  עד  לבאר  כדי 
הראל  ישראל  של  ממאמר  קטע  לצטט  בחרתי 
שהופיע  בהכשרה"  לא  בתודעה  "פגם  בשם 
על  נכתב  המאמר  ב־4.7.2007.  "הארץ"  בעיתון 
בתיאור מסקנות  עיתונאית שעסקה  ידיעה  רקע 
קצונת  "הכשרת  בתחום  פרלמנטארית  ועדה 
והביטחון  החוץ  ועדת  של  משנה  )ועדת  צה"ל" 

בראשות ח"כ אפי איתם(:
מפקדי  התקשורת.  בכך  עסקה  "בתחילה 
קבעו  הרגלים,  בחיל  שצמחו  משוריינות  אוגדות 
התוצאה:  לשריון.  הסבה  עשו  לא  תחקירים, 
כישלון בהפעלת כוחות משולבים במלחמת לבנון 
זריזה. האוגדונרים  הייתה  השנייה. תגובת צה"ל 
הללו ואחרים נקראו לקורס מפקדי אוגדות. אכן 
ההכשרה, במיוחד לפיקוד הבכיר, אינה מספקת. 
אך ההיאחזות בה היא חסרת פרופורציה... חלק 
השחרור  במלחמת  ערב  צבאות  ממפקדי  ניכר 

 הכשרת
קצונה בכירה

"המציאות היומיומית שלנו מעוצבת במידה רבה ממימושם של חזונות מן העבר. לא הכל נגזר 
משמים. בני האדם, חזונותיהם ומשוגותיהם - הם שעיצבו את מציאות חיינו. חזון הוא תקווה 

שנוסחה לפרמטרים מעשיים. חזון הופך למציאות כשהוא נישא על כתפיה של מנהיגות מובילה, 
הוא היכולת לפרוט את החזון הרחוק לצעדים מעשיים, קבילים לתקופתם, שניתן לגייס להם 

תמיכה, שהם עוקבים ומצטברים, ושבהמשכם יגיע החזון למימושו כמובן מאליו."1
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היו בוגרי אקדמיות צבאיות, בדרך כלל בריטיות. 
לעומת זאת הקורס, הגבוה ביותר בהגנה, שבוגריו 
היה  בצה"ל,  כך  ואחר  בפלמ"ח  למפקדים  היו 
במלחמה  קּודם  אלעזר  דוד  מחלקות.  למפקדי 
מפקד  של  מתפקיד  פורמלית,  הכשרה  בלא 
על  היכו שוק  גדוד. מפקדים אלה  למפקד  כיתה, 
חמש  של  הצבאיות  האקדמיות  בוגרי  את  ירך 
סדירים,  צבאות  על  שפיקדו  ערביות,  מדינות 
הישראלי,  מהצבא  מונים  עשרות  מצוידים  שהיו 
צ'כים.  ורובים  סטנים  היה  הטכני  ציודו  שעיקר 
זו  היא  ההכשרה  רק  האם  במקומה.  שאלה  אכן 
איזה  אלון?  יגאל  למד  מה  כך  אם  לנו?  שחסרה 
והוא היה אחד  בית ספר צבאי בכיר הוא סיים? 
ראוי  שבהחלט  שאלה  שלנו.  המצביאים  מגדולי 

לשאול וגם על כך צריך לתת את הדעת".
להתבונן  בעיני  ראוי  אלה  דברים  לאור 
בהרצאתו של ד"ר אבי קובר, הקובע באופן עקבי 
כי חוסר ההשכלה הצבאית האקדמית הפורמלית 
המתבטא באי הכרת ההגות התיאורטית של הוגים 
צבאיים מרכזיים כקלאוזביץ', הוא שפוגע ברמת 
הביצוע של צה"ל. על כך מצאתי לנכון להעיר כי 

בלימודי הפילוסופיה ידועות שתי אסכולות:
לפתוח  התלמיד  את  מחייבת  אחת  אסכולה 
ביוון,  ימיה,  בראשית  הפילוסופיה  לימודי  את 
מההוגים שלפני סוקרטס. כמובן רצוי לדעת לשם 
כך יוונית עתיקה. אחר כך יש ללמוד את אפלטון 
הביניים  ימי  לפילוסופיית  ולעבור  אריסטו  ואת 
ניתן  מכאן  רק  בלטינית.  ללמוד  רצוי  שאותה 
ה־17  במאה  האירופית  הפילוסופיה  אל  להגיע 
שליטה  בגרמנית.  ֶהגֶל  ללמוד  יש  כמובן  והלאה. 
הכרחי.  תנאי  כמובן  היא  שפות  בשלוש־חמש 
אחרי 10־15 שנים רשאי התלמיד לעלות למגרש 

להתחיל לשחק, לפני כן מי ׂשמך?
התפישה הבריטית־אמריקאית, שהיא תפישה 
קרובה ללבי אומרת, שעם תחילת הלמידה אפשר 
לשחק,  תתחיל  לשחק.  ולהתחיל  למגרש  לעלות 
לדחות  אפשר  ההבנה.  ותועמק  תורחב  ובדרך 
גישה זו כמהווה פתח לשרלטנות. גישה זו מאיימת 
על הגישה הקלאסית בנטילת הסמכות הבלעדית 
שנה  עשרים  שישבו  מלומדים  בידי  הנתונה 
בספריות. אבל גישה זו מאפשרת לשחק וליהנות 
ממשחק התבונה והמחשבה כבר בראשית הדרך.

כי  אומרת  אותי  המנחה  העולם  תפישת 
לימודים הם כמובן עניין הכרחי אבל בהתמקדותי 
כל  שאת  מגלה  אני  הבנותיי  התגבשות  בתהליך 
מה שלמדתי, כולל מה שלמדתי בישיבה, התחלתי 
להבין רק אחרי ארבעים שנות חיי מעשה. הוויית 
הבנה  להבין  לאדם  המאפשרת  זו  היא  המעשה 

ממשית של הכתוב בספרים.
כשיודעים שז'ומיני כתב כך, לידל הארט כתב 
כך, ופולר כתב כך, זה לא מתחיל להיות ידע בעל 
ממשות מעשית. לך ספר לאדם על אהבה כשהוא 

מעולם לא היה שם בחוויה האישית.
לחתור  צריך  ולאן  מצביאות  כן  אם  היא  מה 

כאשר מכשירים למצביאות? 
בחרתי קטע מדברי משה דיין. הוא כותב את 

מה  מתאר  הוא  בו  סיני  מערכת  ביומן  הדברים 
למלחמת  לתכניתו  כתדריך  הכללי  למטה  אמר 

סיני:
שלנו  היבשה  כוחות  בתכנית  לדון  "כשעברנו 
אני  כי  הדגשתי   - והצנחנים  השריון  החי"ר,   -
רואה את נקודת המפתח במהירות. עלינו לסיים 
שתארך  ככל  האפשרי.  בהקדם  המערכה  את 
לחץ   - המדיניים  הסיבוכים  ירבו  כן  המערכה 
לעזרת  "מתנדבים"  הצטרפות  הברית,  ארצות 
המלחמה  את  להמשיך  לנו  אסור  וכו'.  מצרים, 
יותר משבועיים. בתוך זמן זה, לכל היותר, עלינו 
לא  אבל  סיני.  חצי־האי  כל  כיבוש  את  לסיים 
מהבחינה  גם  אלא  המדיני  השיקול  מבחינת  רק 
חשיבות  ההתקדמות  למהירות  יש  האופרטיבית 
למצות  נוכל  זו  ובדרך  הואיל  בשבילנו,  עליונה 
לא  כוונתי  המצרי.  הצבא  על  יתרוננו  עיקר  את 
ליתרונות של כל פרט שבנו לעומת יריבו המצרי 
- טייס מול טייס וצוות טנק - אלא לצבאנו כולו 
חטיבות  עוצבות,   - האופרטיביות  וליחידותינו 
וגדודים - לעומת הצבא המצרי. המצרים פועלים 
הרחק  בעורף,  יושבות  ומפקדותיהם  בסכמטיות 
בהיערכות  להביא  שעליהם  שינוי  כל  מהחזית. 
שינוי  חדש,  קו־הגנה  יצירת  כגון   - יחידותיהם 
בהתאם  שלא  כוחות  והזזת  התקיפה  ביעדי 
לתכנית הראשונית - ידרוש אצלם זמן למחשבה, 
והחלטה  לדיון  שונים,  דרגים  דרך  דיווח  לקבלת 
ולהעברת ההוראות מהעורף  במפקדה הראשית, 
ליחידה הפועלת. לעומת זה, אנו מסוגלים לפעול 

ביתר גמישות ובפחות שגרתיות צבאית".
ביכולת  המתבטאת  מצביאות  של  זו  יכולת 
של  ראויה  מידה  בו  שיש  מערכתי  רעיון  לעצב 
הקרויה  התופעה  תמצית  בעיניי,  היא  גאונות, 
היכולת  גם  הייתה  דיין  למשה  "מצביאות". 
הוא  ותמציתי,  פשוט  בתיאור  הרעיון  לסכם את 
הגות  בלימודי  ולא  בהרצאות  זו  יכולת  רכש  לא 
לו  הייתה  אולי   - לשאול  מעז  הייתי  צבאית. 
גמישות וחשיבה בלתי שגרתית דווקא כיוון שלא 
ואת  ז'ומיני  את  שנים  ארבע  ללמוד  צריך  היה 
לו  אפשר  הידע  העדר  דווקא  אולי  קלאוזביץ'? 
את פריצת מסגרות הידע המקובלות? בכל מקרה, 
בו  נוצרה  כיצד  מרתקת.  האופרטיבית  תכניתו 

היכולת לכך?
ב־1956 קבע דיין כי מה שקובע את הדרך 

והקצב  המהירות  פערי  הם  לניצחון 
מציאות,  לעצב  נוכל  באמצעותם 

שבה בכל רגע נתון, מה שצה"ל 
יעשה - יגרום למצרים להיות 

צעד אחד מאחור ובחוסר רלוונטיות. זוהי צורת 
פעולה שבה הניצחון אינו דורש לפגוע בכל טנק 
ולהרוג כל חייל, אלא דורש יצירת מצב מערכתי 
אפקטיבי  אינו  היריב  של  הבכיר  הפיקוד  שבו 

בהחלטותיו.
להתבונן  מעניין  הגבעה  של  השני  העבר  מן 
באופן שבו סאדאת מבין בדיוק את מגבלותיו אלה, 
ומפצה עליהן בתכנית המערכה 17 שנה מאוחר 
מגבלותיו  את  לעומק  מבין  הוא  ב־1973.  יותר, 
דיין  ידי  על  תום  עד  שנוצלו  מצרים  צבא  של 
ותפישת־פעולה שמתאימה  פיקוד  ויוצר מערכת 
לכך. זוהי כמובן דוגמת מופת למצביאות אבל גם 
בצבאות  מולנו  ומתהווה  ההולך  הצבאי  לאתגר 

האויב.
נעיין לדוגמה בקטע מהנחיית הנשיא סאדאת 
המזוינים,  הכוחות  של  הראשי  המפקד  אל 
באוקטובר   1  - הדיוויזיות  ומפקדי  הרמטכ"ל 

:1973
"האסטרטגיה של מצרים בשלב זה: את היעד 
האסטרטגי שאני מעמיד בזה לכוחות המזוינים, 
ואשר לו אני מקבל את מלוא האחריות המדינית 
לאור כל מה ששמעתי ולמדתי על ההכנות שלנו, 
הביטחון  תורת  את  לערער  כך:  לסכם  אפשר 
הישראלית על ידי ביצוע פעולה צבאית בהתאם 
במטרה  המזוינים  הכוחות  של  לאפשרויות 
להסב לאויב אבדות כבדות ביותר ולשכנע אותו 
גבוה  מחיר  תובע  אדמתנו  של  כיבושה  שהמשך 
מדי בשבילו, וכי על כן תורת הביטחון שלו, הואיל 
פסיכולוגית,  אימה  הטלת  על  מבוססת  והיא 
מדינית וצבאית, איננה מגן פלדה שאין להבקיעו 
לבוא...  בעתיד  או  היום  עליו  לגונן  יוכל  ואשר 
הערעור המוצלח של תורת הביטחון הישראלית 
ולטווח  הקצר  לטווח  מוגדרות  תוצאות  יניב 
תורת  על  ערעור  יכול  הקצר,  לטווח  הארוך. 
שתאפשר  ודאית,  לתוצאה  להביא  הביטחון 
לטווח  התיכון.  המזרח  למשבר  כבוד  של  פתרון 
ארוך עשוי ערעור של תורת הביטחון הישראלית 
יביאו  זה  בעקבות  זה  שבבואם  שינויים  לחולל 
שלו,  במורל  האויב,  של  בחשיבתו  יסודי  לשינוי 

ובמגמותיו התוקפניות".
סאדאת מדבר כאן קודם כל על תפיסת 
ישראל  מדינת  של  הביטחון 
אסטרטגי  הגיון  כמבטאת 
כיעד  מציג  הוא  שאותו 
להתמודדות.  ראשון 
כיצד  מסביר  הוא 
יעשה:  זה 

דרושה גמישות 
מחשבתית, אך גם 

פיזית לא תזיק
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בהתאם  אך  היקף,  רחבת  צבאית  פעולה  תבוצע 
המצריים  המזוינים  הכוחות  של  לאפשרויות 
במטרה להסב לאויב אבידות כבידות ביותר ועל 
הישראלית.  הביטחון  תפיסת  תתערער  כך  ידי 
שיטת  לעיקרי  גם  הדעת  את  לתת  יש  כמובן, 
מצרית  פעולה  תכנית  המעמידה  הפעולה 

שמתאימה למה שיש ביכולתם לממש ולבצע.
הבכירה  הקצונה  מול  הציב  הוא  הזה,  במובן 
שלנו אתגר אסטרטגי ממעלה ראשונה. מה שהפך 
מאותו רגע מבחן ראשון במעלה לצה"ל, היה לא 
רק האתגר להגן על הקו, להגן על הגבעה, או על 
מוצב במובן הטקטי, אלא להגן על תפיסה, להגן 

על דימוי, להגן על רעיון.
איש צבא מקצועי יודע כיצד להגן על מרחב, 
תפיסת  רלוונטיות  עצם  על  מגנים  כיצד  אבל 
מדרגה  מקצועית  סוגיה  זאת  שלנו?  הביטחון 
בכירה,  קצונה  לפתח  הוא  שלנו  האתגר  אחרת. 

שיודעת ומסוגלת לדון גם בסוגיות מעין אלה.
בחרתי  זה  בהיבט  מופלאה  ליכולת  כדוגמה 
הגנרל שוורצקופ בהכנתו למלחמת  בדברי  לעיין 
המפרץ ב־1991. קטע מתדרוך ביום 25 באוגוסט 
1991. תיאור הרעיון המערכתי של מפקד פיקוד 

המרכז האמריקאי, הגנרל שוורצקופ:
של  הכמותי  האיזון  חוסר  את  נפר  "אנו 
הכוחות הלוחמים ביבשה תוך שימוש בעוצמתנו 
על  הונאה  נבצע מבצעי  בתחילה  חולשותיו.  נגד 
לו  ולגרום  למגננה,  לבו  תשומת  את  לרכז  מנת 
אותו  נתקוף  תחילה  הכוחות.  של  שגוי  לארגון 
בכוח  שימוש  תוך  )העיראקית(  מולדתו  בתוך 
המנהיגות,  ראש  את  לערוף  מנת  על  אווירי, 
הפיקוד והשליטה שלו ולחסל את יכולתו לתגבר 
עיראק.  ובדרום  בכווית  העיראקיים  כוחות  את 
מעורערת  בלתי  אווירית  בעליונות  נזכה  אנו 
כוחות  לתקוף  לנו  תאפשר  אשר  כווית,  מעל 
במטרה  האווירי,  הכוח  בעזרת  עיראקיים  יבשה 
לצמצם את יכולת עוצמת הלחימה שלו ולהשמיד 
הכוחות  את  נקֵּבַע  לבסוף  התגבור.  עוצבות  את 
והתקפות  הטעיות  בעזרת  במקומם  העיראקיים 
ואשר  מצומצמים,  וליעדים  מוגבלת  שתכליתן 
בהמשכן יחדור הכוח המשוריין ויתפוס את שטחי 
העומק  דרגי  שבין  החיבור  צומתי  ואת  המפתח 
ולעצור תגבורות  ליירט  לדרגי החזית, כך שנוכל 
ולהשמיד  מעיראק  לוחמים  וכוחות  אספקה  של 

כוחותיו בכווית".

את  מתאר  הוא  כיצד  רק  לא  לבחון  ראוי 
ובאיזה  שפה,  באיזה  ללמוד  גם  אלא  תכניתו 
נעזר. הוא אינו מדבר בשפה  אוצר ביטויים הוא 
טכנית או טקטית גרידא, להפך, הוא מדבר בשפה 
בו  שיש  יצירה,  בו  שיש  רעיון  רעיון,  המגלמת 
ביטוי לרעיון מופשט שיש בו ממד יצירתי מובהק. 
נלקח מהספרים בתור סכימה מ־ זה רעיון שלא 

Field Manual. הוא כמובן למד הרבה, ובכל זאת 
לבסוף מגיע רגע המבחן שבו מתהווה יצירה של 
ממש. כאן שוב מתעוררת השאלה כיצד מכשירים 

לכך קצונה בכירה?
לעיצוב  זה  אתגר  באפיון  להתמודד  בבואנו 
להשתמש  לראוי  מצאתי  הבכיר  הקצין  דמות 

בדימוי של המשנה בפרקי אבות: 
"חמישה תלמידים היו לו לרבי יוחנן בן זכאי 
יהושע  רבי  הורקנוס,  בן  אליעזר  רבי  הם:  ואלו 
בן נתנאל,  יוסי הכהן, רבי שמעון  בן חנניה, רבי 
ורבי אלעזר בן ערך. הוא היה מונה שיבחם. רבי 
אלעזר בן הורקנוס בור סוד שאינו מאבד טיפה. 
)זוכר, כל מה שלומד - מערכת ידע מושלמת(. רבי 
יהושע, אשרי יולדתו )בחור טוב(, רבי יוסי חסיד, 
בן  ורבי אלעזר  ירא חטא,  נתנאל  בן  רבי שמעון 

ערך כמעיין המתגבר".
ישראל  חכמי  כל  יהיו  אם  אומר,  היה  הוא 
בכף המאזניים ואלעזר בן הורקנוס בכף השנייה, 
אם  משמו,  אומר  שאול  ואבא  כולם.  את  מכריע 
אלעזר  ורבי  מאזניים  בכף  ישראל  חכמי  כל  יהיו 
בן הורקנוס אף עימהם ורבי אלעזר בן ערך בכף 

שנייה מכריע את כולם". )פרקי אבות, פרק ב'(
האם  לנו?  הרצוי  התלמיד  מי  היא  השאלה 
אותו "מעיין מתגבר" שלוקח את מימיו ממקומות 
רחוקים ומרכז אותם למעיין נובע או אותו תלמיד 
שזוכר כל מה שלמד כבור סוד שאינו מאבד טיפה 
- ובהתאם לכך מה היא מערכת ההכשרה לקצין 
בכיר? זו שמטפחת את תכונת "בור הסוד שאינו 
או  אותו  שלימדנו  מה  כל  ויודע  טיפה"  מאבד 
כך  המתגבר"  "המעיין  תכונת  את  שמטפחת  זו 
אחרים  ממקומות  מים  להביא  ידע  שהתלמיד 
גם כאלה שלא בקרבת מקום הנביעה, ולהתבטא 

בנביעה קולחת.
בעיניי, במיוחד בימינו, התשובה בכל הקשור 
לנו  נחוץ  משמעית.  חד  הינה  בכירה  לקצונה 
זה  כן,  על  יתר  המתגבר.  כמעיין  שהוא  תלמיד 
שהוא כ"בור סוד שאינו מאבד טיפה" נזקו גדול 
זה  יודע  שהוא  מה  כל  בכיר.  לפיקוד  מתועלתו 
עשינו  לא  פעם  אף  זה  ואת  עשינו  ככה  לומר, 
יוכל  אחר  ממקום  וחדש,  טוב  רעיון  וכל  אחרת, 
להדחות בטענה המוכרת: זה אף פעם לא היה כך 

ולמה לעשות אחרת?
מבחינה זאת מערכת הכשרה לקצונה הבכירה 
הוא  מי  העדפה:  של  ברורה  עמדה  להציג  חייבת 
זה  אותו.  מכשירים  גם  וכיצד  המועדף  המודל 
הוא  מלמדים  שאנחנו  שמה  היתר  בין  אומר 
סיבתית  בזיקה  למבחן  שיעמוד  מה  בהכרח  לא 
ישירה להוויית המעשה. למעשה אנחנו עוסקים 
בוגר  את  להקפיץ  שאמורה  מקפצה  בהבניית 
ההכשרה הבכירה מתכני הידע הנלמדים - שתמיד 

הקצונה הבכירה בצה"ל 
 צריכה ללמוד...

)איינשטיין ב־1921 בצילום 
)F. Schmutzer של



תא"ל - תת אלוף

הקצונה הבכירה

אלוף

אל"ם - אלוף משנה

רא"ל - רב אלוף

מוגשים במערכת שעות שהיא סופית במתכונתה 
ובהתרחשותה - אל תכני ידע אין סופיים שהוא 
המעשית  בהתמודדותו  ליצור  יידרש  אישית 
הווה  ההכשרה.  תום  לאחר  תפקידיו  במסגרת 
קיים,  להיות  יכול  לא  וכנראה  קיים,  שלא  אומר 
קשר סיבתי ישיר בין התכנים הנלמדים בתכנית 
להיווצר  לעתים  שידרשו  התכנים  לבין  הסדורה, 

בהוויית המעשה העתידי.
תיאור זה מציע לנו, הטלת אור מזווית מעט 
ונשזרת  החוזרת  יסוד  שאלת  אותה  על  שונה 
מצביאות?  מצמיחים  כיצד   - השני  כחוט  בדברי 
גם בסוגיית התפקיד של  כרוך מאליו  בכך  הדיון 
הלאומי  הביטחון  כתפיסת  ותורות  תפיסות 

ותורת הלחימה. 
כי  הקובעות  דעות  תמצאנה  האחד  בקצה 
ביסודו  והוא  ונלמד  נכתב  כבר  הבסיסי  הידע 
ותנאי  מפתח  מהווה  וידיעתו  ואוניברסלי  כללי 
הכרחי לעמידה במבחן המעשה. המבחן מתבטא 
אוניברסלי  תיאורטי  ידע  בישום  זו  גישה  לפי 
זו  גישה  דומה  בקיצוניותה  פרטיים.  מקרים  אל 
לקלסיציזם היסטורי בן המאה ה־18 כדוגמת זה 
היצירה  כללי  את  הצרפתי  בקלסיציזם  שהכתיב 
האמנותית על פי המודל היווני הקלאסי, כמודל 
מידה  ואמות  עקרונות  כללים,  לאומן  המכתיב 

אסתטיות קבועים מראש.
בקצה השני תמצאנה דעות המציעות להדגיש 
את הממד החד פעמי ואת חשיבות מבחן היצירה 
נסיבתי  בהקשר  בפעולתו  בכיר  קצין  עומד  בו 
שהוא חד פעמי במהותו. מכאן מתעוררת השאלה 
מחזיק  בישראל  לאומי  ביטחון  שילמד  מי  האם 
בידע בסיסי זהה לתלמיד שילמד ביטחון לאומי 
  National Defenseב־ לדוגמה  הברית,  בארצות 
אמות  ישנן  האם  בוושינגטון?   University
מידה לבסיס ידע המעמיד מכנה משותף אחיד? 

מקצועיות,  מידה  אמות  זה  בתחום  ישנן  האם 
אוניברסאליות שיוצרות דיסציפלינה אחת, כמו 
רפואה  אדם  למד  אם  שהרי  למשל?  ברפואה 
הוא  לארץ,  ובא  בארצות־הברית  שנים  שלוש 
שם.  הפסיק  בו  מהמקום  בארץ,  הלאה  ממשיך 
לארץ,  ובא  בוושינגטון   NDUב־ למד  אם  אבל 
האם למד את מה שצריך כאן להקשרי הסביבה 
הישראלית הייחודית, בהקשר המקומי של בעיות 
ומקום  מקום  בכל  ישראל?  מדינת  של  הביטחון 
הבעיות הן לוקאליות וחד פעמיות בטבען. קשה 
מאוד לעמוד מול מלומדים שמסבירים לנו, שכבר 
הכול היה והכול כבר ידוע. בעניין הזה אני הולך 
כמה  עד  המבהירה,  דוגמה  ובוחר  חז"ל  אל  שוב 
למרות הקביעה והאמונה הקובעת את המסורת 
שהכל נמסר למשה - "הלכה למשה מסיני", הם 
למעשה לא חשבו שהכול אכן יכול היה להינתן 

למשה כידע מסיני, וכך מסופר:
עקיבא,  רבי  של  המדרש  בבית  משה  "יושב 
בסוף שמונה שורות, ולא היה יודע מה אומרים, 
כוחו  תשש  שאומרים(.  ממה  כלום  הבין  )לא 
)זאת אומרת, נרדם ולא הבין כלום(. כיוון שהגיע 
לדבר אחד אמרו לו תלמידיו, רבי מניין לך? אמר 
)זה  דעתו"  נתיישבה  מסיני  למשה  "הלכה  להם, 
הדבר היחיד שהבין(. קבעו שמקור הסמכות הוא 
כיצד? הלך  ומשה לא הבין  ההלכה למשה מסיני 
לך  יש  עולם,  של  "ריבונו  לו,  ואמר  אלוהים  אל 
על  תורה  נותן  ואתה  עקיבא  רבי  כמו  כזה  אדם 
ידי?" אמר לו "שתוק, שכך עלה למחשבה לפני". 

)מנחות, כ"ט עמוד ב'(.
באופן  כנראה  מתפתחת  הידע  של  ההוויה 
רבי  אצל  לשבת  יכול  אכן  ומשה  ומתמיד  דינמי 
יכולים  האופן,  באותו  כלום.  להבין  ולא  עקיבא 
ז'ומיני וקלאוזביץ לשבת בבית המדרש של בית 
שכן  דבר,  להבין  ולא  בפריס  למלחמה  הספר 

יבינו  הבעיות הן בעיות חדשות. הם בוודאי לא 
ובשפה  שלנו.  הייחודית  בסביבה  שקורה  מה 
פשוטה - אני שולל את הקביעה הנטענת כלפינו 
טובים  "בורות  זנחנו  כי  הוותיקים  דור  ידי  על 
והלכנו לחצוב בורות נשברים אשר לא יכילו את 

המים".
כאשר  פשוטה:  בצורה  הדברים  את  אסכם 
צריך לפתח קצונה בכירה, יש לשאול לאן פנינו 
יום  כל  אם  שהרי  שלנו,  המבחן  ומה  מועדות 
צורות  ומתפתחות  חדשות,  בעיות  מתהוות 
חדשות להפעלת הכוח ואולי הכול חד פעמי, מה 
ההכרח בלימוד ניסיון העבר ומה לימוד כזה יכול 
כי  זאת, הכל מודים  בכל  לגבי העתיד?  להבטיח 
הניסיון והידע הישן הכרחיים, אלא שהם לעולם 
אינם מספיקים. יצירתיות, גמישות, שיעור קומה 
של מצביאות הם לב העניין. איך מפתחים זאת? 

זו השאלה וזהו האתגר.
מה  תראו  הראל:  ישראל  של  לשאלה  בחזרה 
באמת  האם  הגיע.  הוא  ולאן  אלון  יגאל  למד 
הבעיה שלנו בצה"ל זה שלא למדו? אני מציע את 
לביטחון  במכללה  מלמדים  אם  הבאה:  הטענה 
לאומי או בפו"ם את אלה שיהיו "בור סוד, שאינו 
ולא  אותם  שלימדו  מה  כל  וידעו  טיפה"  מאבד 
יותר - יותר טוב שלא ילמדו. המצביא חייב להיות 
לנו.  זה הדבר העיקרי הנחוץ  "כמעיין המתגבר". 
וכאן הקושי הגדול שכן אין לכך מתודה. זו מהות 
הבעיה: להכשרת קצונה בכירה אין תהליך מובנה 
מה  לתפוקות.  תשומות  בין  ישיר  קשר  שמעמיד 
שאני מלמד לא בהכרח מבטיח תפוקות רצויות. 
שיטתית  להכשרה  פרט  אחרת  דרך  אין  לבסוף 
שיטתי  למאמץ  מחויבת  זאת  שבכל  ומובנת, 
להשיג צמיחה והתפתחות של קצין בציפייה לכך 
"כמעיין  יהיה  יומו  בעבודת  וגם  מבחן  שבשעת 
	 המתגבר". 

1. מתוך מאמר של אלוף )במיל'( אברהם רותם במאמרו שבספרו: "בדק בית בטירה - מנהיגות, חזון ומציאות"
* אלוף גרשון הכהן הוא מפקד המכללות בצה"ל. הכתבה באדיבות מרכז בגין־סאדאת למחקרים אסטרטגיים שבאוניברסיטת בר־אילן.
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 רס"ן ערן פלג, 
בעזרתם של מפקדי הפלוגה ולוחמיה

בחטיבה  שמילאתי  הפיקוד  תפקיד  במהלך 
401 התמזל מזלי לפקד על פלוגת "הבחורים", 
פלוגה ג'. פלוגה מיוחדת זו בעלת עבר ומסורת 
החייל  בשיר  אפתח  הכתבה  את  מיוחדים. 
)מ"פ  ז"ל  גאון  נמרוד  סרן  ידי  על  שנכתב 
יום  מלחמת  במהלך   )46 בגדוד  ג'/"הבחורים" 
הכיפורים. את המכתב־שיר כתב נמרוד מאזור 
לאחר  נגבה.  מקיבוץ  לחברתו  בסיני  הקרבות 
ספר  נמרוד  של  משפחתו  הוציאה  המלחמה 
לזכרו, ובו פורסם לראשונה אותו מכתב ששלח 
השיר  התגלגל  שנים  כעבור  לחברתו.  נמרוד 
ומפורסם  מוכר  לשיר  והפך  ארצי  שלמה  לידי 

כחלק מאלבום "דרכים" משנת 1979. 

שיר החייל 
מילים: נמרוד גאון / לחן: שלמה ארצי

אני שומע שוב ברגעי השלווה
את ג'ניס ג'ופלין שרה בלוז ישן

על בוב מק־גי. רביעייה קאמרית מנגנת
מוסיקה צלולה מעבירה בי 

שוב אותן צמרמורות עונג ידועות.
אבל אני חייל - ואל תבכי לי ילדה.

אני מוסיף ללכת בשביל הצר,
מושך במעלה הדורות רב־החתחתים.

מעלי ציפורים דואות חופשיות
והרוח במרחבים - קוראת תגר,

אבל אני חייל - ואל תבכי לי ילדה.

אהבתי - רגעי זכרונות וגעגועים טרופים.
על השולחן סיפורים של צ'כוב,

כאבן שאין לה הופכין,

כי אני הוא אדם מחופש לחייל,
כפות בכתונת משוגעים -

אז בכי לי ילדה על רגעי הבדידות,
על הציפיות ועל השנים,

ובכי על שני לבבות אוהבים ורחוקים.

אני שומע שוב ברגעי השלווה
את ג'ניס ג'ופלין שרה בלוז ישן

על בוב מק־גי. רביעייה קאמרית מנגנת
מוסיקה צלולה מעבירה בי

שוב אותן צמרמורות עונג ידועות.
אבל אני חייל - ואל תבכי לי ילדה.

שם הפלוגה: "הבחורים מפלוגה ג'" 
שם זה הגיע כמו דברים רבים נוספים מארצות 
פלוגת  על  מספרת  הפלוגתית  המסורת  הברית. 
 The Guys From טנקי פטון במלחמת וייטנאם, 
Company C; פלוגת טנקים ששמה יצא למרחוק 

"הבחורים
מפלוגה ג"

סגל הבחורים בסוף 
התרגיל החטיבתי
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הבחורים בנופש מבצעי ופעילות הווי

הבחורים בעת ביצוע מעצר בסלפיתהבחורים בעת ביצוע מעצר בסלפיתהבחורים בעת ביצוע מעצר בסלפית

הבחורים בעת ביצוע מעצר בסלפית

הווי וגיבוש

הבחורים באימון ברמת הגולן

כי  גורסת  נוספת  מסורת  בלחימה.  הישגיה  על 
טנקים  פלוגות  בין  פעולה  משיתוף  הגיע  השם 
משותף,  אימון  במהלך  וצה"לית  אמריקאית 
שמה,  את  לפלוגה  האמריקאים  העניקו  שבסופו 
ויש הטוענים שמפקדי הפלוגה אימצו את השם 
פלוגת  לאותה  זהות  והרגשת  הערכה  מתוך 
פטונים. השם אומץ בחום על ידי לוחמי גדוד 46 

ועּוְבַרת ל"הבחורים מפלוגה ג'".
"הבחורים מפלוגה ג'" משתייכת לגדוד "שלח" 
 2003 לשנת  עד  הברזל".  "עקבות  חטיבת  של 
היוותה הפלוגה, פלוגת פריצה של הגדוד על בסיס 
לפלוגה  הייתה  "הבחורים"  גל.  6ב'  מגח  טנקי 
הראשונה בַחיִל שקלטה את טנק המרכבה סימן 4. 
"בחורי הפלוגה" הצליחו להביא את הפלטפורמה 
חדש  רף  והציבו  היכולת  קצה  עד  הזו  הקטלנית 

לחיל השריון. 
שני"  "בית  מהווה  הפלוגה  ומתמיד  מאז 
ומשפחה חמה לכל העוברים דרכה. הפלוגה מציבה 
על נס שני ערכים מרכזיים בשגרה ובלחימה: את 
הערך "אהבת המדינה ונאמנות למדינה" ואת ערך 

"הֵרעּות", ולאורם הם פועלים בכל עת.
במוצב  ג'  מפלוגה  הבחורים  את  פוגש  אני 
ה"אנטנה", מוצב שחולש מצפון על העיר אריאל 
ועל העיירה סלפית, מדרום. "הבחורים" כבר קרוב 
פעילויות:  של  רחב  מגוון  ומבצעים  לחודשיים 
דרך  ובישובים,  בצירים  רכובים  מסיורים  החל 
עומק  לפעילות  ועד  רגליים,  ומארבים  פטרולים 
מסוכנים.  וחומרים  אמל"ח  מבוקשים,  לתפיסת 
לעצמם  לרשום  הספיקו  זו,  קצרה  תקופה  במשך 
"הבחורים" הישגים רבים בסיכול הפח"ע בגזרה. 

הוכחה לכך היא עדותם של תושבי אריאל בדבר 
התעסוקה  בסוף  במרחב.  שמורגש  "השקט" 
הנוכחית עתידה הפלוגה לדלג ממוצב "האנטנה" 
טנקים  לאימון  משם  באיו"ש  נוספת  לגזרה 
אינטנסיבי שיהווה אימון הכנה לפעילות מבצעית 

ברצועת עזה.
בגזרת  מבצעית  לתעסוקה  הגיעו  "הבחורים" 
מאתגר  חטיבתי  טנקים  מאימון  ישירות  "יקיר" 
ברמת הגולן. במסגרת האימון ביצע גדוד "שלח" 
את  חתם  ובכך  4ב'  סימן  מרכבה  לטנק  שדרוג 
בטנק  הברזל"  "עקבות  חטיבת  של  הצטיידותה 

המתקדם ביותר בעולם.
להצלחת  המפתח  הייתה  האימון  הדרגתיות 
לתרגיל  ועד  צוות  ממסלול  החל   - האימון 
יום  הנח"ל(,  חטיבת  )במסגרת  באש  חטיבתי 
של  הסיום  פרק  את  היווה  שלמעשה  ולילה, 
האימון. באימון תורגלו שלל הטכניקות הקרביות 
שהטנקיסטים צריכים להכיר בשדה הקרב, לרבות 
לחימה  והנדסה,  חי"ר  כוחות  עם  פעולה  שיתוף 
בשטח הררי, שטח פתוח ושטח רווי נ"ט. במהלך 
התרגיל החטיבתי הפלוגה הוכיחה את קטלניות 
לציין  ומיותר  הקרב,  בשדה  הטנקים  ועליונות 

שהטנקיסטים מפלוגה ג' "גנבו את כל ההצגה"...

מלחמת לבנון השנייה
במלחמת לבנון השנייה לחמה הפלוגה בגזרה 
על  שהשפיעו  בקרבות  והשתתפה  המרכזית 
איבדה  במלחמה  החטיבה.  התקדמות  המשך 
הפלוגה ארבעה מלוחמיה, כאשר טיל נ"ט חדר 
וגרם למותם של הארבעה - באותה מורשת קרב 

)מור"ק( מפורסמת על צוות בניה. אנשי הצוות 
היו רס"ן בניה ריין, סמ"ר אדם גורן, סמ"ר אורי 

גרוסמן וסמ"ר אלכס בונימוביץ' זכרם לברכה.
למעשה  והיווה  מהפלוגה  בנפרד  פעל  הכוח 
הכוח  החטיבה.  לכוחות  ותספוק  חילוץ  כוח 
יזם לעצמו משימות בכל מרחב הלחימה. בתום 
ניצלו  שחייהם  כך  על  העידו  רבים  הלחימה 
בזכותו של צוות בניה שחילץ ותספק אותם בעת 

הצורך.

מקום לגאווה וחתירה למקצועיות
בפינת הגביעים שבמשרד מפקד הפלוגה ניתן 
לראות גביע בולט מהאחרים, המציין את זכייתה 
"מסלול  בתחרות  הראשון  במקום  הפלוגה  של 
וחצי  כחודש  לפני  התקיימה  התחרות  צוות". 
במסגרת "יום כשירות" של חיל השריון. במסלול 
זה הפגין צוות 3ב בפיקודו של סמ"ר ארז לבנון 
למקצועיות  הימני  הסמן  את  שמהוות  יכולות 
'לחימה  ביצע  הצוות  השריון.  בחיל  הטנקאית 
מטרות   3 השמיד  כאשר  מרשימה  מעמדות' 
בטווחי ה־2200 מ' ב־19 שניות והפגין 'לחימה 
כאשר השמיד שתי מטרות  בתנועה' מקצועית 
בתנועה בטווחי ה־1800 מ'. מפקד הפלוגה, סרן 
ודאי  אנשים  "הרבה  בקצרה:  סיכם  חסיד,  צחי 
יחשבו שבגלל שיש לנו את הטנק הטוב בעולם, 
יש לנו יתרון על החטיבות האחרות, ואני אומר 
לא בהכרח! צוות מקצועי, מיומן ומגובש - הוא 
זה שאכן מצליח להוציא את המרב מהטנק, וזהו 
צוות של הבחורים מפלוגה ג'!" ובמילים אחרות 
	 "האדם שבטנק ינצח". 
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אבי קובר

ז'ומיני, הוגה צבאי חשוב שחי בתקופתו של 
לנפוליון,  הגיעו  בכך שכתביו  נפוליון, התפאר 
גם  מכן  ולאחר  מעמיק  באופן  בהם  שעיין 
יישם אותם. כשנשאל אם אכן כך היה, השיב 
ז'ומיני,  של  כתביו  את  קראתי  "נכון,  נפוליון, 
עליו  חשבתי  שלא  דבר  בהם  מצאתי  לא  אבל 
או שלא עשיתי אותו כבר בעצמי". אכן, מדובר 
קלאוזביציאניים,  במונחים  צבאי",  ב"גאון 
שאלוף  מושג   - מּולדת"  "איכות  בבעל  או 
אך  בו.  השתמש  ז"ל  רותם  אברהם  )במיל'( 
היו  המּולדת,  האיכות  הצבאית,  הגאונות  לצד 
כינה,  שרותם  מה   - וידע  ניסיון  גם  לנפוליון 

"איכות נרכשת". 
שיהיו  מקצינים  לצפות  יכולים  לא  אנחנו 
יכולים  בהחלט  אנחנו  אבל  צבאיים,  גאונים 
ואם  ידע,  ניסיון,  שתשלב  מקצונה  לצפות 
היא  המלחמה  טובה.  אינטואיציה  גם  אפשר 
פעילות  מכל  השונה  מאוד,  ייחודי  תחום 
חברתית אחרת, בכך שבה הורגים ונהרגים. על 
מי שעוסקים בה מוטלת אחריות גדולה, וניתן 
בתחומה,  מקצועית  שתהיה  מהקצונה  לדרוש 

כפי שקיים במקצועות אחרים. 
המקצועות  קבוצת  על  מדברים  אנחנו 
היותר מעשיים, כמו משפטים, רפואה, הנדסה 
פונים  אנחנו  כאשר  כלל  בדרך  מחשבים.  או 
למהנדס, למשפטן, לרופא, או לאיש מחשבים, 
אנו מתמלאים יראת כבוד, ומניחים שהוא למד 
לעתים  ורצינית.  יסודית  בצורה  מקצועו  את 
אנחנו אף בודקים שזה אכן המצב. לעומת זאת, 

אנו איננו נוהגים כך כאשר אנחנו מפקידים את 
ילדינו בידי הקצונה. 

אם מניחים שמקצועיות פירושה יישום של 
הידע  אותו  הוא  מה  השאלות:  נשאלות  ידע, 
ואיזו  אותו;  רוכשים  כיצד  למקצוע;  הנדרש 
תועלת מעשית ניתן להפיק ממנו. הידע הבסיסי 
הדרוש בתחום הצבאי הוא שילוב של תיאוריה 
והיסטוריה צבאית. בלעדיו אי אפשר.  צבאית 
אין זה משנה אם ניגשים לעניין מנקודת מוצא 
תיאורטית, ואז התיאוריה מבוססת היסטוריה, 
וממנו  ההיסטורי,  מהכיוון  בכך  שעוסקים  או 
שמתקיים  העיקר  צבאית.  למחשבה  מגיעים 
שאין  כמובן,  והיסטוריה.  תיאוריה  בין  חיבור 
צריכים  אלא  בעבר,  שקרה  במה  מסתפקים 
המציאות  ידי  על  הזמן  כל  מאותגרים  להיות 
המשתנה בתחום המלחמה. אם צריך להתאים 
פתוחים  להיות  יש  לשנותן,  או  תיאוריות 
לעשות זאת. את הידע הנדרש רוכשים בעיקר 
בלימוד, אך אפשר להפיק ממנו תועלת בתחום 
תכניות  לחימה,  תורות  מלחמה,  תורת  גיבוש 

מבצעיות, ביצוע, והפקת לקחים.

ועדיין  השתייכו,  צה"ל  שקציני  לומר  ניתן 
שההוגה  לאסכולה  רבה  במידה  משתייכים, 
העשרים,  במאה  ביותר  החשוב  הצבאי 
"החיילים  אסכולת  אותה  כינה  הארט,  לידל 
את  שרוכשים  בחיילים  המדובר  המעשיים". 
ואינטואיציה  ניסיון  בסיס  על  שלהם  הידע 
ולא בדרך של לימוד מסודר. אף על פי שלידל 
הגרמני את  בצבא  וגם  בצה"ל  גם  ראה  הארט 
תלמידיו הטובים ביותר, קיים הבדל ברור בין 
ברובם  היו  צה"ל  שקציני  בעוד  הצבאות.  שני 
התפתחה  הגרמני  בצבא  מעשיים",  "חיילים 
לימוד,  של  תרבות  ה־19  המאה  מאז  כבר 
והקצונה שלו משתייכת לקטגוריה, שהסוציולוג 
"חיילים  כינה  ז'נוביץ  מוריס  החשוב,  הצבאי 

אינטלקטואלים".
היום  כל  הקוראים  בחיילים  המדובר  אין 
שהמחויבות  במצביאים  אלא  צבאית,  הגות 
המעשיים  להיבטים  היא  שלהם  העיקרית 
בקריאה  בוחלים  אינם  הם  אך  המקצוע,  של 
צבאית,  היסטוריה  צבאית,  תיאוריה  של 
אחרים,  צבאות  של  ולחימה  מלחמה  ותורות 
ומשתמשים בכל אלה כדי לשפר את תִפקודם 
הם. פרידריך הגדול, נפוליאון, מולטקה, שליפן, 
פולר, שוורצקופף ואחרים - שייכים לאסכולה 
זו. לא צריך להיות איינשטיין או שפינוזה כדי 
ללמוד  פשוט  צריך  צבאית,  במחשבה  לעסוק 
צריכה  הצבאית  והמערכת  מסודרת,  בצורה 
כמה  ליצירת  הכלים  ואת  האקלים  את  ליצור 

שיותר חיילים אינטלקטואלים.
בעשור  בייחוד  אישיות,  ועדויות  מחקרים 
האחרון, דיווחו על חוסר העניין וההתמצאות 

מה קרה
לחשיבה הישראלית 

?הצבאית

הקצונה בצה"ל 
איננה קוראת 

ספרות מקצועית 
באופן מסודר
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וברמות  הביניים  ברמות  צה"ל  קציני  של 
האינטלקטואליים  בהיבטים  ביותר  הבכירות 
של המקצוע הצבאי. אזכיר רק את המחקר של 
עדויות  התשעים,  בשנות  וחבריו  כהן  אליוט 
בר־לביא  אלי  קרפלד,  ון  כמו  פרופסורים  של 
בשנות  צה"ל.  קציני  את  שלימדו  ואחרים, 
שניסתה  פו"ם־ברק,  תכנית  קמה  השמונים 
הקצינים  את  ולהפוך  בתחום  מהפכה  לחולל 
שנים  כמה  אחרי  אינטלקטואלים.  לחיילים 
בפרויקט  שמדובר  למסקנה  שהגיעו  מי  היו 
לנוון את המפעל היפה  והחלו  אליטיסטי מדי 

הזה.
"מערכות"  מאמרי  על  שערכתי  ממחקר 
מ־1948 ועד שנת 2000 מצאתי שמאז מלחמת 
יום הכיפורים רוב הכותבים בחוברות "מערכות" 
- כתב העת המקצועי של צה"ל - אינם משרתים 
בשירות סדיר, הם מילואימניקים או אזרחים. 
רק 2.5 אחוזים כתבו על תיאוריה צבאית. אגב, 
בתחום ההיסטוריה הצבאית המצב הרבה יותר 
טוב: כ־15 אחוזים כתבו מאמרים בתחום זה. 
הסיבה לכך ברורה - הרבה יותר קל לכתוב על 

היסטוריה צבאית מאשר על תיאוריה צבאית.
אין זה סוד שהקצונה בצה"ל איננה קוראת 
כמקובל  מסודר,  באופן  מקצועית  ספרות 
לקרוא;  זמן  אין  לקצונה  מכובד.  מקצוע  בכל 
איננה  היא  לקרוא.  חשק  לה  אין  ולפעמים 
נדרשת לקרוא מחוץ לקורסים ולהשתלמויות, 
האנגלית  בשפה  שולטת  איננה  ככולה  ורובה 
- שפה שבלעדיה לא ניתן להגיע לרוב החומר 
אי  גם  אנגלית  ידיעת  בלי  והרלוונטי.  החשוב 
זרים  מצבאות  עמיתים  עם  להיפגש  אפשר 

ולנהל איתם שיח מקצועי.
בעל  הוא  העיוני  הרובד  כי  לשכנע  כדי 
חשיבות לתפקוד מוצלח לתפקוד הצבא אביא 
ארבע דוגמאות למה שהיה יכול אולי להימנע 
אילו כן למדו. אילו למדו את משנתו של ההוגה 
שהעוצמה  מבינים  היו  ואחרים  פולר  הבריטי 
היחסית של הגנה והתקפה משתנה כפונקציה 
אחרי  שקרה  מה  טכנולוגיים.  שינויים  של 
מלחמת ששת הימים היה הצרת רגלי המתמרן 
והתוקף הצה"לי על ידי הערבים באמצעות נשק 
התהליך  את  זיהו  מעטים  הנ"ט.  ונשק  הנ"מ 
וכתבו על כך, כמו אלוף משה בר־כוכבא )בריל( 

ז"ל, אבל לא שיכנעו. 
בעבר היה כתב־עת בשם "ציקלון", שנלווה 
לחוברת מערכות והכיל חומר מתורגם מצבאות 
זרים. כל גיליון הוקדש לנושא אחר. פחות משנה 
לפני מלחמת שלום הגליל יצא גיליון "ציקלון" 
קראו  אילו  הררי.  בשטח  ללוחמה  שהוקדש 
את התיאוריה הכתובה שם, את הדוקטרינות 
ב־1941  הבריטים  על  עבר  ומה  שם,  שפורטו 
אולי  ב־1982,  צה"ל  נלחם  שבה  זירה  באותה 
לא היו מתגלות אותן התקלות, בעיקר בגזרה 
המרכזית. כתב העת הזה בוטל מטעמי חסכון 

תקציבי...
אילו למדו מהאופן שבו הבריטים התמודדו 
עם תופעות של אי־ציות אזרחי בהודו ולאחר 

מכן עם תופעות של אי־ציות אזרחי במאורעות 
1936 - 1939 היה הרבה יותר קל להתמודד עם 
הראשונים.  בחודשיה  הראשונה  האינתיפאדה 
של  בדרך  בעיקר  למדו,  כן  האינתיפאדות  בין 
הפקת לקחים, וצה"ל קידם את פני האינתיפאדה 

השנייה כשהוא מוכן הרבה יותר.
אילו היו קוראים את מה שכתב הוגה האוויר 
הציע  לא  שהוא  מבינים  היו  דואה,  האיטלקי 
תיאוריה של הכרעה מן האוויר אלא דוקטרינה 
דיבר על הכרעה צבאית  לא  ושהוא  לאיטליה, 
מן האוויר אלא על הכרעה אסטרטגית רבתי, 
לא  שרבים  מה  בתשתיות.  פגיעה  שבמרכזה 
יודעים הוא שמעולם לא הושגה הכרעה צבאית 
מן האוויר. אילו הקצונה ב־2006 הייתה מספיק 
"סחורת"  את  שיקנה  מי  היה  לא  מקצועית 

ההכרעה מן האוויר במלחמת לבנון השנייה.
"צברית".  תרבות  שיקפה  המעשית  הגישה 
הם  בגולה,  "אתמול,  כי  פעם  אמר  שלונסקי 
מכל  ולעילא  לעילא  משכילים  היו  ]היהודים[ 
משכיל בגויים. היום, בארץ ישראל, הם בורים 
כמה  זאת,  עם  וגסים".  פשוטים  לראווה, 
של  באינדקס  בדקתי  היו.  תמיד  "צדיקים" 
חוברות "מערכות" מיהם הקצינים, שניתן לשייך 
האינטלקטואלים.  המצביאים  לרובד  אותם 
להפתעתי מצאתי שחלק ניכר מהם היו דווקא 
המרובעת  לתדמית  בניגוד  זאת  שריון,  אנשי 
זורע  מאיר  ז"ל,  לסקוב  חיים  שריונרים.  של 
ז"ל, ישראל טל ייבדל לחיים ארוכים, בריל ז"ל, 

וכמובן עמיתנו רותם, זכרו לברכה. 
בעבר יכלה ישראל להרשות לעצמה חיילים 
ניסיון  צברו  הקצינים  סיבות.  מכמה  מעשיים 
בלוחמה  והן  גבוהה  בלוחמה בעצימות  הן  רב, 
בעצימות נמוכה. כמו כן היו להם אינטואיציות 
העשיר.  הניסיון  בזכות  רבה  במידה  מצוינות, 
שההגנה  בקורסים  לימדו  שנים  במשך  למשל, 
עשו  צה"ל  קציני  אבל  מהתקפה.  חזקה  יותר 
את ההיפך. מי שעוקב אחרי מלחמות ישראל 
בבירור  רואה   1982 ועד  מ־1948  הגדולות 
על  ההתקפה  של  המוצדקת,  ההעדפה,  את 
הרגילות,  שבמלחמות  בעוד  אך  ההגנה.  פני 
התקפית,  בדרך  פעלו  הקונוונציונליות, 
דווקא  הנמוכה  העצימות  בעלי  בסכסוכים 
יותר,  מאוזן  באופן  והתקפה  הגנה  שילבו 
למרות המחויבות הבסיסית החזקה להתקפה, 
איננה  ההתקפה  כי  לדעת  שנוכחו  כיוון  זאת 

מספקת את הסחורה בלי ההגנה.
קיימות סיבות נוספות לכך שבעבר ניתן היה 
להסתפק בגישה מעשית. המלחמה הייתה פחות 
הסתגלות  יכולת  גילו  צה"ל  וקציני  מורכבת, 
נהגנו  שפעם  מה   - משתנים  למצבים  מהירה 
תמיד נמצאו  לכנות "ִאלתור". כמו כן, כאמור, 
ידעו  שגם  לב,  ואמיצי  חכמים  קצינים  כמה 
הקונבנציונלית  לחשיבה  אלטרנטיבה  להציג 

וגם היו מוכנים להילחם על כך.
היו  צה"ל  של  לתִפקודו  שמעבר  נשכח  בל 
גורמים מסייעים מחוץ לשדה הקרב.  כמה  גם 
למשל, האויבים היו מפוצלים, חלשים איכותית, 

העוצמה היחסית 
של הגנה והתקפה 

משתנה כפונקציה של 
שינויים טכנולוגיים
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כמותית.  עדיפים  תמיד  לא  הקרב  ובשדה 
מדינית,  תבונה  בזכות  רבה  במידה  לשמחתנו, 
למאמץ  שסייעו  מעצמות  לצדנו  נמצאו  תמיד 

המלחמתי, הן לפני המלחמות והן במהלכן.
נמנתה  הקצונה  שרוב  העובדה  למרות 
התקיימו  המעשיים,  החיילים  קבוצת  עם 
צבאיות  בשאלות  מרתקים  ויכוחים  בעבר 
וביטחוניות מרכזיות, שוב, במידה רבה בזכות 
על  להיאבק  מוכנים  היו  שכן  אנשים  אותם 
דעותיהם: הטנק מול החי"ר בשנות החמישים, 
מדיניות  מול  הגלויה  הגרעינית  ההרתעה 
שכדאי  )ויכוח  השישים  בשנות  העמימות 
טהור(;  צבאי  עניין  איננו  שהוא  אף  להזכירו 
הגישה ההתקפית מול הגישה המאוזנת בשנות 
יום  למלחמת  מאוחרת  כתגובה  השמונים, 
השמונים;  בשנות  תמרון  מול  אש  הכיפורים; 
פי  בניין הכוח על  נגד טילים;  הגנה אקטיבית 
יתרון יחסי או על פי איומים בשנות התשעים; 
והוויכוח לגבי צבא עם מול צבא מתנדבים, או 

בין "צבא קטן וחכם" לבין צבא גדול.
ניתן  הללו  המרשימים  הוויכוחים  לצד  אך 

פשוטות  לא  בעיות  כמה  על  גם  להצביע 
אחרי  במיוחד  הישראלית,  הצבאית  במחשבה 
ואת  ההתקפה  פולחן  את  למשל  אזכיר   .1967
 ,1967 של  ההישגים  בעקבות  לטנק  הסגידה 
עליהם שילמנו מחיר כבר ב־1973. מה שמצער 
במיוחד מי שמכיר תיאוריה צבאית הוא המצאת 
למשל,  אחר.  בעניין  פעם  כל  מחדש  הגלגל 
אחת "ההמצאות" היותר עדכניות היא בתחום 
דיון  יש  הקלסית  הצבאית  בהגות  ההתשה. 
בגלל  אצלנו,  ואילו  התשה.  של  בסוגיות  עשיר 
מושגים   - הגלגל מחדש  הבורות, המציאו את 

כמו "הוגעה", "צריבה תודעתית", וכיו"ב.
כבר  המעשית  הגישה  האחרונות  בשנים 
הפכה  הצבאית  והמחשבה  מספיקה,  איננה 
לחשובה יותר מתמיד. המלחמה הפכה למורכבת 
הרבה יותר. אין יותר התנסות בסכסוכים בעלי 

על  ברובו  מושתת  והניסיון  גבוהה,  עצימות 
פעולות שיטור בשטחים. האויב הנוח מן העבר 
בפנינו  שמציב  מתוחכם,  לאויב  מקומו  פינה 

אתגרים קשים.
דווקא כאשר אנחנו נדרשים לתת תשובות 
אצלנו  התגלו  מורכבים  לאתגרים  חכמות 
במחשבה  בעיות  כמה  האחרונה  בתקופה 
במלחמת  גם  אותותיהן  את  שנתנו  הצבאית, 
שכל  הבעיות,  מן  כמה  אזכיר  השנייה.  לבנון 
פולחן  עצמה:  בפני  דיון  שווה  מהן  אחת 
בעיקר   - התבטלות  מתוך  חיקוי  הטכנולוגיה; 
)למשל,  האמריקנית  הלחימה  תורת  מתוך 
של  משנותיהם  לימוד  או   ;)1RMAה־ סוגיית 

אדריכלים דגולים בניצוחו של גוף צה"לי שהיה 
בצה"ל,  בכירה  קצונה  בהכשרת  מאוד  מעורב 
ויתור  הצבאית;  הקלסיקה  את  ללמוד  במקום 
או  "דימוי הכרעה"  לטובת  על הכרעה צבאית 
שטח  על  בשליטה  הסתפקות  ניצחון";  "דימוי 

ביבשה כאילו המדובר באוויר או בים וכו'.
קצינים ידענים יכולים להתמודד עם מסרים 
מחשבתיים - להסכים, להתנגד, להביע דעתם, 
יוכלו  לא  ידע  חסרי  קצינים  עליה.  להילחם 
לעשות זאת. לא בכדי הטיף יגאל אלון בספרו 
"מסך של חול", ל"עידוד הצימאון של המפקדים 
לדעת, והקניית הרגלי לימוד למפקדים על ידי 
	 קריאה, עיון וחיבור עצמיים ומבוקרים".�

Revolution in Military Affairs( - RMA  .1(: מלחמת העולם השנייה הייתה בלא ספק נקודת המפנה מהגל התעשייתי לגל הנוכחי - גל המידע - 
בפיתוח ובחשיבה הצבאית. מצד אחד, מטרות המלחמה התאימו לגל התעשייתי. היינו, שימוש בכוחות הלוחמים על מנת להכריע את כוחות האויב ומצד 
שני, שימוש בטכנולוגיות חדשות, שיפור העוצמה האווירית והקרקעית, ורתימת הטכנולוגיות הקיימות בתחום המחקר המדעי לצורכי המלחמה. השילוב 
הזה בין מלחמת הכרעה ממצד אחד ומחקר מדעי וטכנולוגי מצד שני התגלם בדמות פצצות האטום. אך עוצמותיהן הביאו רבים לחשוב ולהבין עד כמה 
הטכנולוגיה איננה משתלבת רק במרכיב העוצמה הצבאי, אלא משפיעה על התפישות הצבאיות השונות ומושפעת מהן. נראה שהעידן הגרעיני גרם לכך 
שכל מעצמה תבחן כיצד יריבתה משלבת את הפיתוחים הטכנולוגיים בתפישת הארגון והחשיבה הצבאית. כך נולדה תפישת המהפכה בעניינים צבאיים 

.)Revolution in Military Affairs(

* הכתבה פורסמה בחוברת דיונים בביטחון לאומי מס' 24 - היערכות צה"ל לאתגרים עתידיים, ביולי 2008, על ידי מרכז בגין־סאדאת )בס"א( למחקרים 
אסטרטגיים של אוניברסיטת בר־אילן, ומובאת כאן באדיבות המרכז.

מעולם לא הושגה 
 הכרעה צבאית 

מן האוויר 
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אתר עוצבת נתיבי האש - 600 
w w w . a m u t a 6 0 0 . o r g . i l

והנצחת  האש  נתיבי  עוצבת  חללי  להנצחת  העמותה 
מורשתה הקימה אתר מרשים, המביא את סיפור לחימתה של 
בעוצבה  הנופלים  הנצחת  הכיפורים,  יום  במלחמת  העוצבה 
והודעות  פורומים  באמצעות  לוחמיה  עם  קשר  ושמירת 
עדכניות. כך למשל, מתפרסם באתר כי ב־1 במארס 2009 מתוכנן טיול 
לסיני לאזור הקרבות. קידום של פעילויות ההנצחה והמורשת יוצר קשר 
קבוע ועדכני בין לוחמי החטיבה, אך בה במידה חושף את המתעניינים 
ברשת לעוצבה המופלאה שלוחמיה ומפקדיה, שאיבדו חברים כה רבים, 

תרמו תרומה מכרעת למערכה הקשה בסיני במלחמת יום הכיפורים.
נרקיס.  אהרון  ליאות  ללא  מקדם  רבות,  פעילויות  כמו  האתר,  את 
נרקיס היה שבוי בכלא המצרי במשך חודשים ארוכים, ומי כמוהו מודע 
עברית. לחשיבות שימור ערכי העוצבה והנצחת החברים. 

אתר ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון 
http://www.archives.mod.gov.il/pages/search/search_result_M.asp

שאפשר  ארכיוני,  אינטרנט  אתר  לנו  מציע  צה"ל  ארכיון 
מידע.  איתור  לצורך  ומורכבים  פשוטים  חיפושים  בו  לבצע 
המונח  של  הראשוני  החיפוש  תוצאת  הוא  לעיל  הקישור 
לבצע  שאפשר  וכמובן  תוצאות,   216 לנו  המביא  "שריון" 
חיפושים נוספים על ידי שימוש במונחים קשורים )כך למשל תמצאו 235 
תוצאות למלה "טנקים" וכן הלאה(. החיפוש נעשה גם בארכיון צה"ל וגם 

בארכיון ההגנה הפועל תחת ארכיון צה"ל. 
נגישותו של האתר היא משמעותית ביותר, שכן האתר מאפשר חיפוש 
ארכיון  יכולתו של  את  החיפוש,  תוצאות  ובוחן, באמצעות  בלתי אמצעי, 
צה"ל לתת לנו מענה בתחומי התוכן השונים שעליהם אנו מחפשים מידע. 
האתר אינו כולל את כל המקורות הקיימים בארכיון, אך התוצאות לחיפוש 

הן אינדיקציה.
עברית )עם מילים ותוצאות חיפוש גם באנגלית(.

אהבה ללא תנאי
http://www.kaisernet.com/ch-si 	 http://www.kaisernet.com/red2

אמרתם ירון קייזר - אמרתם הכל. גם מבלי שתתוודעו אליו באופן אישי 
שלמים,  פורטלים  למעשה  שלו,  האינטרנט  אתרי  דרך  כך  על  לעמוד  תוכלו 
המשדרים אהבת מדינה ואדם. גם אם אינו חוסך את שבט הביקורת, אין בכך 

כדי לפגום בגישה החיובית שלו לחיים ולחברה. חוכמת חיים בהתהוותה. 
שנים,   27 במשך  בצה"ל  וכקצין  לוחם  כחייל  מלא  שאותם  התפקידים  יתר  בין  ירון, 
והיה  ברפיח,  גי"ש(  )בט"ר  גייסות השריון  בבסיס הטירונים של  קרבי  כושר  היה מדריך 
בין המוזמנים לכנס שהתקיים ביד לשריון ב־13 בנובמבר 2008 )ידיעה על האירוע במדור 
בפנינים  האירוע  משתתפי  של  זמנם  את  הנעים  הוא  זה(.  בגיליון  בעמותה  מהנעשה 

הומוריסטיות, אך ראה מקום לייחד דברים לזכרם של הנופלים ולגודל המעמד.
ירון לחם כקצין צנחנים באוגדה 143 בפיקודו של אריאל שרון במלחמת יום הכיפורים 
ובזכות השילוב של אומץ לב, מסירותו וכושר גופני מופלא חזר אינספור פעמים אל התופת 
עברית. כדי לחלץ פצועים. שני הקישורים לעיל מביאים זווית אישית של הקרב. 

דבורי בורגר  

http://www.amuta600.org.il
http://www.kaisernet.com/ch-si/
http://www.kaisernet.com/red2/
http://www.archives.mod.gov.il/pages/search/search_result_M.asp


אש מול תמרון 
או תמרון ואש

במהלך העשור האחרון היו התפתחויות 
רבות בתחום התמרון היבשתי. בצה"ל 

שלפני מלחמת לבנון השנייה גובשה 
תפיסת הפעלה חדשה שדגלה בעדיפות 

הלחימה־מנגד על פני התמרון היבשתי 
החותר למגע, אך תפיסה חדשה זו 

בוטלה לאחר המלחמה. הכנס השני 
בנושא צבא וביטחון שהתקיים בלטרון 

בספטמבר האחרון עסק בנושא 
בהרחבה, בהשתתפות אנשי צבא בסדיר 

ובמילואים מהארץ ומחו"ל

תא"ל )במיל'( גדעון אבידור
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כתוצאה מהתפרקותה של ברית המועצות 
הרחב  בעולם  חלו  הקרה  המלחמה  וסיום 
שינויים ביטחוניים מהותיים, ובתוך כך צמיחת 
האיום הביטחוני על מדינות מצד ארגוני גרילה 
וטרור, והצורך של הצבאות הסדירים, הערוכים 
קונבנציונלית,  למלחמה  כשגרה  ומצוידים 
ללחימה  ופעולותיהם  היערכותם  את  להתאים 
וכנגדה  אוכלוסיה  בתוך  הפועל  נעלם,  אויב  מול 
באותה  האורבני.  המרחב  שהוא  הקרב  בשדה 
חדשים  טכנולוגיים  פיתוחים  גם  הבשילו  תקופה 
ובעלי השפעות מצטברות על דרכי פעולה, שנכנסו 
לשירות מבצעי בהיקף נרחב, וכאשר הם נקלטים 
בהצלחה ובפריסה רחבה יש להם גם השפעות על 
מבנה וארגון הכוח ותורת לחימתו. ההתפתחויות 
צבאות  מחודשת.  בחשיבה  לצורך  הוליכו  האלה 
ניצבו בפני בעיות שונות מאלה שהיו להם במרבית 
שנות המאה העשרים. צבא ארצות הברית, שהוא 
הצבא המוביל בעולם המערבי, עבר מסכת שינויים 
בלחימה  שהתאפיינה  בווייטנאם  מלחמתו  מאז 
הקרב  תורת  דרך  עממי,  וצבא  גרילה  ארגון  כנגד 
"אוויר־יבשה" אל תפיסת "הלם ומורא" שהופעלה 
במלחמת המפרץ ב־1991 ושיפורים שהוכנסו בה 

במלחמה בעיראק ב־2003.
את  פיתח  האלפיים  שנות  תחילת  של  צה"ל 
ההכרעה  תפיסת  את  ולצידה  המערכה  תורת 
ולאחר  אש־מנגד,  באמצעות  בעיקר  במלחמה 
אל  לחזור  החליט  ב־2006  השנייה  לבנון  מלחמת 
שחלפו  השנתיים  במהלך  המקוריות.  תפיסותיו 
לבנון השנייה, עוסק צה"ל במרץ  מסיום מלחמת 
ובבניין  בעבר  לו  שהיו  לכשירויות  בשיבה  רב 
העשייה  בתוך  התקופה.  לצורכי  בהתאמה  הכוח 
יבשה"  ללוחמת  "הבמה  הזו,  והנמרצת  הברוכה 
מרכזת אוצר בלום של ניסיון־עבר וידע, המבוסס 
על פורשי שירות הקבע בצבא היבשה לדורותיהם, 
הלחימה  בנושאי  פתוח  לרב־שיח  במה  ומהווה 
לדיון  להעלות  אפשר  שבו  מקום  זה  ביבשה. 
הסתייעות  תוך  שונות,  מבט  מזוויות  נושאים 
בניסיונם של צבאות זרים המתמודדים בדרכים 

שלהם עם בעיות דומות.
היבשתי  התמרון  כנס  עסק  אלה  בנושאים 
 17  -  16 בימים  בלטרון  שנערך  ה־21  במאה 
מפקדת  ידי  על  במשותף  האחרון,  בספטמבר 
לשריון,  יד  ועמותת  היבשה  זרוע 
יבשה".  ללוחמת  "הבמה  באמצעות 
בשני ימי הכנס נוכחו בהרצאות השונות 
כ־400 משתתפים שבאו ממז"י ומגופי 
ופורשי  צה"ל אחרים, מחברי העמותה 
ונציגי תעשיות ביטחוניות.  צה"ל בכירים 
בין המשתתפים היו נציגים מהצבא הבריטי, 

נשקיע יותר פיתוח יכולת התמרון "
היבשתי כמפתח להכרעה 

אלוף אבי מזרחי, 
"מפקד זרוע היבשה

צופים כדי למנוע 
הפתעות מרחוק 
)צילם מיכאל מס(
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עימות

ייצוב קרב

הדוברים  ובין  הקנדי,  והצבא  האמריקאי  הצבא 
זרים מהצבא הבריטי, הצבא  היו חמישה דוברים 
האמריקאי וממכון ראנד. לפניכם עיקרי הדברים 

שהועלו על ידי הדוברים בנושאים.
הכנס דן בארבע נושאים עיקריים:

	  התמרון היבשתי ברמה האסטרטגית, היחסים 
והקשר צבא־אזרח ברמת מקבלי ההחלטות.

המערכתית  ברמה  ומקומו  היבשתי  	  התמרון 
בצה"ל ובצבאות זרים.

	 שילוב האש והתנועה בתמרון.
 טכנולוגיות חדשות ומקומן בתמרון היבשתי.	 

התמרון היבשתי ברמה האסטרטגית היחסים 
והקשר צבא־אזרח ברמת מקבלי ההחלטות

על  המחליט  הדרג  הינו  המדיני  שהדרג  	  כיוון 
את  מאשר  גם  והוא  ויעדיה  מלחמה  מטרת 
דרכי הפעולה, על הדרג הצבאי מוטלת החובה 
לדאוג להעברת מידע וידע למקבלי ההחלטות 
באופן שוטף וקבוע, כדי שבבוא העת יהיה דרג 
הנושאים  להבנת  מקצועית  מבחינה  כשיר  זה 
ליכולות  בהתאם  החלטות  ולקבלת  הצבאיים 

ולמגבלות של הצבא.
העשורים  בשני  הגלובליות  	  ההתפתחויות 
המסיבית  הכניסה  ובעיקר  האחרונים, 
ל"מרחב  התקשורת  ושל  האוכלוסייה  של 
הפעולה  מרחבי  להרחבת  הביאו  המלחמה", 
של צבאות ומכאן שתוצאות מלחמה נקבעות 
והפעולות.  הלחימה  תוצאות  שבין  מהשילוב 
זה בלט בעיקר בדברי הדוברים מצבאות זרים 
שבהם משימת ה"ייצוב" הינה משימה מרכזית 
של כוחות צבא היבשה, בעוד שבישראל צה"ל 

מתמקד בלחימה עצמה.
חדש  מצב  יוצרת  הא־סימטרית  	  הלחימה 
גישת  את  מאמצים  סדירים  צבאות  גם  שבו 
הגרילה בתכנון לחימתם ומעבירים את מרחבי 
באוכלוסייה  המאוכלסים  למרחבים  הלחימה 
לוחמת  של  בטכניקות  ונוקטים  בלתי־לוחמת, 
קונבנציונלית.  מלחימה  והתחמקות  התשה 
לכן מתחייב מענה משולב של גורמים צבאיים 
תחליף  נמצא  טרם  אך  צבאיים,  ושאינם 

להכנעת איום ללא מגע פיזי איתו ביבשה.
כי  תפיסתו  את  הציג  סמית	   רופרט   גנרל 
העימותים כיום נחלקים לשתי סביבות פעולה, 
עימות שמטרתו  ידו בשם  על  האחת שכונתה 
האנשים  של  הרצון  את  לעצב  או  לשנות 
ואיום  היערכות  באמצעות  לכך  המתנגדים 
בשימוש בכוח בטרם הפעלתו, והאחרת שהיא 
הקרב, שמטרתו לנצח בקרב מסוים או בסדרת 
תנועה   - תמרון  באמצעות  מסוימת  קרבות 
שתי  לפחות  תמיד  יש  במלחמה  לדעתו,  ואש. 
ואלה  שבעימות  אלה  יריבים,  של  מערכות 
שבקרב, ולעתים הן פועלות במקביל בעוצמות 
לתרגם את  לחלוטין  הכרחי  אך  וקשה  שונות, 
יותר  או  אחד  יעד  לתוך  העימות  של  היעד 
הכוח  באמצעות  רק  להשיג  שניתן  קרב,  של 

הצבאי.
	  משילוב הדברים האלה מצטייר מעשה הלחימה 

 - ייצוב   - קרב   - עימות   - משולש  כתהליך 
לפעול  עשויים  שלו  שונים  שמרכיבים  תהליך 
בחלקים שונים של מלחמה, במקביל, בדרוג או 
בזה אחר זה. הסנכרון ביניהם, הדגשים הניתנים 
- הם  ביניהם  והשילוב  בנפרד  לכל אחד מהם 
ואמנות המלחמה במאבק  מהות האסטרטגיה 

נתון.

התמרון היבשתי ומקומו ברמה המערכתית 
בצה"ל ובצבאות זרים 

של  מרכיבים  בין  עקרוניים  הבדלים  קיימים 
צבאות אחרים  וזו של  צה"ל  תפיסת התמרון של 
בשליחות  כיום  נלחמים  המערב  שצבאות  מפני 
שלום,  השכנת  ייצוב,  במשימות  ממשלותיהם 
מהוות  שאינן  משימות  וכדומה,  משטר  החלפות 
איום קיומי או הרה־גורל על מדינות האם שלהן. 
צבא  על  בהכרח  מוטלות  אלה  ומכיוון שמשימות 
כולל  בתפיסתם  התמרון  מדינות,  באותן  היבשה 
הייצוב  ומשימות  לחימה  של  משולבות  משימות 

האלה.
והוא  כאלה  משימות  מוטלות  לא  צה"ל  על 
ההבדל  בעיקר.  הלוחמני  הצבאי  בתמרון  מתמקד 
הבדל  ולא  הממשלות  מדיניות  של  הבדל  הינו 
לו  יש  אבל  מקצועיות,  צבאיות  בהתמחויות 
עם  יחד  לחימה.  תורות  התפתחות  על  השלכות 
גנרל  של  במושגיו  )הקרב  הלחימה  במרכיבי  זאת, 
רופרט סמית( קיימים קווי דמיון ונושאים משיקים 
נרחב  ויש מקום  וצבאות המערב,  בין צה"ל  רבים 
בכנס  שראינו  כפי  הדדי,  וללימוד  דעות  לחילופי 
לטרון הראשון )נובמבר 2007( ובמידה רבה יותר 

בכנס לטרון השני.

התמרון היבשתי בצה"ל

תפיסת  חזרה  השנייה  לבנון  מלחמת  	  לאחר 
התמרון בצה"ל למקורותיה מלפני עשור, יחד 
ועתידיים,  נוכחיים  לצרכים  קו"  "יישור  עם 
כחלק מתהליך התחדשות והתאמה, והתהליך 
יש  כי  משתמע  הדוברים  מדברי  בעיצומו. 
את  מקבלים  שאינם  רמים  קולות  בצה"ל 
בנושא  והדיונים  המקורית  לתפיסה  החזרה 
מבין  כאשר  בכנס  גם  עלו  הדברים  נמשכים. 
הדברים בצבצו השאלות האם תפקיד התמרון 
על  פתוח  למרחב  האויב  את  למשוך  הוא 
מנת להשמידו באש ללא קרב מגע, או שמא 
ידי  על  הלחימה  את  להכריע  ערוך  התמרון 
יצירת שדה קרב חדש בכוח פריסתו, תנועתו, 

עוצמתו ומשקלו שלו, עם או ללא קרב מגע.
כיום  שונים  הסביבה  ותנאי  שהאיום  	  כיוון 
בהתאמת  הכרח  יש  עשור,  לפני  שהיו  מכפי 
שבהם  למצבים  המקורית  הלחימה  תורת 
נדרש תמרון אחר. התמרון הקונוונציונלי צריך 
להיות המאמץ העיקרי של בניית צה"ל לצורך 
התמודדות עם כל איום קיומי למדינת ישראל, 
וכל צורת לחימה אחרת צריכה להיגזר ממבנה 
הפלשתיני,  הטרור  לדוגמה  כמו  זה,  בסיסי 

החיזבאללה ואחרים.
פתרונות  מאפשרים  טכנולוגיים  	  פיתוחים 
במטרות,  הפגיעה  בתחום  בעיקר  חדשים, 
הפיקוד והשליטה ובחיפוש דרכי פעולה בלתי 

שגרתיות ובגישה עקיפה.

התמרון היבשתי בצבאות זרים

העולם  בכל  צבאות  עוסקים  האחרון  	  בעשור 
מדינות  שאינן  ארגונים  כנגד  במלחמות 
לצד  בינלאומיים,  טרור  בגופי  ובלחימה 

מוכנותם למלחמה קונבנציונלית.
	  הלחימה כנגד ארגונים כאלה מחייבת פעילות 
ונוכחות בתוך המרחבים שמהם פועל האיום, 
ומכאן נדרשת מעורבות רבה עם האוכלוסייה 
לפחות  או  תמיכתה  שבלעדי  המקומית, 
"סדר"  להשכין  ניתן  לא  מהאויב,  הסתייגותה 

ולחזור הביתה בשלום.
הלחימה  עומס  בעיקר  הנושאים  	  הכוחות 
הנעזרים  היבשתיים  התמרון  כוחות  הם  הזו 
ריבוניות  שמדינות  מתקדמות  בטכנולוגיות 

יכולות לצייד בהן את צבאם.
הגדרת  את  שונים  צבאות  הרחיבו  כך  	  משום 
שכוחות  הפעולות  לכלל  היבשתי  התמרון 
צבא עושים בהן שימוש בתנועה וביצירת מגע 
ישיר, בין אם הוא לוחמני ובאש ובין אם הוא 

בסיוע ובהשפעה.
	  צבאות התאימו את ארגונם למבנים ארגוניים 
כעוצבות  חטיבות  אופני,  )רכב  יותר  ניידים 
יבשה   - אוויר  השילוב  של  איגבור  יסוד, 
בתקופת  להם  שהיו  למה  בהשוואה  וכדומה( 
לחימה  על  לענות  כדי  הקרה,  המלחמה 
שבהם  גדולים,  ובטווחים  גדולים  במרחקים 
הניידות האסטרטגית והטקטית מהווה מרכיב 

חשוב לא פחות מעוצמת האש והמיגון.
בהם,  וכתמיכה  האלה  השינויים  עם  בבד  	  בד 
הלחימה  אמצעי  במיטב  הצבאות  הצטיידו 
לרשותם  מעמידה  המודרנית  שהטכנולוגיה 
קונוונציונלית  ובלתי  קונוונציונלית  ללחימה 

כאחד.

 שילוב האש והתנועה בתמרון

 עלתה בחדות סוגית החסך באש לסיוע קרוב	  
קיימים  שהאמצעים  למרות  התמרון,  לכוחות 
באמצעים  שהשליטה  מכך  נובע  זה  בצה"ל. 
בידי הכוח היבשתי מחייבת  שהפעלתם אינה 
לקבלם  כדי  וממושכים  מסובכים  תהליכים 
ולהפעילם ביעילות, ואילו ההצטיידות וארגון 
אמצעי האש היבשתיים נעשו בתחילת שנות 
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האלפיים בתפיסה של עדיפות האש־מנגד ולכן 
ומפקדות  מרחביות  לרמות  רוכזו  האמצעים 

גבוהות.
אוויר־יבשה,  השילוב  בתחומי  בולט  	  זה 
ובתחומי השילוב היבשתי בהבחנות בין סיוע 
מרחבי וסיוע ישיר - משימתי. בצה"ל נעשית 
המפקד  צורכי  אך  התחומים  בשני  עבודה 

היבשתי עדיין אינם מקבלים מענה טוב.
הצבא  של  וההיערכות  התפיסה  	  הוצגה 
האמריקאי בתחום זה, הנהנה מקיומו של חיל 
בשילובו  הממוקד  היבשה  צבא  של  האוויר 

בתמרון.

טכנולוגיות חדשות ומקומן בתמרון היבשתי

האש  בתחומי  טכנולוגיות  	  התפתחויות 
מאפשרות  למטרות  והמודיעין  המתבייתת 
לרשות  ולהעמיד  קטנים  במעגלים  לפעול 
הדרג הטקטי אמצעים שהוא זקוק להם בקרב, 

ממקורות רבים ומרוחקים.
	  צוואר בקבוק טכנולוגי קיים זה שנים בתחומי 
ביכולת  מגבלה  מהווה  והוא  וההנעה,  הניוד 
התפתחות  הרק"ם.  עוצמת  מלוא  את  לנצל 
אמצעי מיגון חדשים והתפתחות אמצעי ייצור 
אנרגיה ואמצעי לחימה חדישים מצביעים על 
אחרים,  טכנולוגיים  פתרונות  לחפש  יכולת 
הרק"ם,  ברמת  משולבת  מערכת  בתפיסת 
המקנים  אמצעים  המתמרן  לכוח  לתת  כדי 
את  לממש  לו  שיאפשרו  ועוצמה  תנופה  לו 
משימות התמרון מול מגוון האיומים החדשים 

ובשדות הקרב השונים.
	  הוצגו גם יכולות טכנולוגיות מרשימות בחלק 
מהצגת חיל האוויר על ידי תא"ל נמרוד שפר, 
עופר  במיל'  ואל"ם  הדס  ניסים  מר  והרצאת 
דורון. אחד המכנים המשותפים למרבית הצגת 
הטכנולוגיות הוא שהן מובילות את פתרונות 
הלחימה. כך למשל אין ליבשה או לחיל האוויר 
או  האורבנית  ללחימה  מותאמות  תחמושות 
הולם  מענה  ליבשה  אין  וכך  קרקעית,  התת 
ליכולת החי"ר להילחם מתוך תנועה כשבידיו 
עוצמת אש ושרידות סבירים. כך מיגון הרק"ם 
המשוריין מפגר אחרי התפתחות האיום, וכך 
אין המערך הלוגיסטי ערוך לסייע לדרג הלוחם 
בפעולה רצופה, מהירה ובעומק מרחב לחימה 
עוין וכן הלאה. הדברים לא הוצגו ברוח זו כי 
כל דובר הציג את הישגיו הגדולים, אבל במבט 
כולל ושלם על כל מה שהוצג נוצר פאזל גדול, 
יפה ומבריק לעיתים, אבל כזה שחלקיו אינם 

יוצרים תמונה אחידה ושלמה.

סיכום

האסטרטגית  ברמה  שדנו  הדוברים  כל  בין 
נוצרה  יותר  הבכירה  ברמתה  המלחמה  ובתורת 
אינם  עריכתה  ודרך  המלחמה  כי  והבנה  הסכמה 
כיום  כך.  היה  לא  פעם  ואף  לבדו,  הצבא  נחלת 
לצבא,  שמחוץ  גורמים  השפעת  והולכת  גוברת 
המלחמה  מטרות  לקביעת  רק  לא  נוגעת  והיא 

בבחירת  גם  אלא  בכירים,  מפקדים  ומינוי 

דרכי הלחימה ולעיתים אף בניהול הלחימה עצמה, 
ובוודאי זה כך בשלב מימוש הישגי הלחימה והשגת 

מטרות המלחמה.
והתקשורת,  האלקטרונית  המדיה  מעורבות 
ובעורף,  הלחימה  במרחבי  האוכלוסייה  מעורבות 
אילוצים  הם   - בינלאומיים  גורמים  ומעורבות 
בכל  הפעולה  דרכי  בחירת  על  משפיעים  וגורמים 
על  עמוקה  השפעה  אלה  לכל  יש  ולכן  הרמות, 
שלו  הלחימה  בתורת  צבא  של  הבחירה  חופש 
לבנון  במלחמת  ראינו  הפעולה.  דרכי  ובחירת 
לחלק  הלב  תשומת  חוסר  השפעת  את  השנייה 
מהגורמים האלה - אי מתן מענה לעורף הישראלי 
מפני תקיפה באש, את הרגישות המדינית ליציאה 
שיקולי  ומתוך  בסמיכות  התקפי  יבשתי  למבצע 
הרגישות  הביטחון,  מועצת  החלטות  על  השפעה 
אלה,  לנושאים  הציבורית  והתהודה  לנפגעים 
שהשפיעה על הפעלה טקטית של כוחות בלחימה 

ברמות שונות וכן הלאה.
המעורבות משתנה על פי העניין, קרי עימות או 
קרב, אם להיעזר בניסוחיו של גנרל סמית. נוכחות 
במפקדות  מדים  לובשים  שאינם  מקצוע  בעלי 
חודרת  החלטות  קבלת  בתהליכי  ומעורבותם 
התקשורת  של  והיכולת  והתחומים,  הרמות  לכל 
המודרנית להעביר מסרים במהירות, הביאה למשל 
את גנרל סמית להגדיר בלשונו כי בעימות )מאבק 
הדומיננטי,  האמצעי  הוא  המידע  באש(  שאינו 
בעוד שבקרב )מאבק הכולל שימוש באש( האש 

או האיום באש הוא הגורם המכריע.
כי הדיון התורתי בצה"ל,  מתוך הדברים עולה 
ובין התמרון הקרקעי  בין האש־מנגד  על הבכורה 
לטובת  בינתיים  הוכרע  ביבשה,  ההכרעה  כגורם 
הוא  כי  נראה  שבפועל  אלא  הקרקעי,  התמרון 
הזו.  ההכרעה  על  החולקים  רבים  ויש  הושלם  לא 
החלטות והנחיות של הרמטכ"ל ומפקדים בכירים 
אחרים חייבים בהשלמתם בפיתוח תורת לחימה, 
תרגומם להכשרות מפקדים ולוחמים, ניסוי, בחינה 
ופיתוח טכניקות קרביות, תרגול ואימון ואין ספור 
פעילויות, כדי להקנות את הידע והכשירויות לכל 
ובעבר  מרוכז,  מאמץ  של  שנים  דורש  זה  המערך. 
היו מפקדות וצוותים משימתיים לנושא הזה )כמו 
הקמת מפקדת גייסות השריון בצה"ל בסוף שנות 
היבשה  צבא  בהתאוששות  והפעלתה  החמישים 
מלחמת  אחרי  מחדש  היבשתי  המערך  והקמת 
בצבא  החמישי  הקורפוס  והפעלת  יום־הכיפורים, 
 TRADOCו־ השמונים  בשנות  הברית  ארצות 

בשנות התשעים(.
השינוי  תהליך  את  סקר  הנסן  וויליאם  מר 
צבא  היותו  מעת  הברית  ארצות  צבא  שעבר 
גרילה  מול  נמוכה  בעצימות  בעימות  הנלחם 
בווייטנאם ועד למלחמה בעיראק ב־1991, תהליך 

הפקת  וכלל   1991 עד  ונמשך  ב־1974  שהחל 
לקחים, כתיבת תורת לחימה, פיתוח והצטיידות 
באמל"ח, אימון ותרגול. מדבריו ניתן להקיש על 
והדרך  ויישומם,  לקחים  הפקת  של  המתודיקה 
הנאותה לשנות פני צבא בראייה כוללת, שלמה 
הדרך,  בתחילת  מצוי  צה"ל  פשרות.  וחסרת 
הצבא האמריקאי,  מדרכי  שונות  הדרכים אמנם 
גישה   - דומים  להיות  צריכים  העקרונות  אבל 
למשימה  מאמץ  וריכוז  מרכזית  שליטה  כוללת, 

מוגדרת היטב.
תוצאות מלחמת לבנון השנייה החזירו את צה"ל 
לתפיסות התמרון המקוריות, ולא הייתה למעשה 
ברירה אחרת. אלא שהחיבור בין חזרה למקורות 
באמצעים  שימוש  עם  ומעלה,  עשור  שמלפני 
וטכנולוגיות עתידיות, מול אויב יוזם ופעיל הפועל 
הבאים  מוחות  ושילוב  אימוץ  מחייב  ממרחבים, 
והנוכחיים,  הקודמים  והניסיון  הידע  מרחבי  מכל 
ולקפוץ מדרגה  כדי לחסוך שגיאות שנעשו בעבר 

בהפעלת הכוחות כיום.
אכן  היבשתי  בקרב  המשתתפים  כל  כי  ניכר 
תורת  ציר   - אחד  מרכזי  ציר  פני  על  מתואמים 
הלחימה ביבשה. עם זאת, בירידה לפרטים, ובניגוד 
לתפיסת התמרון כרוחה, יש הסבורים כי התמרון 
באמצעות  להשמדתם  ומביא  אש  מקורות  חושף 

אש ולא בהכרח מכריע בעצמו.
נשמעה  האש"  את  משרת  "התמרון  תפיסת 
זאת  עם  הלחימה.  בתורת  הדנים  בדברי  היטב 
מקצועיות  ֵחיליות,  "סחיפֹות"  מעט  לא  נשמעו 
וטכנולוגיות ותרגומן ליכולות לחימה המותאמות 
הטכניות,  היכולות  את  שהציגו  אלה  מפי  אליהן, 
ליכולת  הטכנולוגיות  התאמת  מאשר  יותר 
הלחימה. זאת הן בבניין הכוח המשולב של טנקים, 
והן  יבשה,   - אוויר  בשילוב  הן  וארטילריה,  חי"ר 

בכיווני הפיתוח הטכנולוגי.
יבשה"  ללוחמת  "הבמה  של  תרומתה  כאן 
בדרכו  לצה"ל  לסייע  היא  היחידה  שמטרתה 
לסיוע  חבריה  ניסיון  העמדת  ידי  על  ובמאמציו, 
של  השתלבותה  ככלל.  ולצה"ל  היבשה  לזרוע 
מפקדת זרוע היבשה במאמץ הזה הינה צעד נכון 
ופורה בכיוון הזה, כפי שראינו בכנס לטרון השני, 
ואנו נכונים לכל הרחבה של השילוב המוצלח הזה. 
יחד עם זאת נוכחות קציני צה"ל בדיוני הכנס, אף 
הראשון  לטרון  בכנס  מאשר  יותר  רבה  שהייתה 
ב־ 2007, יכולה וצריכה להיות רבה יותר - ככלות 
הכל, הפעילות הזו נעשית עבור צה"ל ולתועלתו.

הסיכום להלן הינו סיכום הדברים שעלו בכנס, 
דיון  לעורר  מטרתו  הדוברים.  דעת  את  ומייצג 
תורות  או  עמדות  קביעת  בגדר  ואיננו  בנושאים 
לחימה, וככזה יש להתייחס אליו. הסיכום המלא 
	 מופץ בנפרד על ידי עמותת יד לשריון. 

לא ינום שומר ישראל
)צילם מיכאל מס(
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כללי

למעלה  במשך  היווה  בצה"ל  השטח  מחקר 
המחקר  של  הבסיסיים  מהנדבכים  מיובל 
כך,  המודיעיני. מחקר השטח המטכ"לי, בתוך 
הוקם כאחד המרכיבים המרכזיים של המחקר 
באמ"ן. התחלתו הייתה על פי המודל שהתפתח 
מלחמות  מאז  ובריטניה  גרמניה  בצבאות 
נפוליון כגורם מחקר גיאוגרפי המשמש בסיס 
לכלל מרכיבי המחקר באמ"ן. עם השנים קיבל 
ענף זה תפקידים ומיומנויות אשר הפכו אותו, 
והערכות  נתונים  של  מרכזי  לספק  בנוסף, 
מהרמה  הקרקע  של  המבצעי  הניתוח  לגבי 
וכשכזה  הטקטית  לרמה  ועד  האסטרטגית 
בכל  המבצעיות  המצב  הערכות  על  משפיע 

הרמות.

 חשיבות גורם הקרקע 
למבצעים ביבשה

וכוללים  ארבעה  הם  בלחימה  היסוד  גורמי 
את:

האדם הלוחם. 1 משני הצדדים.
 אמצעי הלחימה. 2 המשמשים את שני הצדדים.

הזירה. 3 בה מתנהלת הלחימה.
שבלעדיה  ובזמן(  במרחב  )הנמדדת   התנועה. 4 

אין לקיים כל פעילות צבאית.
מתוך ארבעה גורמי יסוד אלה, שני האחרונים, 
בניתוח  לחלוטין  מותנים  והתנועה,  הזירה 
המבצעי של הקרקע ובמחקר מודיעין השטח ומן 

הראוי לעמוד עליהם בפירוט יתר.

הזירה
את גורם הזירה בלוחמת־היבשה ניתן לחלק כך:

א. הקרקע ואשר עליה.
ב. גורמי־טבע נוספים:

	   מזג האוויר )מותנה באקלים ובעונת השנה(.
	  אור וחשכה )יום ולילה, שמש וירח(.

הקרקע ואשר עליה
גורם זה מורכב משלושה גורמי־משנה:

שיפעים  ובקעות,  הרים   -  צורת־הקרקע	  
ערוצים  מצוקים,  וגיאיות,  גבעות  ומדרונות, 

וכיו"ב.
חמרה,  שחורה,  אדמה  חול,   - הקרקע	    סוג 

אדמה סלעית, חמאדה, אדמת לס וכיו"ב.
מבנים,  נחלים,  צמחייה,   - הקרקע	    תכסית 

כבישים וכיו"ב.
לעומת הים או האוויר - הקרקע אינה נושאת 

אופי אחיד.
הקרקע מורכבת למעשה ממספר אין־סופי של 

מודיעין השטח עבור 
הלחימה ביבשה

אל"ם )במיל'( בני מיכלסון

טנק שרמן מטפס ברמת הגולן
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פרטים ופרטי־פרטים המאפשרים לכל מפקד נבון 
לנצלם ולהשתמש בהם ביעילות למילוי משימתו. 
הטקטית  ברמה  מפקד  על־ידי  הערכת־קרקע  כל 
כרוכה אפוא בניתוח פרטים רבים מאד. רק ניסיון 
רב וידע מעמיק יסייעו למפקד למיין את הפרטים 
לבסס  כדי  ומקרה  מקרה  בכל  בלבד  החשובים 

בעיקר עליהם אח תכניתו.
יש  הקרקע  ובהערכת  בניתוח  לסייע  כדי 

לנתחה מתוך שלוש נקודות־ראות:
 תצפית והסתר	  - אפשרות התצפית שבשטח 

ולעומתן אפשרויות ההסתר מתצפית האויב.
האויב  להעסקת  האפשרויות   - ומחסה	    אש 
הקרקע  לניצול  האפשרויות  ולעומתן  באש 

כמחסה מפני אש אויב.
להנעת  האפשרויות   - ומכשולים	    תנועה 
לעומת  וממונעים(  )רגליים  בשטח  כוחות 
שקיימים  הקרקעיים  המכשולים  מערכת 

בשטח או שניתנים להכנה.
מתוך שלוש נקודות ראות אלה אפשר לצמצם 
בשני  בעיקר  עוסק  הקרקע  ניתוח  כי  ולקבוע, 
שטח  תנועה.  ודרכי  שולטים  שטחים  תחומים: 
ושדות  אופייני הוא שטח בעל שדות אש  שולט 
ראייה, החולש על מקסימום מכשולים. דרך תנועה 
אופיינית להנעת גייסות היא דרך המקנה הסתר 
הטובות  הן  בה  התנועה  שאפשרויות  ומחסה, 
גזרות־הפעולה  שבהן  הנמוכות,  ברמות  ביותר. 
והיעדים מוגדרים, ברור לכל מפקד  יותר  קטנות 
איזה שטחים שולטים נמצאים בתחום משימתו; 
את  תחילה  ינתח  אם  המפקד,  יעשה  טוב  לכן 
השטחים השולטים ואת חשיבותם היחסית ורק 
אליהם.  התנועה  דרכי  לניתוח  יפנה  לאחר־מכן 
ברמות גבוהות, שבהן גזרות הפעולה נרחבות ואף 
יעשה  טוב  ומצומצמים,  מוגדרים  אינם  היעדים 
המפקד, אם ינתח תחילה את דרכי התנועה לפי 
חשיבותן היחסית, כי הן המפתח להערכת השטח 
ולשליטה בו. רק לאור ניתוח דרכי התנועה יאכן 
ויקבע  עליהן  השולטים  השטחים  את  המפקד 
מכאן  משימתו.  מילוי  לשם  סדר־חיוניותם  את 
בגובהו  לא  כול  קודם  ייבחן  שולט  נובע, ששטח 
היחסי ולא בשליטתו היחסית בשטח אלא במידת 

השליטה שלו על מקסימום דרכי תנועה.

השפעת הזירה על הפעלת 
אמצעי־הלחימה

טוב  מזג־האוויר  יותר,  עבירה  שהקרקע  ככל 
יותר והאור רב יותר, כן נוכל להפעיל ביתר יעילות 
את אמצעי־הלחימה המשוריינים והממונעים ואת 
חיל־האוויר, וכן נוכל להשיג ביתר מהירות וביתר 
המוטלות  האופרטיביות  המשימות  את  תנופה 
מזג־ פחות,  עבירה  תהיה  שהקרקע  ככל  עלינו. 

יהיו  כן  יותר,  רבה  והחשכה  יותר  גרוע  האוויר 
שימושיים יותר אמצעי־הלחימה הפשוטים יותר 
והאטיים יותר. עם זאת עלינו לזכור כי האמצעים 
בתנאי־ גם  בתנופה  לפעול  יאפשרו  המודרניים 

זירה גרועים )לדוגמה: השימוש במסוקים לתמרון 
גרועה(.  עבירות־קרקע  ובתנאי  בלילה  כוחות 
אופי  בעלי  הזירה  תנאי  יהיו  לא  שלעולם  כיוון 

אחיד, הרי שכל כוח צבאי חייב לבנות את עצמו 
ולשלב את אמצעי הלחימה שלו כך שיוכל לפעול 
בתנאי הזירה המשתנים תדיר ולהפעיל את כוחו 
אוויר  מזג  תנאי  בכל  תנאי־קרקע,  בכל  ברציפות 

ובכל התנאים של האור והחשכה.

התנועה
בקרב  היסוד  גורמי  שלושת  כל  יופעלו  אם 
והכוחות  והזירה(  אמצעי־הלחימה  )האדם, 
הקרב  יוקפא  תנועה,  לכלל  יגיעו  לא  הלוחמים 
סיום  לידי  או  הכרעה  לידי  יגיע  לא  ולעולם 
ממדי  לפי  בוחנים  התנועה  גורם  את  כלשהו. 
המהירות,  של  הידועה  הנוסחה  לפי  ומרחב,  זמן 
שהיא: מהירות = מרחק/זמן. המשמעות הטקטית 
היא  התנועה,  מגורם  הנובעת  ביותר,  החשובה 
מרחקים  פני  על  הכוחות  את  להניע  השאיפה 
האפשר.  ככל  קצר  ובזמן  האפשר  ככל  ארוכים 
שאיפה זו צריכה לשמש נר לרגלי כל מפקד בכל 
רמה, ועליו לעשות כל שאפשר כדי להגשימה תוך 

הפעלת כל אמצעי התנועה העומדים לרשותו - 
אם ברגל ואם בעזרת המנוע )ביבשה, באוויר או 

בים(.
מושגי  שני  פותחו  התנועה  גורם  בעקבות 

יסוד:
 ניידות	  - הכושר של כוח צבאי לנוע במהירות 
על פני מרחקים גדולים ולהתמיד בפעילות זו 

זמן רב.
בצירים  או  בציר  קונקרטית  תנועה   -  תמרון	  
מקום  אל  כוחות  להניע  שתכליתה  ברורים, 

המשפר את מצבם לעומת האויב.
יגיעו  הלוחמים  שכוחותיו  ישאף  מפקד  כל 
זאת  עדיפות.  של  בתנאים  האויב  עם  מגע  לידי 
שכוחותיו  ישאף  אם  המפקד,  לעשות  יוכל 
בנקודות התורפה שלו ולאו־דווקא  יהלמו באויב 
לרוב  יימצאו  אלו  נקודות  החזקות.  בנקודותיו 
באגפיו  לעתים  האויב,  של  היערכותו  בעומק 
ולעתים נדירות מאד במקומות הנמצאים במרחק 
למגע  להגיע  שכדי  נובע,  מכאן  מכוחותינו.  קצר 
בתנאים עדיפים יצטרכו כוחותינו לעתים קרובות 

לתמרן בכל האמצעים העומדים ברשותם אל עורף 
ההכרעה.  את  שם  להשיג  כדי  אגפיו  ואל  האויב 
הגייסות  של  הניידות  בכושר  מותנה  זה  תמרון, 
רבה.  בהעזה  כרוך  והוא  והממונעים(,  )הרגליים 
תמרון  עשוי  שלנו,  הלחימה  בתנאי  לרוב,  אולם 
הקרב  את  להכריע  האויב  עומק  אל  ונמרץ  נועז 
לבוא  בלי שנצטרך  ובמינימום אבדות,  במהירות 
של  ביותר  החזקים  כוחותיו  עם  רציני  מגע  לידי 

האויב.

שילוב גורמי היסוד בלחימה
מטרת כוחותינו בכל קרב שהוא תושג, רק אם 
חופש־ את  מהאויב  לשלול  הקרב  במהלך  נצליח 

הרצויים  מהלכים  שיעשה  לאלצו  שלו,  הפעולה 
האויב.  על  רצוננו  את  לכפות  כך  ידי  ועל  לנו 
נוכל לכפות את רצוננו על האויב, רק אם נצליח 
האויב  על  עדיפות מספיקה  ליצור  הקרב  במהלך 
המפתח, שההכרעה בהם תביא לערעור  בשטחי 
האויב במהירות רבה ביותר. כדי שנצליח להגיע 

להבחין  עלינו  המפתח  בשטחי  עדיפות  לכלל 
ולקבוע את נקודות התורפה אצל האויב, שניצולן 
העדיפות  ואת  השליטה  אח  לנו  להקנות  עשוי 
מחשבתו  סדר  כי  לקבוע,  ניתן  המפתח.  בשטחי 
של המפקד )לאחר שהבהיר לעצמו את המטרה( 

צריך להיות כך:
בהם  שההכרעה  המפתח  שטחי  את  	  לאכן 

תכפה אח רצונו על האויב.
האויב,  אצל  התורפה  נקודות  אח  	  לקבוע 
ואת  השליטה  את  לנו  תקנה  בהן  שההכרעה 

העדיפות בשטחי המפתח של הקרב.
כך שישיגו  אותם  ולתמרן  הכוחות  	  לאגד את 
בנקודות התורפה של  הדרושה  את העדיפות 

האויב ומשם גם בשטחי המפתח של הקרב.
כלל היסוד להשגת הניצחון בקרב הוא לתמרן 
את כוחותינו החזקים ביותר ולרכזם כך, שיונחתו 
על הנקודות החלשות ביותר אצל האויב. על ידי 
את  להוציא  ביותר  הגדול  הסיכוי  את  נשיג  כך 
להכתיב  כדי  ולהכריעו.  משקלו  משיווי  האויב 
לאויב את מהלכיו ולערער אח שיווי משקלו אין 
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כלל הכרח שעוצמתנו הכוללת בקרב נתון תעלה 
על עוצמת האויב באותו קרב. אם נדע לנצל כראוי 
את איכות כוח האדם שלנו, את גורם הזירה ואת 
גורם התנועה, נוכל אף בתנאים של יחסי כוחות 
למצבים  כוחותינו  עם  להגיע  נוחים  לא  כוללים 
שבהם נשיג עדיפויות מקומיות בנקודות התורפה 
ובנקודות־המפתח, ובכך נכריע את האויב ונמלא 

את משימתנו.

גורם מודיעין השטח בהתקפה
על  מבוססים  שיהיו  צריך  וניהולה  ההתקפה 
הקרוב  האויב,  היערכות  של  מפורטת  ידיעה 
שעליהם  פרטי־נוף  ועל  מכשולים  על  והרחוק, 
לבסס  ניתן  שעליהם  או  ההגנה  מערך  מבוסס 

מערכים נוספים.
בהתקפה  השטח  מודיעין  את  המייחד  הדבר 
שבשלבי  הוא  האחרות  הקרב  צורות  לעומת 
ההכנות והתכנון מתעניינות רמות גבוהות יחסית 

בבעיות מודיעין מפורטות וקטנות.

בחירת יעדים וצירים
הבסיס לתכנון טוב של ההתקפה הוא בחירת 
תיעשה  זו  בחירה  אליהם.  הגישה  ודרכי  היעדים 

לפי כללים אלה:
או  שכיבושם  המפתח  יעדי  את  א.  תקוף 
השמדתם ימוטט את המערך כולו, או ישמש 
בסים המקנה יתרון לתוקף בפיתוח ההתקפה. 
קרקעיים,  יעדים  להיות  עשויים  מפתח  יעדי 
כגון: צומתי דרכים חשובים, שטחים שולטים, 
יכולת  את  תשבש  שהשמדתם  מפקדות 

כוחות  או  כוחותיו,  על  האויב  של  השליטה 
ואמצעים שהשמדתם תחליש, תשבש או אף 

תשתק אה כושר לחימתו של האויב.
 ב.  תקוף לעומק ולאגף על ידי שתתקוף את האויב 
מן  מעורפו.  ותבודדו  פחות  צפויים  מכיוונים 
כשאתה  ההצלחה,  בניצול  שתתחיל  הרצוי 
"מדלג" או "מקצר" את שלבי הלחימה הקשים. 
התוקף  הכוח  את  להביא  התמרון  מאפשר  כן 

לנקודות התורפה של האויב.
 ג.  תקוף בנקודות התורפה ואל תבזבז מאמציך נגד 
יעדים לא חיוניים, לדוגמה: בקרב נגד שריון אויב 
השתדל להשמיד תחילה את החרמ"ש, הדרגים 
יחסית;  פגיעים  שהם  והמפקדות  המנהלתיים 
על ידי כך תחליש או תקטין את יכולת הלחימה 
על  בהתקפה  הטנקים.  של  הלחימה  ואת משך 
יעדים מבוצרים חפש את הדרך העוקפת ואת 
ותקוף  המפתח  יעדי  של  החלשים  הצדדים 
לא  ובזמן  צפוי  לא  מכיוון  האפשר  ככל  אותם 
שאינם  יעדים  מלתקוף  הימנע  זאת  עם  צפוי. 
חיוניים רק משום שהם יעדים חלשים. תוך כדי 
מפקדות,  ולהשמיד  לתקוף  השתדל  ההתקפה 
או שיתוקן  וכו' שהשמדתן  עמדות ארטילריה 
מצריכים השקעת כוחות קטנה לעומת השפעת 

שיתוקן על מהלך הקרב.

 היעלמות מימד התנועה 
משדה הקרב

פירוקו  תהליך  החל  השמונים  שנות  בשלהי 
של תחום מודיעין השטח ופיזורו/הטמעתו בתוך 
התשעים  שנות  במחצית  השונות.  אמ"ן  זירות 

חדל ענף השטח, בחטיבת המחקר, להתקיים ואתו 
מוקד ידע ייחודי )בעולם כולו( בתחום הגיאוגרפיה 
ומחקר השטח. לאחר למעלה מעשור, מאז בוטל, 
מעבר  הסתבר  השנייה  לבנון  ממלחמת  וכלקח 
לכל ספק כי נוצר "חור שחור" במחקר המודיעיני 
בעל השפעות שליליות והשלכות מרחיקות לכת 
שהתקבלה  ההחלטה  ומבצעיו.  צה"ל  כוחות  על 
ענף  של  הקמתו  עם  זה  פער  למלא  לאחרונה 
הטבעי  למעמדו  השטח  מחקר  והחזרת  השטח 
כחלק מרכזי במחקר המודיעיני בכל הרמות, עונה 
ממדרגה  חשיבות  ובעל  בסיסי  מבצעי  צורך  על 
ראשונה. במלחמות ישראל הצטיין צה"ל בהערכה 
והן  המערכתית  ברמה  הן  הקרקע  של  מבצעית 
ברמה הטקטית. יכולת זו אפשרה לו תדיר לזהות 
נכונה את מרכז הכובד בהגנת האויב ולהכות בו 
במערכיו  קרקעיות  תורפה  נקודות  באמצעות 
ולזכות להכרעה ולניצחון. להלן דוגמאות מספר:

במגננת  הכובד  מרכז  זוהה  סיני  במלחמת 
היה  המתחם  עגילה.  אבו  במתחם  בסיני  האויב 
הראשי  הציר  על  ממוקם  והיה  ביותר  המבוצר 
כוונה  זה  מתחם  אל  האי.  חצי  למרחבי  המוביל 
ביותר של צה"ל - אוגדה 38 -  העוצבה החזקה 
הסדירה  השריון  חטיבת  בידי  נעשתה  ותקיפתו 
האויב  במערכי  התורפה  נקודת  את  שניצלה   ,7
עליו  הגן  שהאויב  הילל,  בג'בל  הדייקה  מעבר   -
ולתקפו  המתחם  לעורף  להגיע  כדי   - ברשלנות 

מאחור )ממערב למזרח(.
בשלוש  דוגמאות  יש  הימים  ששת  במלחמת 
הזירות: בזירת הדרום זוהה מרכז הכובד בקדמת 
סיני )משולש רפיח - אום כתף - אל־עריש(. זה 
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לתוך  התנועה  צירי  כל  ממנו  שיצאו  היה השטח 
פיקוד  של  האוגדות  שלוש  כמניפה.  האי  חצי 
הדרום כוונו במרוכז לאזור זה, והאוגדה האמצעית 
- אוגדה 31 - ניצלה את נקודת התורפה במערכי 
האויב והחדירה את חטיבת השריון 200 לוואדי 
חרדין, בעוד האויב אינו מאמין שאפשר להעביר 
האויב  עתודות  את  והעסיקה  ניכרים,  כוחות  בו 
שנמנע מהן להשתתף בקרב ההבקעה. באופן זה 

הושגה ההכרעה במערכה.
בנתיבים  השימוש  ניכר  הירדנית  בזירה 
האויב  במערכי  תורפה  נקודות  שהיוו  קרקעיים 
צפון  על  במערכה  והן  ירושלים  על  במערכה  הן 
מרכז  זוהה  ירושלים  על  במערכה  השומרון. 
הכובד בהגנת האויב בצומת תל אל־פול, החולש 
ומצפון  ממזרח  לירושלים  המובילים  הצירים  על 
והמנתק את מרחב יהודה מהשומרון. אל נקודה 
10, שהניעה  העיקרי של חטיבה  כוון המאמץ  זו 
את גדוד הטנקים המוגבר שלה )גדוד 95( בנתיב 
האויב.  בידי  מוגן  היה  שלא  קיקא  בית  חרבת 
זו  נקודת תורפה  דרך  הכובד  למרכז  הגיע  הגדוד 
בלי שיילחם באויב ובכך הכריע את המערכה על 

ירושלים.
במערכה על צפון השומרון היה מרכז הכובד 
בהגנת האויב בשטחים השולטים על עמק דותן 
הירדנית(.   40 בידי חטיבת השריון  נתפסו  )שגם 
)שהאויב  דעיף  אבו  דיר  בכפר  אוגף  ציר  ניצול 
ולכן  ניכר  כוח  בו  להעביר  שאפשר  העריך  לא 
השריון  חטיבת  להחדרת  ברשלנות(  עליו  הגן 
37 למרכז הכובד במגננת האויב ממזרח, הפתיע 
 40 חטיבה  של  המזרחי  הצג"ם  ובהשמדת  אותו, 
הוכרעה הלחימה בצפון השומרון. בזכות הצלחה 
זו נמשכה התקדמות החטיבה עד להכרעה כוללת 
של צבא ירדן בשומרון, כשנכנסה החטיבה לשכם 
באורז  פניה  את  מקדמים  והתושבים  ממזרח 

ובפרחים בהיותם בטוחים שאלה העיראקים.
הערכה מבצעית נכונה של הקרקע הביאה לידי 

הכרעה דומה גם ברמת הגולן באותה מלחמה.
ברמת  הכיפורים במתקפה  יום  במלחמת  גם 
בבקעת  במתקפה  הגליל  שלום  ובמלחמת  הגולן 
של  נכונה  מבצעית  הערכה  אפשרה  הלבנון, 

הקרקע להכריע את האויב בקרבות ההבקעה.
אלה דוגמאות יחידות בלבד לחשיבות הנושא 
ולמשאבים המושקעים בצה"ל שנים רבות במחקר 
ההילולים  לפרי  וכן  הקרקע  ובהערכת  השטח 

שהניבו.

מחקר השטח כבסיס לניתוח המבצעי 
של הקרקע ועזרי המודיעין

הייתה  השטח  למחקר  המקורות  בהגדרת 
והעיבוד  הבסיסי  למחקר  המקורות  בין  הבחנה 
שבוצעו  הקרקע  לניתוח  המקורות  לבין  השוטף, 
הערכות  לקראת  משימה  לאור  הקמ"נים  ע"י 

המצב.
המקורות למחקר השטח הבסיסי היו: התצ"א 
המאפשר  עיקרי,  כמקור  לסוגיו,  אוויר(  )תצלום 
רובדי  כל  של  מפורט  לניתוח  להגיע  לחוקרים 
ברובד  וכלה  הגיאולוגי  ברובד  החל  השטח, 

מתמשך  מעקב  הצורך  במידת  ולקיים  התכסית, 
אחר ההתפתחויות .

בדוחות  שימוש  נעשה  משלימים  כמקורות 
סוכנים,  ידי  על  שבוצעו  קרקעיים  וצילומים 
מדעיים  ופרסומים  ספרות  נושאיות,  במפות 
תצפיות  וצילומי  בדווחי  גלוי(,  )חומר  ואחרים 

קרקעיות ואוויריות ובסיורי מודיעין מיוחדים.
העיבוד השוטף התבצע בכל הרמות, במיוחד 
למשל(.  סיני  במלחמת  )כמו  מלחמה  בעתות 
איתור  לצורך  תצ"א  פענוח  על  התבסס  הוא 
בפיקודים  השטח  בענפי  ובוצע  שטח  חידושי 
מודיעין  באמצעי  במטכ"ל.  השטח  מחקר  ובענף 
חזותי - תצפיות קרקעיות ואוויריות. באמצעות 
מדיווחי  נאסף  הנדסיים.  וסיורים  מודיעין  סיורי 
ידי  כוחותינו בלחימה ומסמכי שלל שנאספו על 
ואמל"ח  שלל  מסמכי  )איסוף  אמש"ט  חוליות 

טכני(.
המקורות העיקריים למידע שדרוש היה לקמ"ן 
לצורך  והאוגדה(,  החטיבה  )ברמות  העוצבתי 
ניתוח הקרקע לאור משימה, היו תוצרי המודיעין 
הבסיסי כמו תיק הגזרה או הציר )בהתאם לדרג(, 
יעדים.  והגדלות  פסיפסים  שטח,  נתוני  מפות 
מגבלותיהם של מקורות אלה, מנקודת מבטו של 
נעשתה  לא  שהכנתם  היו  הנפרס,  בדרג  הקמ"ן 
המוגדרת,  המבצעית  המשימה  לאור  כלל  בדרך 
ולכן חייבו התאמת הניתוח, שעל פיו נעשה התיק 
למשימה הקונקרטית ומידת הפירוט בנתונים לא 
נוסף  עיבוד  וחייבה  הרמות,  לכל  הספיקה  תמיד 

והשלמת נתונים.
מקור נוסף שסייע לקמ"ן בניתוח הקרקע היו 
שהופץ  למבצע,  המודיעין  בסיכום  הקרקע  פרק 
בדרך כלל על ידי מודיעין הרמה הממונה. בנוסף 
למקורות הנ"ל, עמדו לרשותו של כל קמ"ן גורמי 
איסוף )בהתאם לדרג(, שאותם ניתן היה להפעיל 

להשלמת פערי המידע.

מחקר השטח הבסיסי
בעיקר  התבצע  השטח  של  הבסיסי  המחקר 
ידי חוקרי שטח בענף מחקר השטח  בשגרה, על 
ובמדורי  הימים(  ששת  במלחמת   1 )ענף  באמ"ן 
מאגרים  היו  זה  מחקר  תוצרי  בפיקודים.  השטח 
אחד  מצד  שימשו  אלה  השטח.  מודיעין  ותוצרי 
- מקור מידע לקמ"נים לצורך ניתוח מבצעי של 
גרפיים  עזרים  סיפקו  הם   - שני  ומצד  הקרקע, 
הרמות  בכל  למפקדים  היו  שדרושים  וצילומיים, 

לתכנון ולביצוע משימותיהם.
מחקרי השטח הבסיסיים הקיפו את כל זירות 
הלחימה הצפויות, כאשר בין המטכ"ל לפיקודים 
הייתה קיימת הגדרה של תחומי אחריות מחקרית, 

לפי נושאים ותחום גיאוגרפי.
התוצרים העיקריים של מחקר השטח הבסיסי 

היו:
א.  תיק גזרה )תיק שטח( אשר מהווה מאגר נתוני 
מודיעין שטח גזרתי, כלל מלל וטבלאות, נתונים 
)הגדלות,  צילומיים  ונתונים  )מפות(  גרפיים 
קרקעיים(  ותצלומים  פוטוסטטים  פסיפסים, 
אשר הקיפו את כל תחומי מחקר השטח )צבאי 

ואזרחי( בגזרת התיק. ייעוד התיק היה להוות 
ולמפקדים  לקמ"נים  העיקרי  המידע  מקור 
ללמוד  כדי  והחטיבה  האוגדה  הפיקוד,  ברמת 
את הגזרות, וכבסיס לניתוח הקרקע למשימה 

מבצעית מוגדרת.
מודיעין  נתוני  מאגר  מהווה  אשר  ציר:  ב.  תיק 
שטח, והכיל ניתוח מפורט של הנתונים לאורך 
נתונים  כלל  התיק  צפויה.  לחימה  בזירת  ציר, 
היה  התיק  יעוד  וצילומים.  גרפיים  טבלאיים, 
להוות מקור מידע עיקרי לקמ"נים ולמפקדים 
ולתכנון  ללימוד  והגדוד,  החטיבה  ברמת 

משימה מבצעית מוגדרת.
מודיעין  נתוני  כלל  ריכוז  מהווה  יעד:  ג.  תיק 
השטח )מלל וטבלאות, גרפי וצילומי( שקיימים 
או  צבאי  מתקן  כלל  בדרך  מוגדר,  יעד  על  היו 
אזרחי. ייעודו היה להיות מקור המידע העיקרי 

לתכנון תקיפת היעד.
ד.  מפות נתוני שטח ועבירות: במהותן היו עיבוד 
גרפי בצבעים מוסכמים של הערכת המודיעין 
קרבי  )רכב  לרק"ם  העבירות  אפשרויות  על 
הצבאית  התשתית  נתוני  ותיאור  משוריין(, 
בסימנים טקטיים מוסכמים )מיקוש ומכשולים, 
עמדות נשק ומוצבים, מוצבי פיקוד ומתקנים, 
וכו'(. לא בכל המקרים נעשה שילוב בין נתוני 
העבירות לנתוני השטח. ובכל מקרה - המרכיב 
החשוב יותר היה נתוני השטח אשר ניתנים היו 
להוות  היה  זו  מפה  ייעוד  יותר.  מהיר  לעדכון 
מפת המודיעין העיקרית בכל הרמות ששימשה 
הערכת  למפת  וכרקע  השליטה  למפת  כבסיס 

הקרקע.
מוגדל  תצ"א  היו  וישובים:  מוצבים  ה.  הגדלות 
)שכונה פוטוסטט( של מוצב, יעד או יישוב, עם 
משתנה,  פירוט  ברמת  הנתונים  וסימון  עיבוד 
לעמדה  עד  לפעמים  להגיע  הייתה  שעשויה 
ייעוד הגדלות אלו היה להוות אמצעי  בודדת. 
לתכנון מפורט של הלחימה בתוך המוצב/יעד, 
בעיקר  ולמפקדים  לקמ"נים  ויועד  היישוב,  או 

בדרגי השדה.
פסיפסי שהורכבו ממספר  היו  תצ"א:  ו.  פסיפסי 
קטעי תצ"א מוגדלים ומעובדים, והקיפו גזרה או 
חלק מגזרת לחימה צפויה. הם נועדו כאמצעים 
וללימוד מאפייניו,  להתרשמות ממבנה השטח 
מהפסיפסים  חלק  הכללית.  ברמה  כלל  בדרך 
של  רב  פרוט  כללו  במיוחד  חשובות  בגזרות 

נתונים ואפשרו לימוד יסודי.

העשור האחרון - התמקדות 
במטרות ולא ביעדים

הכלח  אבד  כי  מחשבה  התפתחה  בו  בעידן 
על מימד התנועה בשדה הקרב, התמקד המחקר 
לחיל  )כמעט(  בלעדי  שירות  במתן  המודיעיני 
מטוסים  עבור  למטרות  כוון  האיסוף  האוויר. 
ומסוקי קרב. מחקר המטרות וניתוחן בוצע כמעט 
אך ורק כדי ללמוד היכן יש לנעוץ את הטיל או 
הפצצה במטרה. שיעבוד מירב המשאבים לעניין 
זה גרם לפערים ניכרים במספר תחומים חיוניים: 
ניתוח  האויב,  מדינת  של  כולל  גיאוגרפי  מחקר 
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נקודות העוצמה והחולשה )מבחינה גיאוגרפית( 
העזרים  הנחקר.  הארץ  חבל  או  המדינה  של 
שנועדו לכיבוש שטח והתקדמות קרקעית נזנחו. 
נחקרו  לא  לתקיפה  והיעדים  התשתית  מערכות 
באופן כולל על מנת לאפשר כיבושם ו/או נטרולם 
באמצעות תקיפה יבשתית. התוצאה הביאה לכך 
עבור  משימה  מוכוון  שטח  למודיעין  שהדרישה 
כוחות הקרקע כמעט ונעלם. נושא המטרות חייב 
להמשיך ולהיחקר אף בעתיד אולם באופן מקיף 
וכולל על מנת שיוכל לשמש בעיקר את הכוחות 
כיבוש  הינה  ומשימתם  הקרקע  על  הלוחמים 
שטח על מנת להשמיד את האויב )ולא ההיפך(.

האתגר אותו מציב בפנינו האויב
עזה  ברצועת  החמאס  בלבנון,  החיזבאללה 
התפיסה  את  היטב  למדו  הסורי  הצבא  ואף 
על  המבוססת  בצה"ל  שפותחה  המבצעית 
"אש־מנגד" ויכולות פגיעה נקודתיות במטרות. 
האויב עושה ככל יכולתו להסתיר את כלי נשקו, 
אותם.  ולפזר  אותם  להצניע  אותם,  להסוות 
מכוחותיו  האפשר  ככל  למנוע  במגמה  הכול 
הישראלי  האוויר  חיל  עבור  למטרות  להפוך 
והנשק הנקודתי. האויב מתחפר ומכין לעצמו 
מערכים של ביצורי שדה וביצורים עם מחפה 
ומשתמש  ומנהרות  מודרניים  בונקרים  ראש, 
על  אוכלוסייה,  ריכוזי  בתוך  בנויים  בשטחים 
מנת להסתתר מעינו הצופייה של חיל האוויר 

הישראלי.
אתגר  מציבה  אכן  וההתבצרות  ההתחפרות 
לא פשוט לחימוש אווירי נקודתי אולם אלו הם 
נייד.  קרב  לבצע  יכולת  נעדרי  סטטיים  מערכים 
החזרת גורם התנועה לשדה הקרב תגרום לריתוק 
לשיתוקו  תגרום  אלו,  קבועים  למערכים  האויב 
להבקיע  מנת  על  אולם  להגיב.  יכולת  ולחוסר 
נקודות  את  למצוא  יש  כבעבר,  אלו,  מערכים 
התורפה בהם אשר יאפשרו הגעה ליעדי המפתח 
הכוחות  יחתרו  שאליהם  להם  ומעבר  בתוכם 
מערכים  השארת  תוך  הקרב  בשדה  המתמרנים 

אלה מאחור לטיהור שיטתי ויסודי לאחר זמן.

את  לנתח  הצריך  זה  הוא  השטח  מודיעין 
התנועה  גורם  את  להשיב  מנת  על  הקרקע 
המפתח  יעדי  על  הצבעה  תוך  הקרב  לשדה 

ונקודות התורפה המאפשרים הגעה אליהם.

מה מאפשרת הטכנולוגיה 
המודרנית?

מתן יכולת תכנון מבצעי/מודיעני תוך ניצול 
גורם הקרקע באופן חזותי ונוח, ועיבוד החומר 
הגיאוגרפים  המידע  למרכזי  המגיע  החזותי 
שלא  כפי  השונים  האיסוף  מסוכנויות/גורמי 

היכרנו בעבר.
תצוגה  מתן  ידי  על  תתקבל  זו  יכולת  מתן 
של  עדכנית  ותלת־ממדית  דו־ממדית  דינמית 
הגזרה, מעין "שולחן חול" ממחושב, תוך מתן 
ממאגר  מידע  שכבות  והורדת  העלאה  יכולת 
 )link( קישוריות  או  )ממ"ג(,  המרכזי  המידע 
למרכז  הקישוריות  ומבצעי.  גיאוגרפי  למידע 
נתונים  שמירת  מאפשרת  הגיאוגרפי  המידע 
מבצעיים עדכניים ותחזוקתם, תוך בקרה מלאה 

על רמת עדכניות המידע הקיים ברשת.
 streaming בנוסף, באמצעות טכנולוגיית ה־
המידע  של   )download( "הורדה"  נדרשת  לא 
המידע  השטח.  כל  של  והגיאוגרפי  המבצעי 
הנדרש על תא השטח הנצפה ברגע זה הוא זה 
המגיע אל תחנת הקצה בזמן נתון, תוך שימוש 
תחנת  של  שכבות  והורדת  העלאה  ביכולת 
ובמקביל לשכבות המידע של  בנוסף  העבודה, 
הרמה הממונה. נתון זה מאפשר להגיע לרמת 
שימוש  תוך  ביותר  גבוהים  מערכת  ביצועי 

בחומרת PC תקנית הקיימת בצה"ל.
גם  מאפשרת   streamingה־ טכנולוגית 
שיפור ברמת ביטחון המידע, בכך שרק המידע 
הנדרש נמצא בתחנת הקצה בזמן הצפייה, וכל 
שאר המידע הגיאוגרפי והמבצעי נמצא במאגר 

המידע המרכזי.
המידע  כל  כינוס  מאפשרת  הטכנולוגיה 
הפיקוד  ברמת  הקיים  הגיאוגרפי־מודיעיני 
וממקורות  הפנימיים  ממקורותיו  והמטכ"ל, 

על  ומנוהלת  יחידה  מידע  אחרים, אל מערכת 
ידי מחשב.

הפיקוד  ברמת  המודיעין  תוצרי  כל  הזנת 
ווקטורי,  גיאוגרפי,  מידע  למערכת  והמטכ"ל 

תצ"אי, אלפא־נומרי ואופטי.
הפקת מודיעין מגוון לפי הצרכים הייחודיים 
גיאוגרפי,  )מידע  אמת.  בזמן  משתמש  כל  של 

תצ"אי, אלפא־נומרי, משולב(.
ופשוטה,  נוחה  ממוחשבת  מערכת  ניהול 
בעלת גישה מיידית וקלה לכל סוגי המידע הקיים 
במערכת, בסביבת עבודה נוחה לכלל המשתמשים 

ברמת הפיקוד והמטכ"ל וביחידות השדה.
דרך  קיימות  ומערכות  למחשבים  קישוריות 
אחידה  עבודה  סביבת  מספקות  אשר  שָר�ת 

ושקיפות מידע.
ברמות  למשתמשים  חזותי  מידע  הפצת 
פיקוד שונות וברמות צרכים שונות, תוך מתן 

גמישות מרבית למשתמשים.
המרחבית  ההתמצאות  בבסיסי  שימוש 

)מפות, אורתו פוטו(.
למידע מכל שכבת  מבצעי  כל פריט  קישור 

בסיס־ raster, ווקטורי, אלפא נומרי, תצ"אי.
ורסטר(  )ווקטורי  גיאוגרפי  מידע  קישור 

לרשת UTM השימושית היום.
מידע  כמו  חיצוניות,  ומערכות  למידע  קישור 
מיכון  וממערכות  לקטים,  חיצוניים,  מתיקים 

נוספות.
תחקור מידע ווקטורי ואלפא נומרי, הצלבות 
וחיתוכי מידע לפי דרישה בצורה גרפית, לוגית 

בין שכבות וכו'.
מידע  תחקור  מאפשרת  העבודה  תחנת 

מרחבי גיאוגרפי:
	 חישוב קווי ראייה. 

	 שטחים מתים וניתוח שטח.
	 שטחים נצפים.

	 מדידת מרחקים, שטחים, גבהים.
	 ניתוח צירי גישה.

בדיקת דפ"אות.	 

כיוון ההתפתחות
חזרה  במגמת  השטח  מודיעין  מחקר 
למפקדים  אפשרות  מתן  הייעודי:  לתפקידו 
המפתח  יעדי  את  לאתר  המודיעין  ולקציני 
נקודות  את  ולגלות  וביצוריו  האויב  במערכי 
במגמה  כוחות  להניע  ניתן  שדרכן  התורפה 

לקעקע אותם ולשתק את יכולת תגובתם.
על  הנשען  הקרקע  של  המבצעי  הניתוח 
מחקר השטח יאפשר למהלומות האש להכות 
במערכי  רגישים  יעדים  המהוות  במטרות 
הקרקע  על  המתקפה  עם  במשולב  האויב. 
ינותחו מטרות אשר יסייעו למתקפה זו להשיג 

את יעדיה במהירות ולמזער אבדות.
הפצת  תאפשר  המודרנית  הטכנולוגיה 
ובתנאים  אמת  בזמן  והמנותח  הנחקר  המידע 
ותאפשר  השונות  ברמות  למפקדים  נוחים 
את  יאגברו  אשר  משותפת  ושפה  שקיפות 
	 יעילות הביצוע. 

מפת עבירות
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טנק ליאופרד 1 ֵאי־5

כללי

הוויכוח בדבר תפקידי השריון בשדה הקרב 
והציבור  צבא  אנשי  נחלת  שהיה  המודרני, 
בישראל, איננו מהווה כלל דילמה אצל מדינות 
ערב הסובבות אותנו. במאמר זה איננו סוקרים 
הסורי,  השריון  של  ומעמדו  תפקידו  את 
לא  ואף  מבוטל,  בלתי  יריב  מהווה  שעדיין 
את התעצמותו המרשימה של השריון המצרי 
המודרני,  המערבי  האמל"ח  במיטב  המצטייד 
זו  ברשימה  אמריקאית.  ובחניכה  בתמיכה 
 - בשכנינו  יותר  מהקטנים  שניים  על  נעמוד 
צבאות לבנון וירדן - שאינם זוכים בדרך כלל 
הישראלית  בתקשורת  רצינית  לב  לתשומת 
והבין־לאומית. צבא לבנון הודיע זה לא מכבר 
שלמה  שריון  חטיבת  לרכש  חוזה  חתימת  על 

מצבא בלגיה. צבא לבנון שעד לאחרונה נעדר 
לפתע  מצטייד  משמעותי,  שריון  חיל  לגמרי 
בטנקי ליאופרד )Leopard(, פאר תעשיית הנשק 
הגרמנית, ובנגמ"שי אם־113 מושבחים ברמה 
חיל  לאחרונה  הקים  ירדן  צבא  ואילו  גבוהה. 
בעולם  ביותר  מהמשובחים  טנקים  עם  שריון 
של  נ"ט  ויחידות   )Challenger( צ'לנג'ר  מדגם 
טילי קורנט )KORNET( רוסיים על גבי ג'יפי 
הטובה  העבירות  בעלי  אמריקאיים,  האמר 
ובמערכות רבות אחרות.  בעולם לרכב אופני, 
האחרונות  בשנים  הקימה  ירדן  מזו,  יתרה 
מהמתקדמות  יבשתי  ואמל"ח  רק"ם  תעשיית 
אמריקאים  בריטים,  גורמים  בשיתוף  בעולם, 
ורוסיים כדי להוות תעשייה ביטחונית שתייצר 
במזרח התיכון אמצעים למדינות המעוניינות 
לרכוש אותם, ואשר מסיבות שונות )מדיניות 

ערבית  ממדינה  לרכוש  יעדיפו  וכלכליות( 
במקום ממדינות רחוקות במערב ובמזרח כמו 

נסיכויות המפרץ ולבנון.

צבא לבנון
שלו  השריון  לאחרונה  שעד  זה,  צבא 
התייחס לחמש חטיבות חי"ר ממוכן )"כבדות"( 
מיושנים,  אם־113  נגמ"שי  בכאלף  המצוידות 
האחד  המצוידים,  עצמאיים  טנקים  גדודי  ו־2 
מיושנים  טי־54/55  מסוג  רוסיים  בטנקים 
מאחוריו,  השאיר  שצה"ל  מאלה  )כ־100 
 ,)2,000 בשנת  הבהולה  ביציאתו  צד"ל,  מציוד 
חטיבת  לבנות  לפתע  החליט   - פטון1  ובטנקי 
שריון מודרנית מערבית. בסוף השנה הקודמת 
בלגית  חטיבה  לרכוש  לבנון  ממשלת  החליטה 
שלמה במחיר מציאה של 3.5 מליון אירו2. צבא 

לבנון וירדן מקימות 
חילות שריון מתקדמים

שכנותינו אינן חושבות שאבד הכלח על השריון בשדה הקרב
אל"ם )במיל'( בני מיכלסון
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טנק פטון ירדני 
משודרג וממוגן שלו  הטנקים  כוח  את  לקצץ  שהחליט  בלגיה 

מ־334 ל־132 חיפש להיפטר מהעודפים )שנים 
וראה  אותם(  לשדרג  שסיים  לאחר  ספורות 
בעסקה זו פתרון יוצא מהכלל, בלא להתייחס 

להשלכות האזוריות על מהלך זה. 
טנקי   43 כולל  לבנון  צבא  של  זה  רכש 
עשרות  כמה  ועוד   A5 מדגם  ליאופרד־1 
הבלגית,  בתצורה  מושבחים  אם־113  נגמ"שי 
 Armored Infantry Fighting( AIFV המכונים
זו  שריון  חטיבת  של  כניסתה   .)Vehicles
לשורות צבא לבנון במהלך שנת 2008, משנה 
צריך  שאיתו  האיום  את  משמעותי  באופן 
להתמודד צה"ל בלבנון. להלן כמה נתונים על 

הטנק ליאופרד־A5 1 הבלגי:
מ"מ   105 בתותח  חמוש  טון,   42.2 משקלו 
עם 55 פגזים בבטן ו־2 מקלעי מא"ג 7.62 מ"מ 
עם 5,500 כדור, מונע במנוע רב־דלקי המספק 
820 כוחות סוס ומאפשר לטנק מהירות של 65 
קמ"ש על כביש וטווח פעולה של 600 ק"מ על 
כביש ו־450 ק"מ בשטח. הטנק קל מאד, יחסית 
ועבירות  ניידות  בעל  הוא  כן  ועל  למשקלו, 
לבנון  לכבישי  ומתאים באופן מדאיג  גבוהות, 

הצרים וגשריה המוגבלים בעומס.
פי  על   A5 לתצורת  הטנק  השבחת  תהליך 
ונמשך   1997 בשנת  החל  בלגיה  צבא  דרישות 
כעבור  בחודש, תהליך שהסתיים   4 בקצב של 
הטנק  צויד  אלה  שיפורים  במסגרת  שנים.   3
הנשק,  למערכת  קדילק־גייג'  של  במייצב 
אש  בקרת  במערכת  לתותח,  תרמי  בשרוול 
חדיש  במחשב  המצוידת   ,SABCA חברת  של 
טווח  מד  עם  וכן  ליום/לילה  תרמית  ובכוונת 
לייזר אינטגרלי. לטנקים הורכבו תוספי מיגון 
)on Armor־Add( המשפרים באופן מהותי את 
הישרדותם בשדה הקרב3.יש לציין שעוד קודם 
 )APFSDS( ח"ש־חץ  תחמושת  להם  סופקה 
של  לטווחים  דופן  יוצא  חדירה  כושר  בעלת 
הטנק  מתוכנן  בהם  הטווחים  מטר,   2,500
למאפייני  כמוהם  מאין  והמתאימים  לפעול 

השטח ההררי והבנוי של לבנון.
בנוסף לכך, קיימת אפשרות להשבחת טנקי 
 92( לבנון  צבא  ברשות  כיום  המצויים  הפטון 
טנקים( עם הצריח המשופר ותותח 120 מ"מ 

מתוצרת ירדן )ראה להלן(. 
התקבלו  הליאופרד  טנקי  עם  יחד 
נגמ"שי  אלו  משופרים.  נגמ"שים   72  מבלגיה 
בחטיבת  שיפורים  הכוללים   M113־/AIFV
שריון  תוספי  כ"ס,   267 המספקת  הכוח, 
 25 לתותח  נשק  ועמדות  וחיצוניים  פנימיים 
של  למשגרים  או  אוליקון־קונטראווס  מ"מ 
מקלעי  לשני  בנוסף  מילאן,  מסוג  נ"ט  טילים 
אחד.  כל  כדור   2,000 עם  אינטגרלים  מא"ג 
פעולה  טווח  טון  כ־13  שמשקלו  זה  לנגמ"ש 
)על  קמ"ש   60 של  במהירות  ק"מ  כ־500  של 
הכביש(. נגמ"שים אלה כבר משרתים בצבאות 
המזרח התיכון באיחוד האמירויות ובטורקיה.

פי  על  המחולקות  לבנון,  בצבא  החטיבות 

נוצריות  יחידות  כוללות  העדתית,  החלוקה 
לחיזבאללה.  המסונפות  ומוסלמיות/שיעיות 
יהיה  לבנון  בצבא  כזה  כוח  כי  להעריך  יש 
למצוא  עלול  וצה"ל  החיזבאללה  של  בשליטה 
בשטח  כזה  בעימות  איתו.  בעימות  עצמו 
לבנון, על כבישיה הרעועים וגשריה המוגבלים, 
ליאופרד  להניח שלכוח שריון של טנקי  סביר 
מסוים  ניידות  יתרון  יהיה   AICV ונגמ"שי 
ברמה האופרטיבית, ויגיע למקומות בהם טנקי 
המרכבה הכבדים )65 טון( והנגמ"שים הכבדים 
של צה"ל כמו הנמר, יתקשו להגיע ובוודאי לא 
צבא  של  בשריון  זה  שיפור  דומה.  במהירות 
לבנון יקנה לחיזבאללה, בשיתוף צבא זה, את 
סובל  הוא  ממנה  הקרב  בשדה  הניידות  אותה 

כעת, בהתבססו על מערכים סטטיים4.

צבא ירדן
צבא זה הוא הצבא הערבי המודרני ביותר 
כולו  וממוכן  משוריין  הוא  התיכון.  במזרח 
הוא  והרוסי.  המערבי  הנשק  במיטב  ומצויד 
כולל 2 דיוויזיות שריון ו־2 דיוויזיות ממוכנות 
חי"ר  חטיבות  ו־6  טנקים  חטיבות   6 )בסה"כ 
השריון  מרכיבי  כל  על  נעמוד  לא  ממוכן(5. 
שהוכנסו  חידושים  כמה  על  אלא  הירדני 
- שכננו ממזרח. בסקירה  זה  לאחרונה בצבא 
זו נתייחס לטנקי הצ'לנג'ר המשופרים, לטנקי 
הפטון המשופרים לרכבי ה"האמר" עם עמדות 
לתעשיית  וכן  רוסיים  קורנט  לטילי  נ"ט,  נשק 
בשיתוף  בירדן  המתפתחת  היבשתי  האמל"ח 
אזורית  כתעשייה  ורוסי,  אמריקאי  בריטי, 
זה  ובכלל  דורש  לכל  מרכולתה  את  המציעה 

לצבאות סוריה ולבנון.

טנק אל־חוסיין עם צריח היברידי

בשנתיים האחרונות החל צבא ירדן להצטייד 
בגרסא המושבחת של הטנק אל־חוסיין המצוי 
חלק  תותח  עם  צריח משופר  הכולל  ברשותו, 
קדח של חברת RUAG השוויצרית6 ומערכות 
 Raytheon חברת  של  מודרניות  אש  בקרת 

האמריקאית. להלן מאפייני טנק זה:
הטנק אל־חוסיין הוא בבסיסו טנק צ'לנג'ר 
)Challenger( בריטי המורכב ומושבח במפעלי 
המלך עבדאללה )KADDB( בירדן. הטנק נמצא 
כבר שנים מספר בשירות צבא ירדן. הטנק צויד 
במקורו בתותח 120 מ"מ עם קנה מחורק היורה 
תחמושת אחודה למחצה )קליע לחוד ותרמיל 
לחוד(. כיוון שתחמושת זו אינה מיוצרת יותר 
להחליף  ביוזמה  השני  עבדאללה  המלך  יצא 
לבעל  להיות  הפך  והמיזם  הטנק,  תותח  את 
חשיבות אסטרטגית עבור הממלכה, כדי לצייד 
הייתה  המטרה  החדש.  בדגם  שריון  דיוויזית 
להתקין בטנק תותח 120 מ"מ חלק־קדח היורה 

תחמושת סטנדרטית של ברית נאט"ו.
הטכנולוגית,  ההיתכנות  שהוכחה  לאחר 
הוחלט לנצל ההזדמנות ולשפר את כלל יכולות 
הטנקים  של  לרמה  להביאו  מנת  על  הטנק 
של  התהליך  החל  מכאן  בעולם.  החדישים 
הצריח  לצידוד  ודיגיטלי  מהיר  מנגנון  התקנת 
בקרת  מערכת  התותח,  ולהגבהת/הנמכת 
וטעינת  לאחסנה  חדשה  מערכת  חדשה,  אש 
הקרב,  שדה  לתצפית  וידאו  מסכי  תחמושת, 
מערכת  כל  והחלפת  למפקד  פנורמית  כוונת 
במערכות  שתתמוך  כדי  בטנק  החשמל 

החדשות.
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נושא נשק הכולל עמדת נשק 
עם משגר לטילי נ"ט מסוג 
"קורנט" ומערכת תצפית 

משולבת כוונת תרמית

תכנית ההשבחה כוללת
שבתותח  הנוכחי  המחורק  הקנה  	  החלפת 
120 המ"מ, בקנה חלק־קדח המותקן בטנקי 
)ראה  "פאלקון"  פרויקט  במסגרת   M60־

להלן(.
	  החלפת מערכת בקרת האש הישנה בגרסה 
שימוש  בה  שנעשה   IFCSה־ מערכת  של 
 M60־A3 הטנק  של  ההשבחה  בפרויקט 

המכונה "פניקס".
והייצוב  הצריח  בקרת  מערכת  	  החלפת 
היא  אף  הלקוחה  חשמלית  במערכת 

מפרויקט ה"פאלקון".
בתא  והחיווט  החשמל  מערך  כל  	  שדרוג 

הלחימה.
ההשבחה תכלול את יכולות הטנק הבאות:

מטרות  כנגד  ארוכים  לטווחים  מדויק  	  ירי 
ניידות ונייחות, באמצעות החלפת התותח 
בכזה בעל רתע קצר יותר, מערכת בקרת אש 
מתקדמת ומערכת הכוללת מייצב דיגיטלי.

	  שיפור בטווחי איתור מטרות והעסקתן על 
המפקד  כוונת  הכוונות,  מערך  שיפור  ידי 

ומערכת המייצב.
והביצועים  עמדות  החלפת  יכולת  	  שיפור 
הטקטיים באמצעות צידוד והגבהה מהירים 

יותר של התותח והמקלעים.
	 הגדלת סיכויי הפגיעה בפגז ראשון כתוצאה 

של כלל השיפורים שנמנו.

פירוט ההשבחות של האל־חוסיין
בתחום כושר ההרג:

	  הצריח של הטנק אל־חוסיין מייצר עוצמת 
אש המשתווה לזו של הטנקים המתקדמים 

לירות  הירדני  לצבא  ומאפשרת  בעולם 
 8 של  אש  בקצב  תקנית  נאט"ו  תחמושת 

פגזים לדקה.
	  הצריח המשודרג, בהיותו דיגיטלי, מאפשר 
והפעלה  עצמית  הגנה  מערכות  התקנת 
ידי  על  איומים  גילויי  כנגד  אוטומטית 
שונים  מסוגים  וחיישנים  תצפית  אמצעי 
הגנה  מערכות  להפעיל  למט"ק  ומאפשר 

אקטיביות.
 התותח 120	  מ"מ, בעל קנה חלק־קדח מדגם 
 50 לפי  פירושו שאורכו שווה   L50־(  L50־
למחצה  אוטומטית  מערכת  כולל  מקוטרו( 
של  רתיעה  אורך  ובעל  התרמילים,  לפינוי 

44 ס"מ בלבד.
בתחום התצפית והבק"ש:

	  מד טווח לייזר כחלק מכוונת התותחן.
	  מערכת ראייה תרמית מדור שני המשולבת 

בכוונת התותחן.
	 ייצוב דו־צירי של ראש הכוונת.

 כוונת וידאו פנורמית היקפית )360	  מעלות( 
למפקד.

מוגנת  מודולרית  ניווט  	  מערכת 
ואינטגרלית.

	 מחשב ירי בליסטי.
.  	GPS מערכת

בתחום המיגון וההישרדות:
בצריח מותקנות מספר מערכות:

	 מדוכות לעשן מולטי־ספקטרלי.
לייזר  קרינת  לגילוי  התרעה  	  מערכת 
לנקוט בפעולות חמיקה  לצוות  המאפשרת 

ובכך משפרת את השרידות.
של  התרמית  החתימה  את  המקטין  	  ציפוי 

הטנק בכ־30 מעלות צלזיוס.
לנהג הכוללת מצלמת  	  מערכת אלקטרונית 

וידאו.
הגנת אב"ך, כולל מערכת על־לחץ.	 
מערכת מיזוג אוויר חשמלית.	 
מנוע דיזל מוגן שריון.	 
מערכת שליטה ובקרה למפקד הטנק.	 

כאמור צבא ירדן כבר החל מצטייד בטנקים 
מסוג זה אולם במקביל, ועוד לפני ההחלטה על 
פרויקט האל־חוסיין, החליט הצבא על השבחת 
במסגרת  שברשותו  אם־60  הפטון  טנקי   270

פרויקט "פניקס" להלן:
עם  להתמודד  מיועד  ה"פניקס"  פרויקט 
התיישנותו של טנק הפטון על ידי השבחה, כך 
שיוכל להתמודד עם אתגרי שדה הקרב הנוכחי 
בגישה  שימוש  עושים  הירדנים  והעתידי. 
גמישה ומודולרית להקנות יכולות ירי בתנועה 
ניידותו  שלו,  האש  עוצמת  ושדרוג  לטנק 
זמינות  בטכנולוגיות  שימוש  תוך  ושרידותו, 

ובמחיר מתאים לכל דורש.
בכי  היה  ההשבחה  לפני  הפטון  טנקי  מצב 
רע, תותח 105 מ"מ עם מערכת בק"ש מיושנת 
וכתוצאה מכך איטיות רבה בהעסקת מטרות. 
חוסר יכולת הרכשת מטרות והעסקתן בתנועה, 
הגנת  מיוצבת,  בלתי  תרמית  ראייה  מערכת 
לאיומי  מתאימה  שאינה  אנכרוניסטית  שריון 
של  ה־70  שנות  של  כוח  וחטיבת  הקרב,  שדה 

המאה הקודמת, הזועקת לשינוי.
לרכוש  לטנקים  מתאפשר  ההשבחה  לאחר 
מטרות בתנועה כמו מטרות נייחות, עם סיכוי 
רב לפגיעה בפגז ראשון, הגנת שריון ושרידות 

משופרות, שיפור בניידות ובתמרון.
להלן פירוט השינויים/ההשבחות:

מסוג  החדשה  הבק"ש  מערכת  	  התקנת 
האמריקאית   Raytheon חברת  של   IFCS
מאפשרת ירי יעיל בתנועה, הרכשת מטרות 
הסיכוי  של  משמעותי  ושיפור  יום/לילה 

לפגיעה בפגז ראשון.
	  עוצמת האש של הטנק השתנתה ללא הכר, 
מ"מ   120 לתותח  התותח  החלפת  ידי  על 
קנה  עם  השוויצרית,   RUAG חברת  של 
חלק־קדח 50־L, המאפשרת ירי תחמושות 

חדישות התואמות לתקן נאט"ו.
בתחום  הוכנסו  אף  משמעותיים  	  שיפורים 
הניידות עם הכנסת מערכת התקשורת של 
חברת L3 המשפרת את ההאצה של הטנק 

והעבירות שלו בכלל.
על  משמעותי  באופן  שופרה  	  השרידות 
שאפשר  ובצריח,  בתובה  שריון  תוספי  ידי 

להחליפם בהתאם לאיומים.

צריח ה"פלקון"
שהוצג  הטנקים  בתחום  האחרון  החידוש 
 4 כבר  ממנו  נבנו  ואשר  הירדנים,  ידי  על 
הינו  ובחינה,  ניסויים  לצורך  טיפוס  אבות 
מאויש  לא  "פלקון"  צריח  עליו  שמורכב  טנק 
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הטנק אל־חוסיין עם צריח היברידי 
שהוא בבסיסו טנק צ'לנג'ר

התובה.  מתוך  המופעל   - לגמרי  אוטומטי   -
בתחום  והן  הטכנולוגי  בתחום  הן  חידוש  זהו 
הכוונה  עתידיים.  טנקים  דגמי  של  התפיסה 
צריח חדיש המצויד בתותח חלק  הינה לספק 
קדח 120 מ"מ עם מיגון משופר והקטנת צללית 
לטנקים  ביחס  להישרדותו  המוסיפים  הטנק, 
קיימים החמושים כיום בתותח 120 מ"מ בעל 

קנה מחורק או בתותח 105 מ"מ מיושן.
ובפרויקט  באל־חוסיין  )כמו  זה  בצריח  גם 
"פניקס"( נעשה שימוש בתותח 120 מ"מ חלק־
קדח מדגם 50־L של חברת RUAG השוויצרית 
חברת  של   IFCS האש  בקרת  מערכת  עם 

Raytheon האמריקאית.
בדקה,  פגזים   8 של  ירי  מאפשר  זה  צריח 
 11 הראשונות.  השניות  ב־10  נורים   3 כאשר 
בטען  לאחסון  ניתנים  תורנים  פגזים   17  -
האוטומטי ועוד 17 לטעינה מידית מתחת לקו 

טבעת הצריח )הכל בהתאם לתובה הקיימת(.
על הצריח אפשר להתקין מערכות חיישנים 
וכל  אקטיבית,  הגנה  ומערכת  עשן  ומדוכות 
המערכות ניתנות להפעלה מתוך הצריח כאשר 

המפעיל מוגן.
עם  ספרתי  בליסטי  במחשב  מצויד  הצריח 
הכוונות   ,)Hunter־Killer( כוונת  מפוקד  נשק 
כוונת  דו־צירי,  מיוצב  ראש  בעל  הראשיות 
פנורמית היקפית )360 מעלות( למפקד, כוונת 
שלישי  מדור  תרמית  ראיה  מערכת  עם  וידאו 
לתותחן  אוטומטית  עקיבה  ומערכת  לתותחן 

ולמפקד.
החידוש העיקרי בטנק המוצע הינו תפיסת 
החדש  הצריח  כאשר  שלו,  והשרידות  המיגון 
צללית  של  משמעותית  הקטנה  מאפשר 
לצריח(  )מתחת  בתובה  הצוות  מיקום  הטנק, 
שריון  של  משקל  אותה  באמצעות  המאפשר 
המיגון  חבילות  בהרבה.  גבוהה  לקבל שרידות 
המודולרי מסוגים שונים מרכיבים את השריון 
של הצריח. ניתן לשלוט בגובה ובכיוון הצריח 
עשן  ממנו  ולהפעיל  הצללית  בניהול  ובכך 
מולטי־ספקטרלי. כמו כן הוא מצויד במערכת 
נקיטת  לייזר המאפשרת  קרינת  מפני  התרעה 

פעולות התחמקות עם הלזירה על הטנק.
צריח זה - המילה האחרונה של הטכנולוגיה 
- מוצע לכל דורש במזרח התיכון על ידי הרשות 

.7KADDB לפיתוח אמצעי לחימה הירדנית

בתחום הנ"ט
וכהשלמה  ביבשה  הקרב  צוות  לאיזון 
לשפר  ירדן  בצבא  הוחלט  הטנקים  לשיפורי 
החי"ר.  של  הנ"ט  כושר  את  משמעותי  באופן 
יצרני  בין  והשוואה  יסודית  בחינה  לאחר 
אמל"ח הנ"ט בעולם, החליטו הירדנים להיכנס 
לשיתוף פעולה בתחום זה עם הרוסים. השת"פ 
עם הרוסים אינו כיוון חדש בירדן אלא נמשך 

הינו  שלו  העיקרי  והמאפיין  מספר  שנים  כבר 
בפרק   .BMP בנגמ"שי  ירדן  צבא  בהצטיידות 
שלהלן נתייחס רק לשתי מערכות נשק חדשות 
)ומוצעות  ירדן  בצבא  לשירות  הנכנסות 
נ"נ  והן  באזור(,  אחרים  לצבאות  גם  למכירה 
חדישים  ומרנ"טים  נ"ט  טיל  הנושא  ההאמר 

 .RPGמסוג 32־

 טיל נ"ט רוסי "קורנט" 
על גבי נ"נ אמריקאי "האמר"

הצבא הירדני מכיר היטב את דרישות שדה 
גם  כי  ומבין  מודרני  לנ"ט  המתייחסות  הקרב 
ניידות,  יכולת  ללא  ביותר,  הטוב  הנ"ט  טיל 
המתמרנים  לטנקים  קל  לטרף  במהרה  יהפוך 
מיקומם  את  הזמן  כל  ומשנים  הקרב  בשדה 
ואת מרכזי הכובד בו. שנים רבות היו קיימים 
בצבא ירדן גדודי נ"ט דיוויזיונים שכללו ג'יפים 
אמריקאיים 151A1־M נושאי טילי נ"ט מסוג 
מערכות  של  בדיוק,  התפיסה  באותה  "טאו", 
נ"ט בשדה הקרב בעלות יכולת תמרון וניידות 
מחדש  ולהצטוות  להתפצל  היכולות  טקטית, 
מכך,  גדולים  ובמספרים  ברביעיות  בצמדים, 
ואף  חטיבתיות  עוצבות  של  ללחימה  כסיוע 

יחידות גדודיו ולמטה מזה.
לאחרונה, ובאותה התפיסה, הוחלט לשדרג 
את אמצעי הלחימה של גורם נ"ט זה ולציידו 
בנ"נים אמריקאיים מסוג "האמר" שעליהם הם 
טילים  אינטגרליות  נשק  בעמדות  מתנייעים, 

נ"ט רוסיים מתקדמים מדגם "קורנט".

M1114־ HAMMVW נ"נ
במשקל  האמר,  בסיס  על  נשק  נושא  זהו 
עם  טון  וכ־4.5  המטען(  )ללא  טון  כ־3.5 
מערכת הנשק והתחמושת. הנ"נ כולל חטיבת 

המשקל  את  לשאת  המאפשרת  משופרת  כוח 
העודף ואף מיגון אינטגרלי כנגד נק"ל )עד 7.62 
מ"מ( ורסיסי ארטילריה. זהו נ"נ בעל העבירות 
הטובה בעולם לרכב אופני. על נ"נ זה הרכיבו 
הירדנים עמדת נשק הכוללת משגר לטילי נ"ט 
מסוג "קורנט" ומערכת תצפית משולבת כוונת 
 SAGEM חב'  מתוצרת  ליום/לילה  תרמית 
זה  לרכב  מאפשרת  זו  תצורה  הצרפתית. 
מ'   5,500 של  בטווחים  נ"ט  מטרות  העסקת 
ביום ו־ 3,500 מ' בלילה. טיל הנ"ט בעל יכולת 
חדירה של 1.2 מ' שריון והמשגר מסוגל לשגר 
טילים   12 עליו  נושא  הנ"נ  בדקה.  טילים  2־3 
נוספים. המערכת התרמית הינה מדור שלישי 

ושוקלת 6.5 ק"ג.
את חיילי החי"ר הוחלט לצייד במרנ"ט רוסי 
 ,RPG32־ רוסי־ירדני  בשיתוף  המיוצר  חדש 

"האשים".
 2005 השנים  בין  ברוסיה  יוצר  זה  מרנ"ט 
ירדנית,  הזמנה  לפי  "בזלת"  במפעלי   2007  -
הכוונה  ירדן.  לצבא  השנה  סופקו  והראשונים 
במפעלי  בירדן  בכמויות  זה  מרנ"ט  ליצר  היא 
רב־ מרנ"ט  מהשנה.  החל  עבדאללה  המלך 
מגוון מטרות בשדה  נועד להשמיד  זה  תכליתי 
ורכב  נגמ"שים מודרניים  הקרב, החל מטנקים, 
ועד בונקרים וביצורים מסוגים שונים, ואף נועד 
לירי על חיילים בשטח פתוח. העסקת מגוון כה 
רב של מטרות מבוצע על ידי שימוש בלא פחות 
מארבעה סוגי רקטות, שתיים בקוטר 105 מ"מ 
מהקטרים  אחד  בכל  מ"מ.   72 בקוטר  ושתיים 
המיועדת  )טנדם(  כפול  ראש־נפץ  רקטת  ישנה 
ריאקטיבי  מיגון  עם  מודרניים  טנקים  כנגד 
וראש נפץ תרמו־ברי עם אפקט רסיסים משופר 

כנגד רק"ם קל ומטרות "רכות".
המרנ"ט כולל משגר קצר עם כוונת מובנית. 

מקורות
Military Technology, world defense almanac 2008, MONCH, Bonn, Germany, p. 281. 	 http://news.fr.be.msn.com.2007 מ־31 לדצמבר 
	 http://www.kaddb.com/ 	 http://world.guns.ru/
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M113־/AIFV טנק ליאופרד 1 ֵאי־5נגמ"שי

טנק שמורכב עליו צריח "פלקון" 
לא מאויש ואוטומטי

מרנ"ט רוסי חדש 32־RPG המכונה "האשים", 
המיוצר בשיתוף רוסי־ירדני

הערות:
1 .Military Technology, world defense almanac 2008, MONCH, Bonn, Germany, p. 281

. http://news.fr.be.msn.com מ־31 לדצמבר 2007. 2
3 .http://www.haaland.info/leopard1/world/

שיתוף פעולה בין צבא לבנון לחיזבאללה ראינו במלחמת לבנון השנייה בפרשת אח"י "חנית". 4 .
5 .Military Technology, Ibid, p. 278.

 החברה השוויצרית RUAG. 6 מקיימת קשרי שיתוף פעולה הדוקים עם התעשייה הצבאית הישראלית )תעש(/ במסגרת זו העבירה לה ישראל ידע 
רב בתחום התחמושות ואמצעי הלחימה היבשתיים.

7 .http://www.kaddb.com/
8 .http://world.guns.ru/

הרקטות מגיעות מהמפעל בתוך מיכל בצורת 
ומושלך לאחרי  הירי  כקנה  גם  צינור המשמש 
הירי. אורך המשגר בקוטר 105 מ"מ הוא 1.2 מ' 
ו־90 ס"מ לקוטר 72 מ"מ. משקלו 10 ק"ג עם 
הרקטה הגדולה ו־6.5 ק"ג עם הקטנה. הטווח 
650 מ"מ  עד  וכושר חדירת שריון  מ'   200 עד 

עם ראש ה"טנדם" של הרקטה הגדולה 8.

סיכום
מתאפיינת  התיכון  במזרח  הלחימה  זירת 
יצרני  של  והעניין  חדשים  לחימה  באמצעי 
הבריטים  האמריקאים,  כמו  הגדולים  הנשק 

הרוסים והשוויצרים מאפשרים הצבה של סוגי 
נשק שלא היכרנו בעבר. יתרה מזו, הקמתו של 
מפעל אמצעי הלחימה המודרני בירדן, בשיתוף 
יצרנים אלה, מאפשר לכל דורש במזרח התיכון 
להצטייד בסוגי הנשק החדישים ביותר ובמחיר 
גם  מגיע  בירדן  כיום  שמיוצר  מה  כל  סביר. 
לראות  צפויים  ואנו  אחרות  ערב  למדינות 
אמצעי לחימה אלה בידי החיזבאללה )דרך צבא 
לבנון( ובשטחי הגדה ועזה, במיוחד המרנ"טים 

קצרי הטווח מסוג "האשים". 
אנו רואים כי הן בלבנון והן בירדן מושקעים 
משאבים רבים בשיפור ציי השריון שברשותן. 

זו בלבנון מסוכנת ביותר בשל האחיזה  מגמה 
במדינה  השלטון  במוסדות  החיזבאללה  של 
זו. מצב זה יאפשר לארגון מחבלים זה ללחום 
ו"פטון"  "לאופרד"  טנקי  עם  בקרוב  נגדנו 
הנ"ט  משגרי  מ"מ,   120 תותחי  עם  משופרים 
מדגם "קורנט" המנוידים על גבי נ"נים ומגוון 
נוסף של אמל"ח מודרני, הנמכר ללבנון כמדינה 
עמנו.  ביחסי שלום  הנמצאת  בירדן  מיוצר  או 
אפשרויות אלה יקנו לחיזבאללה את הניידות 
אתגרים  כוחותינו  מול  ויעמידו  הקרב  בשדה 
בתחום לוחמת השריון שלא היו קיימים בידי 
האויב במלחמת לבנון השנייה.  	
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סא"ל )במיל'( דוד כספי

הייצור  בקו  בנובמבר האחרון,  לבקר  לי  נזדמן 
של טנק ה"מרכבה" בחברתו ואדיבותו של ידידנו 
כקשנ"ר  שבתפקידו  רבין,  איציק  )במיל'(  תא"ל 
היה מעורה ומעורב עמוק בפרויקט, יחד עם טליק, 
והטמעת  קליטה  של  המרתקות  התקופות  באחת 
ובפיתוח תפיסת  בגיבוש  ביחידות השריון,  הטנק 
אחר  המעקב  המבצעיים,  והאימונים  התרגולות 

הבעיות והקשיים שהתעוררו ומתן פתרונות.
ירון לבנת, ראש מנת"ק  את פנינו קיבל תא"ל 
)מנהלת תכנון טנק(, מהנדס אלקטרוניקה שעוסק 
שראינו  מה  טנקים.  בתכנון  עשורים  שני  מעל 
ושמענו אצלו יצר אצלי שיר בלב - שיר של סיפוק 
תחושה  של  שיר  וחדווה,  גאווה  של  והתרגשות, 
עילאית שהנה קורה כאן משהו חשוב, גאוני וטוב 
במדינה שלנו, וכי ולא הכל זה כותרות "שחורות" 

ופסימיות בעיתונים!
על  ובמספרים  בפרטים  אתכם,  אלאה  לא 
טנק המרכבה שרבים מכירים, אך אספר על כמה 
תדהמתי  הלב.  שיר  את  בי  שעוררו  הדברים  מן 
הפרויקטים  במצגת  התבוננתי  כאשר  הראשונה 
מרכבה  מעשה  המרכיבים  המגוונים  והמטלות 
זה, תרתי משמע, הייתה למראה מאות רבות של 

של  בתהליכים  במקביל,  הרצים  תתי־פרויקטים 
ויסתיימו  ייפגשו  כולם  כאשר  והתהוות.  תכנון 
ייצאו  הם  והמתוכנן,  המדורג  הזמנים  לוח  לפי 
לבסוף משער המפעל מחוברים ומשולבים זה בזה 
היא  הלא  אדירה,  מפלצת  של  בצורה  זה  עם  וזה 
כוללים  אלה  משניים  פרויקטים  ה"מרכבה"!  טנק 
מורכבות  במערכות  וכלה  ואומים  מברגים  החל 

ומתוחכמות.
מפקח  הזו  הענקית  והאינטגרציה  התזמון  על 
ראש מנת"ק תא"ל ירון, שבקיא ונלהב בכל הנעשה 
וארגון  תכנון  של  הקלסיים  התרשימים  אצלו. 
גאנט וֶּפְרט - חוגגים אצלו. ואני שואל את עצמי 
מאיפה, לעזאזל, למדו היהודים לבנות טנקים ועוד 
לייצר את הטוב ביותר בעולם! והתשובה: "ארגון 
לומד, טמבל" )ראה ספרו של פיטר מ' סאנז'י( וגם 
ההמצאה  אבי  הינו  שההכרח  חכמים,  כבר  אמרו 
בנה  הרי  היהודי"  ה"מוח   - חדש  לא  זה  )בעצם 
את ה"לביא" ואת ה"חץ", המזל"טים המשוכללים, 
הלוויינים שלנו, הסב את הסנטוריון ל"שוט קל", 
האוויר  חיל  במטוסי  ותוספות  שינויים  יישם 

ועוד(.
בו  שיש  הטנק  נוצר  טליק,  של  הקודח  במוחו 
המענה המיטבי למרבית הצרכים והתנאים שעליו 
בעיקר  הציג  טליק  הקרב.  בשדה  עמם  להתמודד 

דרישות ותפיסות, וצוותי חשיבה ותכנון מוכשרים 
ומסורים, יצקו פתרונותיהם בפלדת הטנק.

מבצעית־ "פילוסופיה"  טמונה   ,4 ב"מרכבה" 
את  לראות  מרתק  במינה.  ייחודית  תפקודית 
פרט  בכל  שהושקעה  הפונקציונלית,  החשיבה 
בראש  הצוות  ושרידות  המיגון  הטנק.  ממרכיבי 
סדר העדיפויות: מודולי מיגון מתוחכמים מכסים 
את "מערומיו" הרגישים של הטנק; המנוע מותקן 
היחיד  הטנק  שזה  לי  )נדמה  התובה  בקדמת 
בעולם במבנה זה(; מערכות מיגון אקטיבי ופסיבי 
משוכללות עם זמן תגובה מידי; מערכת חיישנים 
בזוקה  "צוות   - )זוכרים?  איומים  וגילוי  לזיהוי 
מן  חצי  אוטומטית  יעשה  המרכבה  טנק   - אש"! 
ביטול  הטנק;  תוך  אל  אחורית  כניסה  העבודה(; 
לשיפור  הצריח  גג  על  קשר  לטען  כניסה  פתח 
הישרדות הצוות, כפי שאלוף ישראל טל התעקש 
מלחמת  מתקופת  בצריח'  ל'חשופים  תזה  )ואנטי 
ששת הימים(; מט"ק שיכול לתפקד בצורה מלאה 
ביום ובלילה עם הראש בפנים, בתוך תא המפקד 
)איפה החינוך שהקפדנו עליו - "המפקד עם הראש 

בחוץ"(; מערכת התרעה לפני התהפכות ועוד.
הידראולי  שמן  לא   - גבוהה  דליקּות  עוד  ולא 
ומגחים  בנזין  מטאור  שוט  )זוכרים?  בנזין!  ולא 
 - שמפניה  פקק  כמו  שהתעופפו,  צריחים  עם 
ראינום בצער רב במלחמת יום הכיפורים, פגועים 
לאורך האגם המר בסיני(. הכל במרכבה - מנועים 
זאת  התלקחות.  סכנת  ללא  חשמליות,  ומערכות 
מוגן  שבצריח  מידי"  "לשימוש  הפגזים  תא  ועוד, 
פנים.  כלפי  פיצוץ  נזקי  ומונע  פנימה  כלפי הצוות 

לראות טנק
"מרכבה" 

עם שיר בלב!
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"מרכבה"  טנק  הזו,  הנשק  הובלת  פלטפורמת 
סימן 4, מבוקרת ומפוקחת באמצעים טכנולוגיים 
אלקטרוניקה  הרבה  עם  בעולם,  המתקדמים  מן 
ומחשוב משוכללים ביותר, החל ממערכות בקרת 
המנוע וכלה כמובן במערכות הכינון והירי, בצורה 
ווידיאו,  מצלמות  לייזרים,   - ביותר  המדויקת 
תמונת שדה הקרב המונחת על הצג מול כל אנשי 
כוונות  תיאום  )זוכרים?  ועוד  ג'י־פי־אס  הצוות, 
פעמיים ביום, "בורסייט", צלב חוטים מודבק בגריז 
בתמונת  גם  נעוץ  הטנק  ייחוד  התותח(.  קנה  על 

המצב שהוא מעביר למפקד הטנק.
עם  סוס  כוחות   1500 של  בהספק  אדיר  מנוע 
כפולות  בלימה  מערכות  שבו  משוכלל,  מזקו"ם 
הרבות  הטונות  את  מניידים  ביותר,  וגמישות 
מעולים.  ובתמרון  בעבירות  בקלילות  זה  טנק  של 
בקרוב יוכנס גם מנוע עזר "קטן" שנועד להפעלת 
לחסוך  כדי  בנסיעה,  אינו  הטנק  כאשר  מערכות 
)זוכרים?  הראשי.  המנוע  של  ובשחיקה  בדלק 
שהיה  לצוות  ואוי  בנזין,  בסנטוריון  עזר"  "מטען 
מנוע  קודם  להפעיל  בלי  הראשי,  המנוע  מניע 
היינו  העזר  מטען  הפעלת  עם  מיד  למעשה,  זה. 
כדרך  הידוע,  החשמלי  הקומקום  את  מחברים 

האנגלים, להכנת הקפה בבוקר...(
תותח   - אש  ייצור  במערכות  משופע  הטנק 
אימתני בקוטר 120 מ"מ, עם תחמושת מתקדמת 
תרמילים  של  נפח  )החוסך  מתכלה  תרמיל  בעלת 
ריקים שבעבר היה צריך להוציאם החוצה(, שלושה 
מקלעים כאשר האחד "0.5 מופעל חשמלית בצריח 
המפקד, מרגמה 60 מ"מ, אמצעים להגנה אקטיבית 

ומדוכות עשן.
שיש  כך  ונבנה  תוכנן  הטנק  כי  לציין  חשוב 
נפגעות  כאשר  גם  גבוהה  תפעולית  יתירות  לו 
מערכותיו ונשמרת יכולת פעולה מלאה ללא מתח 

מצברים. 
כאלו  מורכבות  מערכות  טוב  להפעיל  כדי 
ומתאים  מוכשר  מיומן,  אדם  כוח  לצה"ל  דרוש 
למיומנות  רק  לא  נדרש  כיום  המט"ק  בהשכלתו. 
טכנולוגית, אלא גם לפתח כישורים של אינטגרציה 
והבנה של מכלול המידע והנתונים שזורמים אליו 
בשפע, ולהגיב בהתאם בשדה הקרב הרווי איומים 
ובלחימה אינטנסיביות. שוב אנו מגיעים למערכת 
להאדרת  היתר,  בין  עליה,  המוטל  ועל  החינוך 

עוצמתו של צה"ל.
ועוד במפעל זה, במקביל ובנוסף, אנו רואים בקו 
הייצור את הולדתו של הנגמ"ש המשוכלל בעולם 
- ה"נמר". מדהים לראות את השלבים המתקדמים 
כך  על  הוחלט  והרי  הייצור,  תהליך  נמצא  שבהם 
עולה  ה"נמר",  השנייה.  לבנון  מלחמת  לאחר  רק 
בתכונותיו על נגמ"שים אמריקאיים, והינו כמעט 
טנק "מרכבה" לכל דבר, למעט התותח. הוא נועד 
ממוגן  הוא  אחורית,  כניסה  לו  יש  חי"ר,  להסעת 
מחשוב  במערכות  ומצויד  הכיוונים  ומכל  כהלכה 
בתוכו  הצוות  שהיית  מתקדמות.  ואלקטרוניקה 

נוחה והוא מוגן מפני זעזועים של גלי הדף.
של  ענק  גושי  רואים  אנו  ההרכבה  באולמות 
מעובדים,  נחתכים,   - טון  עשרות  במשקל  פלדה 

לשלדת  ביחד  ומתחברים  ומרותכים,  מכופפים 
וחלקה  טנק. חלק מן העבודה נעשית ברובוטיקה 
ידנית. מה מוזר לראות ענקי פלדה אלה, שמנקבים 
בהם קדחים לברגים ולאומים בדיוק של מיקרונים, 
כדי  קדיחה  כל  לאחר  ומוחלף  מכויל  והמקדח 
יועברו  מכן  לאחר  המיקרוני.  הדיוק  על  לשמור 
באוויר  ורגיעה  למנוחה  הכבדים  המתכת  ענקי 
מכל  שיתאוששו  כדי  חודשים,  למספר  החופשי 
הייסורים שעברו עליהם וכל הריתוכים וההלחמות 
התזוזות  תהליכי  את  ישלימו  והחיתוכים, 
להרכבה  ראויים  יהיו  ואז  בתוכם,  והכיפופים 

מתקדמת בדרך להיות הטנק.
הפלדה  גושי  שמאחורי  האנשים  האנשים, 
הענקיים - מרגש לראותם! אינך יכול שלא לאהוב 
על  העובדים  אינם  ואלה  אותם  ולהעריך  אותם 
הממוזג.  ובחדר  מחשב  בעזרת  והשרטוט  התכנון 
קצת  צה"ליים,  עבודה  בגדי  הלבושים  הם  אלה 
גדולים ממידתם, משקפי מגן או מסכת ריתוך על 
פניהם, רכונים על איזו נקודה רושפת גיצים ואש 
לכל הכיוונים, או מפעילים מתא קטן מתקן ענק 
של הרמה, ריתוך, או חיתוך, ואילו אחרים אפופים 
מתכת  של  וריחות  מתכות  אבק  של  דקיק  בענן 

חרוכה.
אני מסתכל על פניהם - אנשים פשוטים, קשי־
יום, מרוכזים בעבודתם, בחלקם אני מזהה עולים 
חדשים, יחסית, "לא ׂשמים" על משלחות המכובדים 
הפוקדות אותם לעיתים קרובות, חושבים על יום 
שהם  המצומק  השכר  עם  יסתדרו  כיצד   - המחר 
שמודעים  בהם  ניכר  זאת  בכל  אבל  מקבלים! 
לעבודתם החשובה ולתרומתם לעוצמתו של צה"ל, 
שעושים.  למה  ורצינות  מסירות  זוהרת  ובעיניהם 
עובדים במקצועות אלה,  בל תחשבו שקל להשיג 
והרי רתכים, מסגרים ועובדי מתכת בכלל, הולכים 
ונעלמים מהנוף אצלנו ומערכת החינוך המקצועי, 
כפיים,  לעבודת  היתר בהכשרה  בין  שעסקה פעם 
אינה עוסקת בזה עוד והחברה מתגמלת את המעט 

שעוד נותרו בשכר זעום ועולב!
לאומית  בהוצאה  המרכבה  בפרויקט  מדובר 
תקציב  על  מניח,  אני  שמועמסת,  למדי  נכבדה 
הביטחון. בינתיים, נרגעו הדיבורים והמחלוקות על 

המקום והצורך של הטנק בשדה המערכה העתידי. 
עתה  זורם  ה"מרכבה"  שפרויקט  רושם  עושה 
בקצב מוגבר, ויש לזכור שבתי המלאכה כאן אינם 
עוסקים רק בייצור טנקים חדשים אלא גם בשיקום 
מן  )כ־80%  פגועים  טנקים  של  לכשירות  והחזרה 
שוקמו  השנייה  לבנון  במלחמת  שנפגעו  הטנקים 
וכן בהרכבת מערכות חדישות  לשירות(,  והוחזרו 

לשדרוג טנקים שבמערך הפעיל.
בשיתוף  ועובד  מקושר  ה"מרכבה"  פרויקט 
אזרחיים  מפעלים  עשרות  עם  אינטנסיבי  פעולה 
ומייצרים  ספציפיים  בתחומים  המתמחים  בארץ, 
מערכות ורכיבים שונים עבור הטנק. כ־60 אחוזים 
בארץ  משולמת  הפרויקט  של  ההוצאה  מסך 
בחו"ל  לספקים  והיתרה  רבים(,  מיליונים  )וזה 
לפרויקט  כלומר  האמריקאי.  הסיוע  כספי  ומתוך 
מקומות  ביצירת  עצום  לאומי  ערך  ה"מרכבה" 
שגם  כמובן  משפחות.  לאלפי  בארץ  תעסוקה 
והטכנולוגי שהוא  תרומה חשובה למחקר המדעי 

בעל ערך מוסף המביא ליתרונות נוספים במשק.
טנקי  מספר  עומדים  הייצור  מסלול  בקצה 
מרכבה מוכנים למסירה. המתבונן בהם רואה את 
תוספת העוצמה לצה"ל, לאחר שעברו את מסלול 
התלאות של ההרכבה והייצור, וזה עושה לך משהו, 
 - והטנק  ממגנטת.  הוד,  אפופת  אצורה  עוצמה 
אפילו אינו יודע כמה אנו מעריצים אותו. טנקיסט 
ה"מרכבה" הראשון היה כנראה יוסף אשר לפרעה 
אתו  "וירכב  טבעתו  את  עליו  ששם  במצרים, 

במרכבת המשנה אשר לו" )בראשית מ"א, מ"ג(.
בסיום אני שואל את עצמי מדוע לא מעבירים 
את מודל העשייה וההצלחה של פרויקט ה"מרכבה", 
גם לתחומים אחרים של החברה, המשק והכלכלה 
יותר למדינת ישראל!  יהיה טוב  בישראל? או אז, 
חזון,  זה:  פרויקט  של  המאפיינים  את  רק  צריך 
גיוס  מאמצים,  מיקוד  מסירות,  התמדה,  אמונה, 
ביותר,  הטובים  וכישרונות  יכולות  ורתימת 
ועוד.  ועוד,  רציונלית  והקצאה  משאבים  העתקת 
וכל אלה קיימים בפוטנציה או שניתן להצמיחם - 
אבל, לצערנו רבים כפותים ואסורים ברצועות של 
אנשים שאינם מודעים לכך שבידינו הדבר לשנותו 
	 - האם נשנה?! 

הנגמ"ש החדיש נמ"ר
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הצהריים  לפני   1956 באוקטובר   30 ביום 
אש  מגע   52 מגדוד  מ'  החרמ"ש  פלוגת  יצרה 
כתף מדרום. כאשר התגבשה  אום  עם מתחם 
המתחם  את  למוטט  יהיה  ניתן  שלא  הערכה 
בהתקפה על ידי הגדוד, הוחלט לתקוף את אבו־

עגילה וסכר הרואיפה מהעורף, תוך ניצול ציר 
עוקף דרך הדייקה, שהתגלה על ידי פלוגת סיור 
מחנה  את  יכבוש   82 גדוד  כאשר  חטיבתית, 
אבו־עגילה וגדוד 52 שנע בעקבותיו יכבוש את 

סכר הרואיפה.

כיבוש מחנה אבו־עגילה
לאחר היתקלות במתחם אום שיחן בחלקו 
מגע  לנתק  החרמ"ש  פלוגת  קיבלה  הדרומי 
מהמתחם ולנוע דרומה. תוך כדי תנועה קיבלה 
בדרכו  82 שהיה  לגדוד  לעבור  פקודה  הפלוגה 
למעבר הדייקה. גדוד 82, עם פלוגת טנקים א' 
מהגדוד ופלוגת החרמ"ש מ' מגדוד 52, הצליח 
לעבור את הדייקה ולקראת יום 31 באוקטובר 
ליבנה־ ג'בל  כביש  לצומת  הגיע   05:30 בשעה 

אבו־עגילה ופנה מזרחה למחנה אבו־עגילה.
האויב באבו־עגילה

ויחידות  חי"ר  פלוגת  כלל  במחנה  האויב 
התרכזה  החי"ר  פלוגת  ושירותים.  מינהלה 
אל  ואדי  בין  למחנה  ומצפון  במזרח  בעיקר 

עריש והכביש המחבר את המחנה.
מתנה אבו־עגילה

אל  נחל  עובר  למחנה  וממערב  מדרום 
עריש. הכביש חוצה את הנחל בגשר אירי לפני 

מכשול  מהווים  הנחל  מצוקי  למחנה.  הכניסה 
דרך  אפשרית  רכב  עם  הכניסה  רכב.  למעבר 

הכביש מכיוון מזרח.
כיבוש מחנה אבו־עגילה

עם מעבר הדייקה והתחברות עם כביש אבו־
ממחלקה  דיווח  קיבלתי  ליבני  ג'בל   - עגילה 
ובראשם  מצריים  שבויים  כ־40  תפיסת  על   3
פקודה  קיבלה  המחלקה  הכביש.  באזור  קצין, 
על  החלפתם  עד  הכביש  את  לחסום  להמשיך 

ידי כוחות אחרים של הגדוד.
ותחת  אבו־עגילה  לעבר  תנועה  כדי  תוך 
מהמג"ד  הפקודה  התקבלה  ארטילרית  הפגזה 
ולכבוש  להסתער  והחרמ"ש  לפלוגות הטנקים 
ופלוגת  הכביש,  דרך  אבו־עגילה  מחנה  את 
הכביש  את  לחסום  פקודה  קיבלה  החרמ"ן 
ולשחרר את מחלקת החרמ"ש מהחסימה, כדי 
הגדוד  בהתקרב  החרמ"ש.  לפלוגת  להצטרף 
הגשר  באזור  הטנקים  פלוגת  נעצרה  למחנה 
שעל נחל אל עריש )מעבר הכרחי( והותקפה על 
ידי כוחות מצרים שהיו באזור. פלוגת החרמ"ש 
על  והותקפה  הטנקים  פלוגת  אחרי  נעצרה 
עריש  אל  נחל  בין  נ"ט,  ונשק  חי"ר  כוחות  ידי 
לעבר  הרכב  עם  פנתה  הפלוגה  והכביש. 
החיילים המצרים והשמידה אותם. לאחר מכן, 

נחל  לעבור את  כאשר התברר שאין אפשרות 
אל עריש ברכב, בוצעה פעולה רגלית והפלוגה 
החלה לחצות את הנחל תוך הסתערות אל תוך 
המחנה כלפי צפון. מחלקת החרמ"ש שהגיעה 
כדי  המג"ד  ידי  על  הופעלה  הכביש  מחסימת 
לטהר מאויב את אזור הדיונות שמדרום לצומת 
תנועת  את  שחסמו  הגשר,  ואזור  אבו־עגילה 
התפרסה  הטנקים  פלוגת  א'.  פלוגת  טנקי 
מצפון וממזרח למחנה אבו־עגילה כדי להבטיח 
את אזור הפעולה. בשעה 0700 הסתיים כיבוש 

המחנה ותפיסת צומת אבו־עגילה.

כיבוש מחנה סכר הראופה
האויב במחנה סכר הרואיפה כלל:

1.  גונדת תותחי שדה נגררים 25 ליטראות )8 
שיחן,  אום  למתחם  בסיוע  שפעלו  קנים( 
בכינון  פעלו  המחנה  על  ההתקפה  שבעת 

ישיר כנגד התקפת הגדוד )ראה מרשם(.
מרשם(.  )ראה  מ"מ   57 נ"ט  תותחי  2.  שבעה 
ותותחי  ישיר  בכינון  שפעלו  השדה  תותחי 

הנ"ט היו הכוח העיקרי במחנה.
3.  מחלקת משחיתי הטנקים מסוג ארצ'ר עם 
בהסתעפות  כלים(   4( ליטראות   17 תותחי 
המחנה  תוך  אל  דרומה  שהוביל  הכביש 

מכביש אבו־עגילה אום כתף.
4.  שאריות של פלוגת החי"ר המצרית שנסוגה 

מאבו־עגילה.
יחידות מינהלה ושירותים.  .5

מחנה סכר הרואיפה ממוקם כ־4 ק"מ ממזרח 

פלוגת החרמ"ש 
בקרב הסכר במלחמת סיני

 בקרב הסכר הנודע במלחמת סיני השתתפה גם פלוגת החרמ"ש מ' מגדוד 52, 
 שצורפה לגדוד 82 בהתקפה על מחנות אבו־עגילה וסכר הרואיפה, אך מקומה 

נפקד מן הפרסומים. פלוגה זו נטלה חלק חשוב בכיבוש מחנות אבו־עגילה

תא"ל )במיל'( ששון יצחקי
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 4 משחיתי 
פלוגת טנקים ארצ'ר

חרמ"ש 
ששון

בריל

מחנה אבו־עגילה אדולף

גבעת 
המושל

מחנה 
הסכר

מקרא:
מחלקת טנקים

פלוגת חרמ"ש

תעלה

קרב הסכר
יּוסּוף

אבו עגילה

רואיפה

לג'בל לבני

לביר חסנה

רס' אבו מטמיר

הדיקה

אל עריש

קצימה

צבחה

טירת אום בסיס ניצנה

מהלכי פלוגת החרמ"ש מגדוד 52 במלחמת סיני

אום כטף

1.  הפלוגה פעלה במסגרת גדוד 52 )צג"ם 1( של אורי רוזנבלום והובילה את הגדוד 
- ראס־אבו־מטמיר  - קסימה, עד כאן ללא אירועים מיוחדים  ג'בל־צבחה  דרך 
ויצרה מגע במתחם אום־כתף מדרום. )משהוחלט   - ידי המצרים(  )שנעזב על 
בדייקה  ומצאה מעבר  פלוגת הסיור  נשלחה   - לכבוש את המשלט  ניתן  שלא 

והגדוד עבר לתקוף את אבו־עגילה מהעורף.(

 - )ברן( אדן בכניסה לדייקה  2( של אברהם  )צג"ם  2.  הפלוגה הועברה לגדוד 82 
כיבוש צומת אבו־עגילה - הרואיפה.

3.  בגמר הקרבות הצטרפה הפלוגה לגדוד 52 בביר־גפגפה. הפלוגה הייתה הכוח 
שעסק  ההנדסי  הכוח  על  חיפוי  תוך  הצירים,  בשלושת  סיני  בפינוי  האחרון 

בהריסת תשתיות וכבישים, עד לגבול הבינלאומי שבין ישראל למצרים.



אבו עגילה וסכר הרואיפה
אבו עגילה הוא שם צומת דרכים במזרח חצי האי סיני שבמצרים. הצומת סמוך לגבול 
הבינלאומי עם ישראל ונמצא 31 קילומטר מערבית לניצנה וכ־50 קילומטר דרומית לאל 
עריש. גובה השטח הוא 150 מטר מעל פני הים ובסמוך אליו נמצא ואדי אל עריש. ליד 
העיירה אבו־עגילה בנו האנגלים סכר על נחל אל עריש לאגירת מי שיטפונות, הוא סכר 
במלחמת  חשובים  קרבות  במוקד  עמדו  אליו  הסמוכים  והמשלטים  הצומת  הרואיפה. 
מדורג,  צומת  למעשה  הוא  הצומת  הימים.  ששת  ובמלחמת  קדש  במבצע  העצמאות, 
הצומת  מן  דרומה.  להסתעפות  ממערב  קילומטר  כ־10  נמצאת  צפונה  וההסתעפות 

מסתעפות מספר דרכים:
	 מזרחה אל ניצנה.

	 לדרום מזרח אל קציימה )סמוך לקדש ברנע(.
	 צפונה לאל עריש.

	 מערבה לתעלת סואץ.

שלט דרכים בסיני לאחר 
מלחמת ששת הימים
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למחנה אבו־עגילה. מכביש אבו־עגילה אום־כתף 
דרומה אל תוך המחנה.  כביש שהוביל  הסתעף 
שהתחברה  מים  תעלת  ליד  הסתיים  הכביש 
לנחל אל עריש במקום שבו נמצא הסכר. בחלקו 
הדרומי של המחנה, ליד הסכר, נמצא בניין בית 

המושל שממוקם על גבעה מעל הסכר.
כיבוש סכר הרואיפה

הפקודה לכיבוש מחנה הסכר ניתנה על ידי 
המג"ד:

1.  כוח אדולף אברמוביץ )לימים אדיב אבירם( 
בהרכב שתי מחלקות טנקים יתפוס עמדות 
להסתערות  ויסייע   144 נ"ג  באזור  חיפוי 

פלוגת טנקים א' ופלוגת החרמ"ש מ'.
מחלקות  שתי  בהרכב  א'  טנקים  2.  פלוגת 
על  תשתלט  לכביש  מצפון  תנוע  טנקים 
ובשלב  הארצ'רים,  השמדת  תוך   145 נ"ג 
החרמ"ש  פלוגת  עם  זמנית  בו  תסתער  ב' 
מצפון, אל תוך המחנה היא ממזרח לכביש 
הכביש  על  תנוע  החרמ"ש  פלוגת  הפנימי. 
הטנקים,  להסתערות  ובמקביל  ב',  ובשלב 
כשהיא  המחנה  תוך  אל  דרומה  תסתער 

ממערב לכביש הפנימי.
כיבוש המחנה

 144 בנ"ג  אש  עמדות  תפס  אדולף  כוח 
במרחק כ־1400 מטר ממערב למחנה ופתח אש 
ופלוגת  )פחות מחלקה(  ליעד. פלוגת הטנקים 
החרמ"ש נעו מזרחה לעבר מחנה הסכר, כאשר 
האויב  מטנקי  אחד  מובילה.  הטנקים  פלוגת 
פלוגת  של  בזחל"ם  פגע  חיזמה  אל  מאזור 
החרמ"ש. שלושה מאנשי הזחל"ם נהרגו והיתר 

נפצעו.
כאשר פלוגת הטנקים הגיעה בקו אחד עם 
טנקי כוח אדולף חל שיבוש בתכנית ההתקפה, 
כתוצאה מטעות של פלוגת הטנקים, שחצתה 
לכביש,  במקביל  לנוע  במקום  הכביש  את 
המחנה,  לעבר  דרום־מזרח  בכיוון  והסתערה 
השדה  לתותחי  עצמה  חושפת  היא  כאשר 
מחלקו  הנ"ט  ולתותחי  ישיר  בכינון  שפעלו 

המערבי של המחנה.
במרחק של 600 - 800 מטר ממערב למחנה 
נתקעו ונעצרו שתי מחלקות הטנקים כתוצאה 
מהיפגעות ומתקלות שנגרמו מקשיי העבירות 

בשטח. 
והסמ"פ הצליחו לחדור למחנה  טנק המ"פ 
לעבר גבעת המושל. למרות הטעות של פלוגת 
להתקדם  החרמ"ש  פלוגת  המשיכה  הטנקים, 
הסתעפות  בקרבת  כמתוכנן.  המחנה  לעבר 
ארצ'רים  ב־4  החרמ"ש  פלוגת  נתקלה  הכביש 
באזור הצומת ובאזור נ"ג 145 )כתוצאה מטעות 
פלוגת הטנקים שהייתה צריכה להשמיד אותם 

זחל"ם  נפגע  הארצ'רים  מאש  התכנון(.  פי  על 
נוסף וכל אנשיו נהרגו.

כנגד  הפלוגה  של  מקלעים  אש  הופעלה 
עם  מהזחל"ם  קפץ  המ"פ  הארצ'רים.  ארבעת 
הבזוקאי שהיה בזחל"ם, הם התקרבו לארצ'רים, 
שפגעה  הבזוקה  הופעלה  מטר  כ־80  ובמרחק 
והפעלת  הבזוקה  ירי  הארצ'רים.  לאחד  קרוב 
לנסיגת  גרמו  הארצ'רים  כנגד  הפלוגה  מקלעי 
הסתערות  את  ואפשרו  מזרחה  הארצ'רים 
את  חידשה  הפלוגה  המחנה.  לתוך  הפלוגה 
ההסתערות הרכובה אל תוך המחנה דרומה, תוך 
ממערב  שהיו  התותחים  בשורת  פוגעת  שהיא 
על  האיום  הוסר  כך  אותם.  ומשתקת  למחנה 
כאשר  למחנה.  ממזרח  תקועים  שהיו  הטנקים 
התותחים  שורת  את  תקפה  חרמ"ש  מחלקת 

הסתערה  למחנה,  ממערב  ממוקמים  שהיו 
ומחלקה  הפנימי  הכביש  לאורך  שנייה  מחלקה 
שלישית מצפון לכביש הפנימי, כשהיא פוגעת 
בחיילים מצריים שהיו צוותי התותחים שנסוגו 
מהמחנה מזרחה. עם סיום הקרב וכיבוש המחנה 

התכנס הגדור לחניון לילה באזור אבו־עגילה.

אחרית דבר
 ,1957 באפריל  סיני  האי  חצי  פונה  כאשר 
ליוותה פלוגת החרמ"ש מ' של גדוד 52 את הכוח 
תשתית  את  הנסיגה  במהלך  שהרס  ההנדסי 
הכבישים בשלושה צירים: בצפון בציר קונטרה 
- אל־עריש - רפיח, במרכז בציר ביר־גפגפה - 
ג'בל־ליבני - ניצנה, ובדרום בציר מיתלה - תמד 
	 - אילת ועזבה אחרונה את סיני. 



הסיוע הארטילרי 
לכוחות התמרון

תא"ל )במיל'( אברהם בר־דוד*

מועלה  שבהם  העיון  וימי  הדיונים  בכל 
הנושא של "משמעות התמרון ונחיצותו בשדה 
המשכו  מה  משום  נשכח  המודרני",  הקרב 
הדרוש  האש  סיוע  על  והוא  הדיון  של  הישיר 
תמרון  המחייבים  לכל  תמרון.  המבצע  לכוח 
כמהלך הכרחי להשגת היעדים בכל פעילות - 
מובן מאליו כי יש הכרח בסיוע הדוק ומתאים 
ברצינות  נידונים  לא  אבל  התמרון,  למהלך 
זה.  סיוע  של  המשמעויות  הדרוש  ובעומק 
תפקיד סיוע האש במהלך התמרון הוא לשרת 
את התמרון עצמו אם בהשמדת מטרות, בידוד 
כדי  מערכותיו  שיבוש  או  אויב  סנוור  המהלך, 
ולהשגת  עצמו  לתמרון  להפריע  ממנו  למנוע 
ההכרעה. כאשר לא היה בידי צבאות נשק חם, 
השתמשו גם באמצעים הרגילים למתן הסיוע 
היה  אפשר  ובעזרתם  שפותחו  באמצעים  או 
"החץ  )בתקופת  המתמרן.  הכוח  על  לחפות 
והקשת הכניס אלכסנדר מוקדון את הקשתים 
ארוך  ירי  ביצוע  לצורכי  ונייד  גבוה  בריכוז 
טווח שמטרתו הייתה לחפות על כוח הרגלים 
בתנועתו למגע. ברבות הימים פותחו מערכות 
למיניהן,  הקטפולטות  כמו  מסלול,  תלול  נשק 
שכל מטרתן הייתה לרתק כוחות למקום, בעוד 
הכוח המתמרן שאמור להגיע למגע ולהכרעה, 

עושה דרכו בביטחון יחסי.(
הסיוע  לבש  החם  הנשק  התפתחות  עם 
באש לכוח מתמרן צורה של כלים שונים בעלי 
הפעילות.  מרחב  לכיסוי  המתאימים  טווחים 
רוב השנים היו אלה כלים נגררים ורק בשלהי 
לבצע  הצורך  כאשר  השנייה,  העולם  מלחמת 
הפך  האויב  בשטחי  ועמוק  ארוך  תמרון 
להכרחי, הובן כי הכוח המסייע חייב להיות גם 
והוחל  לכוח המתמרן  זהה  עבירות  כושר  בעל 
בהרכבת כלי נשק מסייעים על גבי פלטפורמות 

של טנקים.
העולם  צבאות  בכל  כאשר  הימים,  ברבות 
המשאבים  חלוקת  על  התלבטות  ישנה 
הכלכליים העומדים לרשותם, מועלה כל פעם 
ייעודי  כוח  צריך  לא  בעצם  כי  הנימוק  מחדש 
לסייע לתמרון. בחיל האוויר ישנן פלטפורמות 
תחמושת  של  רבה  כמות  להטיס  המסוגלות 
המתוכננות  המטרות  על  רב  בדיוק  ולהטילה 
סיוע  למתן  האולטימטיבי  האמצעי  זהו  ולכן 
רבים  בצבאות  גם  כמו  בצה"ל  מתמרן.  לכוח 
אחרים נבנתה תורה שלמה ומערכת תקשורת 

סיוע  ייהפך  אכן  הצורך  שבעת  כדי  מתאימה 
האוויר לגורם משמעותי לכל כוח מתמרן.

נכשל  צה"ל  התנסה  בהן  המלחמות  בכל 
נושא סיוע האוויר המתוזמן עם כוחות התמרון 
מקרים שבהם  היו  בכל מלחמה  חרוץ.  כישלון 
ובמקום,  במועד  להיות  הצליח  האוויר  סיוע 
אין  הכלל.  את  מוכיח  רק  מהכלל  היוצא  אבל 
ומותאם  צמוד  אוויר  סיוע  להבטיח  יכולת 
האוויר  שחיל  משום  ולא  מתמרנים,  לכוחות 
סדרי  כגון:  שונות,  מסבות  אלא  רוצה,  לא 
כוח  שהוא  האווירי  הכוח  בהפעלת  עדיפויות 
אסטרטגי, מזג האוויר, יכולת הטייסים לאתר 
בין  כלי הטיס, הִקרבה  מטרות במהירויות של 
כוחותינו לכוחות האויב ועוד סיבות רבות. לכן 
יורשה לי לציין כי אם לא ייבנה סיוע מתאים 
לכוח מתמרן - כל התמרון יעמוד בסימן שאלה 

מחשש של כישלון ואי ביצוע משימה.
כיום  מאפשרת  הטכנולוגיה  התפתחות 

והרכבו  הסיוע  סוג  בנושאי  שונה  ראייה 
לצורכי התמרון. לא כל מה שהתפתח 
והפך למקובל בצבאות נשאר נכון גם 
כיום ובוודאי לא נכון לשנים הבאות. 
העומד  שהסיוע  חייב  מתמרן  כוח 
ממנו  אינטגרלי  חלק  יהיה  לרשותו 
יכולת  העומד לרשותו בכל שלב ובעל 
להתמודד עם כל סוגי המטרות במרחב 
ומהיר  זריז  להיות  צריך  הוא  פעילותו. 
במטרות  פגיעה  כושר  בעל  תגובה, 
נקודה ומטרות שטח בכל מתארי הקרב 
)שטחים בנויים או פתוחים, סיוע קרוב 

או השמדת מטרות(.
כיום אפשר להגדיר בצורה סכמטית 

לכוח  הדרושים  הסיוע  אמצעי  את 
בעת תמרון כלהלן:

גדוד  זה  אם  בין  הגדוד,  לרמת 
או  ממוכן  שריון,  רגלים,  חיל 

הוא  האופטימלי  האמצעי   - אחר 
כלי  על  המורכבת  מ"מ   120 מרגמה 

יכולת  עם  גבוה,  עבירות  כושר  בעל 
תחמושות,  של  רב  ומגוון  מהיר  ירי 
דיוקים  בעל  סטטיסטי  והן  נקודתי  הן 
משופרים. לרמת החטיבה חייב להיות כלי 

בעל תכונות זהות אבל 
להתמודד  יכולת  עם 
בטווחים  מטרות  עם 
ארוכים עד כדי 30 - 

תמרון  גורמי  שני  של  הסיוע  במערך  ק"מ.   40
אלה, הגדוד והחטיבה, חייב להיות נשק היכול 
ביכולת  אין  אם  נקודה.  מטרות  עם  להתמודד 
הכלי הסטטיסטי לספק דיוק נקודתי להשמדת 
טילי  נשק  ברשותם  להיות  חייב   - מטרות 
בעל יכולות אלה. ברמת האוגדה יש הכרח כי 
יימצא נשק טילי ארוך טווח ובעל דיוק נקודתי, 
היכולה  אויב  מטרת  בכל  טיפול  להבטיח  כדי 
מרכזי  כגון:  רב,  ממרחק  התמרון  על  להשפיע 
אסטרטגיות,  מטרות  שיגור,  אמצעי  שליטה, 

וכו'.
את  מחייב  בצה"ל,  במיוחד  הנוכחי,  המצב 
האש  סיוע  למתן  האחראי  המרכזי  הגורם 
ואת  כוחותיהם  את  לארגן   - התותחנים   -
יותר  מהמקובל.  שונה  בדרך  השיגור  אמצעי 
בכל  המצוידות  ניידות  פלטפורמות  על  כלים 
האלקטרוניקה המאפשרת תגובה מהירה ובקצב 
אש גבוה, תחמושת סטטיסטית בעלת דיוק טוב 
יותר מאשר המקובל כיום ונשק מדויק לכיסוי 
צורכי הכוחות המתמרנים לפי טווחי הלחימה 
סיוע  מתן  בנושא  מעמיק  דיון  העדר  שלהם. 
האש הדרוש לכוח מתמרן, מביא לכך כי חלק 
רב של האמצעים המיועדים לכך והנמצאים 
יכולים  ולא  מתאימים  אינם  הכוחות  בידי 

לספק את הנדרש.

* תא"ל )במיל'( אברהם בר־דוד שימש 
קצין התותחנים הראשי
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דבורי בורגר

 נשארנו שם;  שריונרים כותבים
מאת ברטי אוחיון

79 בקרבות התעלה והפריצה אל "החווה הסי־  סיפורו של גדוד
נית" במלחמת יום הכיפורים • כנרת זמורה־ביתן מוציאים לאור, 

2008, 224 עמ' + 32 עמ' לוחות צילום

בדימוס(  )ניצב  אוחיון  ברטי  של  בלבו  גמלה  שנים  חמש  לפני 
החלטה לכתוב ספר על מהלכי הלחימה של גדוד 79, בעיקר ב־12 
ימי הלחימה מיום 6 באוקטובר עד 17 באוקטובר שבהם השתתף 
גדוד 79 בכיבוש החווה  זה על חלקו המכריע של  ובכלל  בלחימה, 
הסינית. ביד אמונה שחוותה מקרוב את הקרבות, הוא מביא בפנינו 

את סיפורו המופלא של גדוד 79 במלחמת יום הכיפורים.
אוחיון ערך תחקיר מעמיק המסתמך על לחימתו כתותחן טנק ועל 
נקודות המבט הנוספות של המפקדים והלוחמים שלחמו לצדו. לצורך 
זה נטל את יומן המלחמה שניהל, גבה עדויות ממפקדים ולוחמים, קיבץ 

ומקורות נוספים, ובשנת 2007 קטעי קשר, ספרים, מחקרים, מסמכים 
גם סייר בנתיבי הקרבות. הוא מאמין 
שגייס כל מקור אפשרי. 35 שנה לאחר 
המלחמה, בכנס לוחמי גדוד 79, הציג 
אוחיון את ספרו המספר למעשה את 
בספרו  בחר להתמקד  הוא  סיפורם. 
בגדוד 79, ובתוך כך על לחימתה של 

חטיבה 14 במלחמה.
כשפרצה המלחמה היה הגדוד 
חלק  נטל  הגדוד  בסיני.  בכוננות 
מכריע בקרבות הבלימה ששיאם 
מפקד  באוקטובר.  ב־14  היה 
ניצני נפצע  הגדוד מוני )שלמה( 
בשלב מוקדם ביותר, החליפו חגי 
תור, שפינה את מקומו לעמרם 
מצנע, שלבקשת המח"ט אמנון 
גדודו 196, עם  רשף, איחד את 

שרידי גדוד 79, שבתוך יממה נותרו בו רק 6 טנקים. חגי תור נהרג 
ביום 13 באוקטובר בחמדיה. מדי יום סיכם המח"ט אמנון רשף את 
הקרבות וחיזק את המפקדים והלוחמים האמיצים, כשהוא מדגיש 
גבורה  גילויי  תוך  המושגת  ההתקדמות  ואת  המכריע  חלקם  את 

והקרבה, שגבתה גם את מחיר הדמים של חבריהם.
 119 )בעמ'  הסינית  בחווה  הקרב  את  באריכות  המתאר  הפרק 
הסינית  החווה  של  הצירים  על  הקרב  כי  בוודאות  מוכיח   )190  -
וכיבושה נעשו על ידי כוחות השריון, ורק לאחר מכן נכנסו הצנחנים 
וגם זאת למתחם מרוחק יותר. ברטי אוחיון מסכם פרק זה במילים 
"אנחנו, ששרדנו את קרבות החווה הסינית, העדות החיה לסיפור 
האמיתי של כיבושה". לקרב בחווה הסינית הייתה משמעות מכרעת 
להצלחת מבצע צליחת התעלה. המח"ט אמנון רשף סיכם את יום 

כי בחווה הסינית ִאפשר הגדוד לצנחנים  הקרבות כשציין בגאווה 
ולחטיבה 421 לצלוח את התעלה.

לצד הדבקות הבלתי מתפשרת במטרה נודע גדוד 79 במשימות 
החילוץ תחת אש. אחת מהתמונות המפורסמות ביותר מן המלחמה 
היא הרישום של קובי לפיד המתאר את טנק המ"פ רמי מתן בציר 
לקסיקון שאסף פצועים רבים, כאשר כל פצוע שחולץ ראוי לסיפור 
בפני עצמו. אחד הקטעים הקשים והמרגשים הוא תיאור החילוץ 
ידי ברטי אוחיון אל הטנק של  של המ"מ יפתח יעקב שנעשה על 
רמי מתן )עמ' 165 - 169(. לימים אמר רמי מתן "לא סתם אנחנו 
שחורה.  כומתה  וחובשים  שחורות  נעליים  נועלים  השריונאים 
חוב  חב  ישראל  עם  והקשה.  השחורה  העבודה  את  עושים  אנחנו 
גדול מאוד לאותם חיילים ומפקדים פשוטים, שלא מיהרו להתקשט 

בנוצות אחרי המלחמה" )עמ' 182(.
"נשארנו שם", השם שאותו בחר ברטי אוחיון לספרו, הוא ביטוי 
של סולידריות ושותפות גורל, סיפורו של הגדוד כולו שחזר כואב 
הראשון  מהרגע  שם,  קרה  אכן  מה  במדויק  לשחזר  שידע  ודואב, 
עד שהתארגנו  להילחם  ככוח הראשון, שהחל  פרצה המלחמה  בו 
כוחות מילואים במסגרת האוגדות, ואת העדויות האלו מאמתים 

קטעי קשר שנשמרו וסימנים בשטח.
נוספים  ולוחמים  אוחיון  ברטי  מסכמים  שבו  הסיכום,  מפרק 
את השפעתם של קרבות מלחמת יום הכיפורים על חייהם, אפשר 
הביטוי  היא  שם"  "נשארנו  הספר  שם  של  המשמעות  כי  ללמוד 
המדויק לאותן השפעות והשלכות של הלחימה על התנהלותם בכל 
תחומי חייהם, ובתודעתם עדיין מהדהדים הדי הקרבות, הגעגועים 
לחברים שלא שבו משדה הקרב, ואחוות לוחמים שקושרת אותם 

מאז בקשר אמיץ, גם מבלי לראות האחד את השני.
רישומיו של קובי לפיד המתארים את תמונות הקרב ונחרטו היטב 

בתודעתו ובתודעת הלוחמים משולבים בספר על פי הקשרם.
הספר מהווה תרומה חשובה ביותר לחקר לחימת השריון בגזרת 

סיני במלחמת יום הכיפורים.
שנפלו  אוחיון  ברטי  של  ולמפקדיו  לחבריו  מוקדש  הספר 
במלחמה ולחללי חטיבה 14. בגדוד 79 נפלו 118 לוחמים, ושמותיהם 

ודיוקניהם חותמים את הספר.

את הספר "נשארנו שם" אפשר לרכוש בחנות המכר של יד לשריון 
בלטרון וישירות מההוצאה זמורה־ביתן בטלפון: 03-6344977

פשוט שריונר מאת עופר עידן
מלחמת יום הכיפורים מנקודת ראותו של לוחם שריון הלום 

קרב • ע' נרקיס הוצאת ספרים, 2007, 158 עמ'

שנים רבות לאחר האירועים שהשפיעו על חייו של עופר עידן 
יוצא ספר חשוב ביותר, שמטרותיו המוצהרות הן לספר על מהלכי 
עם  התמודדותו  את  ולתאר  הכיפורים  יום  במלחמת   410 גדוד 
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את  להעלות  כוונה  מתוך  הקרב,  הלם 
ולעודד  הציבורית  לתודעה  הנושא 
את הסובלים מהלם קרב לחשוף את 
סיפורם ולא להתכחש להתמודדותם.
במשך  בכתיבה  שעסק  למרות 
על  מעולם  עידן  עופר  כתב  לא  שנים, 
לחימתו במלחמת יום הכיפורים או על 
מהתנסויותיו  שנבעו  התמודדויותיו, 
כיוון  היתר  בין  זו.  במלחמה  הקשות 
לו  נודע  האחרונות  בשנים  שרק 
שהביאו  קרב,  מהלם  סובל  הוא  כי 
לכתוב  הצורך  את  גם  להדחיק 
יום  במלחמת  לחימתו  סיפור  את 
את  מבטא  עידן  עופר  הכיפורים. 

חוסר  ולנוכח  הקרב  בשדה  החברים  איבוד  נוכח  התייסרותו 
יכולתו להגיע אל בתי הנופלים לאחר המלחמה, גם שנים רבות לאחר 
שנפלו. בשנים האחרונות הוא מצליח להתגבר על המכשול ויוצר קשר 

עם בני המשפחות.
גדוד  ומהלכי  רביב  טוביה  של  בפיקודו   600 חטיבה  מהלכי  סיפור 
זה  410 בפרט, שביממה הראשונה של לחימתו פיקדו עליו בזה אחר 
ארבעה מג"דים, מובא מנקודת מבטו של עופר עידן כנהג טנק המג"ד 
את  להשיג  נחישות  הגדוד  מגלה  הלחימה  ימי  כל  לאורך  גלר.  יהודה 
היעדים. כל פקודה שהתקבלה מהפיקוד התקבלה כלשונה וללא ערעור. 
גם הכניסה למיסורי, שבה איבדה החטיבה לוחמים רבים, הייתה מלווה 

מראש בידיעה כי היא תגבה קורבנות רבים, אך לא היה דבר שיעצור 
את הגדוד מלהתקדם אל היעד. לימים סיפר אלוף אריאל שרון מפקד 
האוגדה, כי כשצפה מהרמפות המצריות שממערב לתעלה על הקרב 
האחרון של גדוד 410, שהתעקש בכל מחיר לגרור את גשר הגלילים 
לא עצרו במהלך הקרב,  כך שהטנקים  על  ולהכניסו לתעלה השתאה 
עד שנדם האחרון שבהם, ובכך נבלמה התקפה שעלתה במחיר לוחמיו 

האמיצים של גדוד 410 )עמ' 155(.
הספר חיוני להבנת מהלכי גדוד 410, ויש לברך על כך שעופר עידן, 
לפרטי  לשחזר  כוחות  אזר  ייחודי,  וסגנון  כתיבה  בכישרון  שהתברך 

פרטים את המהלכים.
המילים  שבשתי  משום  שריונר",  "פשוט  לספרו  קרא  עידן  עופר 
שם  של  הרושם  לחיזוק  השריונאית.  ההוויה  משמעות  כל  מגולמת 
הספר מתמקדת עטיפת הספר בדמות המופת השריונאית הזכורה לו 
ז"ל שנפל במסגרת  גאון  נמרוד  היטב מתקופת מלחמת ההתשה, של 
גדוד 79 במלחמת יום הכיפורים. דמותו המרשימה של נמרוד מסמלת 
עבורו את מה שצריך להיות במפקד שריון - תמיד מסודר, תמיד נקי 
וגם בתנאי מדבר סיני במעוזים ובמרחבים שסבלו מסופות חול ופגעי 
טבע רבים נוספים ומהווה תמיד דוגמה ומופת לחייליו בתפקוד ובמורל 

הגבוה. 
את הספר "פשוט שריונר" אפשר לרכוש בחנות המכר של יד 

לשריון בלטרון. 

 חינוך מעורב; לקט רשימות
מאת ישעיהו תדמור

הוצאת המחבר, 2008, 160 עמ'

מבחינתו  כמחנך.  עצמו  את  מגדיר  תדמור  ישעיהו  פרופסור 
הקיומית  ההוויה  כל  על  המשפיעה  לאומית  שליחות  הוא  החינוך 
"מעורב"  מהמילה  נגזר  המעורב"  "חינוך  המושג  במדינתו.  שלנו 
ומבחינת  בחינוך(,  לאינטגרציה  מתייחס  )ואינו  מעורבות  מלשון 
תדמור נאה דורש ונאה מקיים. אין דבר שעשה תדמור בחייו שלא 
את  להשיג  אפשר  כך  שרק  ומהכרה  מאכפתיות  ממעורבות,  נבע 

המטרה.
של  התנהלותו  מאופן  ללמוד  אפשר  האלה  הדברים  רוח  על 
במלחמת ההתשה.  סיני  אוגדת  החינוך של  כקצין  ישעיהו תדמור 
בשער האחרון של הספר הנקרא "האדם בצה"ל" הוא בחר לפרסם 
וחינוך במלחמת ההתשה בסיני 1969 - 1970"  את מאמרו "אדם 
)עמ' 121 - 158(, והוא גם החותם את הספר. המאמר שהוא עיבוד 
של הרצאה שנשא בשנת 2006 במהלך סיור בנתיבי קרבות בסיני, 
אוגדתי  חינוך  כקצין  בסיני.  ההתשה  מלחמת  לימוד  לצורך  חשוב 
חווה תדמור את השגרה הקשה והאירועים התכופים הן בשטח והן 

סמוך לשולחן הפיקוד.
הוא מתאר את המציאות היומיומית שאיתה התמודדו המפקדים 

מספר  ששירתו והלוחמים,  המעוזים  מפקדי   - ה"נמרים"  על 
מפקדי  ועל  ארוכות,  תקופות  במילואים 
)צ'יץ'(,  להט  שלמה  דוגמת  אוגדות 
את  ִאפשרה  הפשרות  חסרת  שמנהיגותם 
שבה  נקודה  בכל  הלוחמים  של  עמידותם 

הוצבו.
כמי שראה בחינוך את הכלי שיאפשר 
וימנע  מקצועיותם  על  לשמור  לחיילים 
תדמור  יזם  שהוא,  סוג  מכל  שחיקה 
כתיבה של עלונים שהופצו בכל המעוזים 
באדיקות  בעקביות,  סיני  ובמרחבי 
לדבר  משוגע  שרק  יתרה,  ובהצלחה 
והמאמין בייעודו משיג. העלונים עדכנו 
מעט  צבאיים  בנושאים  הלוחמים  את 
לקחים,  בהפקות  התרחשותם,  לאחר 
בדברי חיזוק להעלאת המורל ובהעברת ביקורת כשזו 
התבקשה. הוא גם ייחד עלון להכרת סיני שממנו שאבו הלוחמים 
ערכי מורשת ואהבת הארץ, ובכלל זה חיזוק הקשר בינם לבין הגזרה 

שלחמו במרחביה.
ביותר  משמעותי  היה  בשטח  השריון  לוחמי  עם  שלו  הקשר 
עבורו ועבורם. פרופסור ישעיהו תדמור סיפר לי, כי במהלך שירותו 
"אימץ"  ובכך  )ברן( כומתה שחורה  לו האלוף אברהם אדן  העניק 

אותו לשריון. הוא נשא את הכומתה השחורה בגאווה.
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דבורי בורגר

ראיית החינוך כייעוד ליוותה את תדמור בתפקידים הרבים 
והמשמעותיים שאותם מלא בשדה זה. ביניהם: ניהול בית הספר 
הריאלי בחיפה, ראש מכללת לוינסקי וכיום ראש המגמה לחינוך 
וראש החוג למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית עמק יזרעאל.

מרכז  באמצעות  לרכוש  אפשר  מעורב"  "חינוך  הספר  את 
מידע לטרון: 08-9784302/4.

כוח צביקה 24 שעות של גבורה 
 במלחמת יום הכיפורים

מאת צביקה גרינגולד

מודן הוצאה לאור, 2008, 211 עמ'

"אני רוצה שתבטיח לי דבר אחד - שאף 
טנק סורי לא יעבור אותך לכוון נפח. כוחות 
מח"ט   -  )110 )עמ'  אליך"  בדרך  מילואים 
188, אל"ם איציק בן שֹהם, לצביקה, ברשת 
הקשר בעיצומם של קרבות הבלימה ברמת 

הגולן.
הייתה  ה־21  בן  גרינגולד  צביקה  סגן  על 
מוטלת אחריות כבדה - לא להפסיק ראשון. 
הוא נלחם בגבורה עילאית מול כוחות השריון 
את  וקיים  חושניה,   - נפח  בציר  העצומים 
ההבטחה. הוא ידע שאסור לתת לסורים להגיע 
בדרך  אותו  עצר  לא  ודבר  יעקב,  בנות  לגשר 

להשגת המטרה.
צביקה גרינגולד, בעל עיטור הגבורה, שנולד 
וחי בילדותו ובצעירותו בקיבוץ לוחמי הגטאות, 
כושר  הלחימה,  מושג  את  מלהקביל  חדל  אינו 
את  ששרדו  הוריו,  דור  של  והגבורה  העמידה 
אימת הנאצים, לדורו המתמודד מול אויב שאינו 
מוכן להשלים עם קיומה של מדינת ישראל. מתוך 

הערצה והוקרה לדור שהעז להתקומם הוא שואב תעצומות נפש 
בשדה הקרב, ומאוחר יותר גם בדרך התמודדותו עם הזיכרונות 

הקשים.
חודשים ספורים בלבד חלפו מאז ששוחרר מהצבא כמ"פ ז' 
בגדוד 74. מתנועת מטוסי הקרב בשמי קיבוצו שבגליל המערבי 
עליו  וכי  כשורה  אינו  שמשהו  הבין  הוא  באוקטובר   6 בבוקר 
לחזור לגדודו. הוא חש חובה להגן על ביתו. הוא הגיע בכוחות 
עצמו למפקדת החטיבה וקיבל הוראה מהסמח"ט דוד ישראלי 
ולעלות. עם מה שהצליח לארגן עלה  לארגן כוח של 3 טנקים 
בלחימתו  שצבר  הקרבי  הניסיון  כי  מאמין  כשהוא  נפח,  לציר 
בתקריות מול הסורים יעמדו לצדו ויסייעו לו לעמוד במשימה. 
מרשת הקשר של הפיקוד נשמע קולו הדוחק של המח"ט איציק 
בן־שֹהם משדה הקרב הלוהט: "אני רוצה את החבר'ה של צביקה 

מהר. אפילו עם כלי אחד או שנים, כל מה שיש להכניס פנימה 
מהר" )עמ' 74(. ואכן זה כל מה שעמד לרשותו של צביקה, והוא 

נזהר מלחשוף עובדה זו ברשת הקשר. 
מול  בודד  טנק  של  הישרדות  לקרב  צביקה  נקלע  מהרה  עד 
כוח שריון אימתני. המוות נמצא בכל פינה וארב גם לו. בסערת 
הקרב הוא נחרך בכל חלקי גופו. פעמיים אף איבד את הכרתו 
גבוהה  נקט בשיטה של שינוי עמדות בתדירות  הוא  והתעשת. 
כדי שהאויב יחשוב שיש מולו כוח של קבוצה של טנקים, ובכך 
יעדיף לא להסתכן בקרב מגע לילי. כשריונר מקצועי הכיר צביקה 
היטב את תורת הלחימה של האויב. הוא ידע שהסורים פועלים 
הניצב  המערך  את  למוטט  השואפת  הסובייטית  התפיסה  לפי 

מולם. כמו כן הבין שגם עצירת הכוחות יחשב הישג.
בספר לא תמצאו צילומים, מפות או מרשמי קרב, הממחישים 
תמיהה  לעורר  כדי  בכך  יש  הקרבות.  מהלך  את 
ולּו בגלל שמו של הספר "כוח צביקה",  מסוימת, 
עשורים  זה  הנחקר  מפורסם,  קרב  עם  המזוהה 
מרשמים  עם  בצה"ל  קרב  מורשת  בשיעורי 
התפתחות  את  ללומדים  הממחישים  ומפות, 

הקרב ומשמעות ההישג.
התמיהה מתפוגגת ככל שמעמיקים בקריאת 
המילה  מנותבת  שמלכתחילה  ומבינים  הספר, 
הלחימה.  של  והאנושי  הערכי  למישור  "כוח" 
תעוזה,  הצרוף:  הגבורה  גילוי  הוא  הכוח 
גילויים  לצד  ומקצועיות  תושייה  נחישות, 
והקושי  אנושיים של כאב על אובדן החברים 
המוות  של  המתמדת  הנוכחות  עם  להתמודד 

האלים המתפרץ מכל עבר. 
הקורא אינו זקוק לגרפיקה כדי להבין מהו 
הכוח האמיתי שהלוחם בשדה הקרב זקוק לו: 
גרינגולד  צביקה  תיפקד  וכך  כאדם.  להילחם 
בשדה הקרב - אדם במכונת הפלדה היצוקים 

יחדיו ומאמינים בכוחם ובצדקת מטרתם.
מפקדים ולוחמים איבד צביקה בשדה הקרב, ביניהם המח"ט 
דוגמה  שהיוו  ז"ל,  ישראלי  דוד  והסמח"ט  ז"ל  בן־שֹהם  איציק 
ומופת בלחימתם האמיצה והעיקשת, כשמנהיגותם מובילה את 

הכוחות להצלחה בקרבות הבלימה.
משנסוגו כוחות השריון הסורים, והסכנה שריחפה על נפח 
התפוגגה, בהה צביקה בהשתאות בנחילי החיילים שצצו לפתע. 
חיילים אלה, וביניהם מפקדים, התחפרו בבונקרים, בעוד צביקה 

נלחם איתן מול הסורים.
העיתונאי  הטוב,  ידידו  שלו.  יוזמה  היתה  לא  הספר  כתיבת 
עמי דור־און, התעקש לספר את סיפורו, והוא מובא לקורא בגוף 
ראשון כאוטוביוגרפיה. בעקשנותו זו תרם עמי דור־און תרומה 

חשובה מאוד לתיעוד המורשת המפוארת של חיל השריון.
את הספר "כוח צביקה" אפשר לרכוש בחנות המכר של יד 

לשריון בלטרון ובחנויות הספרים המובחרות.
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תרומת איש קבע / גמלאי 

שם פרטישם משפחהדרגהמ"אאירוע

תרומה מקצבת שארים

שם פרטישם משפחהדרגהמ"אאירוע

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

סכום התרומה חודש ושנה חודש ושנה

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

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

מלא, גזור ושלח 

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

ת"ד 745 לוד, 71106

ש"ח אנא חייבו את כרטיס האשראי שבידי בסך:   20 ש"ח    30 ש"ח    40 ש"ח    50 ש"ח    אחר

מידי חודש למשך תקופה של:   12 חודש   24 חודש   36 חודש   60 חודש

סוג כרטיס האשראי   ויזה   24 ישראכרט   דיינרס

מס' כרטיס האשראי:                       

הכרטיס בתוקף עד:    /    חתימת בעל הכרטיס: 

שם משפחה  שם פרטי  ת"ז:           

 / טלפון: 

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

ת"ד 745 לוד, 71106

   / הסכום  ש"ח שם משפחה  שם פרטי    טלפון: 
כתובת ומיקוד: 

קבלה תישלח עם קבלת ההמחאה. פטור ממס הכנסה - 935111526

ברכותינו להצטרפותך

מילוי חובה זו חשוב לנו מאוד ומחזק את התוקף המוסרי שלנו לדרוש תרומה מאחרים
מנוי לביטאון "שריון" בלבד

המעוניין להיות מנוי שנתי רק על הביטאון "שריון" )4 גיליונות( מתבקש לשלם רק 60 ₪ באמצעות כרטיס אשראי או בשיק, 
ולציין על גבי טופס זה: לביטאון "שריון" בלבד



נחמה בר־כוכבא )בריל(*

לימודי  אתר  הוא  בלטרון  לשריון  יד  אתר 
חינוכי מהבולטים והחשובים בישראל - המוביל 
מתוך  וייחודיים.  ערכיים  וחינוך  לימוד  בנושאי 
כאתר  לשריון  יד  אתר  של  בחשיבותו  הבנה 
לימודי חינוכי לאנשי החינוך המובילים, במשרד 
החינוך בעיריות ובמועצות, ומתוך מטרה ברורה 
לפעילויות  שלנו  המיוחדת  העשייה  את  לפרוס 
תוכניות  פיתוח  יזמנו  ייחודיות,  ספריות  בית 
לימודיות עם המנהל וצוות בית הספר, ללמידה 
יסודית ורחבה בנושאים המהותיים החינוכיים־

לימודיים של האתר בשילוב.
חינוכיים־לימודיים  פרויקטים  להלן 

משותפים:

בית הספר "מגינים" חולון
והמורים  המנהלת  עם  הספר  בבית  נפגשנו 
תכנית  יחד  ובנינו  הלימודים,  בשנת  בתחילת 
חמישה  במהלך  הספר  בבית  שנלמדה  ייחודית, 
ניתן  בתכנית  הכיתות.  בכל  רצופים  חודשים 
פעילה,  הנצחה  הבאים:  הנושאים  על  דגש 
והתנדבות.  מנהיגות  אחריות,  הארץ,  אהבת 
מבחינה  לטרון  בנושא  תכנית  פיתחנו  בנוסף 
הדרך  על  המאבק  גיאוגרפית־היסטורית, 
לירושלים במלחמת השחרור ותרומתו הרבה של 
חיל השריון לביטחון ישראל מאז הקמת המדינה 

ועד היום.
שלנו  באתר  ביקרו  התכנית  ביצוע  במהלך 
המנהלת וכל צוות המורים ואנשי החינוך בבית 
ארוך  יום  במהלך  ולמדו  ההורים,  ונציגי  הספר 
ביצוע  כדי  תוך  שלנו.  הייחודיים  הנושאים  את 
המורים,  כל  באתר,  סיירו  המשותף  הפרויקט 
וכל  נציגי השכונה  התלמידים, הורי התלמידים, 

שכבת גיל בתאריך אחר.

כל תלמיד בבית הספר "המגינים" סיכם את 
הלימודים  שנת  בסיום  אישית.  בעבודה  הנלמד 
שערכו  מרשים  טקס  הספר  בבית  התקיים 
תלמידי המוסד, שהוקדש כולו לנושא המשותף. 
)מיל'( מנשה ענבר - מנכ"ל  נכחו תא"ל  בטקס 
עמותת יד לשריון, המדריכים של האתר, אנוכי, 
מנהל מינהל החינוך של עיריית חולון - אבינועם 
גרנות, מפקח בית הספר מטעם משרד החינוך - 
חינוך  אנשי  מקצועיים,  מפקחים  גונן,  אביגדור 

בולטים ואנשי מינהל החינוך של חולון . 
ו',  כתות  תלמידי  מחזור  כל  לכך,  בנוסף 
השכונה  תושבי  וההורים,  המורים  המנהלת, 
החינוך  ומינהל  החינוך  משרד  של  חינוך  ואנשי 

העירוני קיימו את מסיבת הסיום של בית הספר 
באירוע חגיגי ומרשים באתר יד לשריון בלטרון.

רמלה
של  יוזמתו  בהרחבה  תוארה  הקודם  בגיליון 
ראש העיר הנמרץ, מר יואל לביא, המטפח ומקדם 
בצורה משמעותית ומוצלחת את נושאי החינוך 
שהביאה  התיכון,  סיום  ועד  הרך  מהגיל  בעיר, 
בין אנשי  בעיר רמלה,  היקף  רב  לשיתוף פעולה 
אתר יד לשריון ואנשי החינוך המובילים ברמלה, 
במטרה משותפת להעשיר את העשייה החינוכית 
העיר  ושל  שלנו  הייחודיים  בנושאים  במ�קום 

רמלה.

 יוזמה ייחודית
ביד לשריון בנושאים 

לימודיים וחינוכיים

נחמה בריל )מימין(, נורית דביר ומנשה ענבר בעת הביקור

84 ׀ שריון 30  דצמבר 2008 



סמינר  במכללת  א'  שנה  תלמידות 
שנת  את  פתחו  היסודי  במסלול  הקיבוצים 
)ב־28  הראשון  בשבוע  כבר  הלימודים, 
לימודי־חינוכי  בסיור   ,)2008 באוקטובר 
באתר יד לשריון בלטרון, בראשות המדריכה 
הספר  בית  מסלול  ראש  דביר,  נורית  הגב' 
וזו  למסורת  הפכו  אלה  סיורים  היסודי. 
הסיור  זה.  פרויקט  לקיום  השישית  השנה 
החל בהסבר של תא"ל )במיל'( מנשה ענבר, 
בפניהן  שפרס  לשריון,  יד  עמותת  מנכ"ל 
הרקע  את  במקום,  החינוכית  הפעילות  את 
ההיסטורי של האזור ואת תרומתו הייחודית 
והמוצלחת של חיל השריון לביטחון מדינת 
ישראל. לאחר מכן התקיים טקס מרגש ליד 
כותל השמות, ובסיומו הניחו התלמידות זר 

למרגלותיו.
שמעו  זה  וחווייתי  לימודי  ביום 
התלמידות דברים על ההנצחה הפעילה, על 
השנייה,  העולם  במלחמת  היהודי  הלוחם 

המיקום  הצפרות,  בנושא  הפעילות  על 
והתרומה  לטרון,  של  הגיאוגרפי־היסטורי 

הרבה של המקום בחינוך הנוער.
חשיבות רבה מיוחסת לביקורי התלמידות 
והסגל של מכללת סמינר הקיבוצים באתר, 
המחנכת דור של מורים איכותיים ואכפתיים. 
תא"ל )במיל'( מנשה ענבר ניהל את כל היום 

החשוב הזה והדריך במרבית המוקדים.
את  התלמידות  הביעו  הסיור  בסיכום 

התרשמותן המיוחדת:
אחד  רגע  אין  מאוד.  התרשמתי  מורן: 

שלא הייתי מרוכזת ומרותקת.
רותם: התרגשתי עד דמעות.

חיה  יפעת: מרתק מאוד. הרגשתי שאני 
בלתי  ברמות  סוחף  מנשה  הדברים.  את 

רגילות.
עם  לבוא  מקווה  מרגש.  מעניין,  מורן: 
שמנשה  ומקווה  בעתיד,  כיתתי  תלמידי 

ידריך אותנו.

כל  ומתבצעים  למסורת  שהפכו  פרויקטים 
שנה באתר:

	  תלמידי שנה א' של מכללת סמינר הקיבוצים 
- סיור ביד לשריון בשבוע הלימודים הראשון 

)ראה כתבה נפרדת(.
	  כ־300 תלמידי כתה י"א מבית הספר "תיכון 
ומתרשמים  לומדים  מסיירים,  בת"א  חדש" 
מקיימים  הם  בסיום  במקום.  מהנושאים 
תעודת  את  מקבלים  הם  בו  מיוחד  טקס 
לשריון  יד  באתר  שלהם  הראשונה  הזהות 
השנה  זו  באתר  מתקיים  זה  אירוע  בלטרון. 

השלישית.
	  כ־300 תלמידי כתות ט' מבית הספר "קלמן" 
ברמת השרון לומדים באתר נושאי מנהיגות 
וההורים,  המורים  המנהל,  עם  סיור  ביום 
שאול  בתיאטרון  מרשים  בטקס  ומסיימים 
השנה  זו  מתקיים  זה  אירוע  לשריון.  ביד 

השלישית.
ת"א־יפו  מהעיר  ז'  כתות  תלמידי   3000  	
בירושלים  שלהם  הסיורים  את  מסיימים 
מקיימים  מכן  ולאחר  לשריון,  ביד  בביקור 
שאול  בתיאטרון  וחגיגי  מרשים  אירוע 
בהשתתפות ראש העירייה רון חולדאי, אנשי 
הורים  מורים,  מנהלים,  מפקחים,  חינוך, 
ברצף  התקיים  זה  אירוע  רבים.  ואורחים 

שלוש שנים.
להרחיב  מתכננים  שאנחנו  לציין  חשוב 
ולהעשיר פעילויות מיוחדות אלו בערים נוספות 
הכרה  מתוך  אחרים,  רבים  חינוך  מוסדות  עם 
של  החשובות  המטרות  שאחת  עמוקה,  והבנה 
אתר יד לשריון בלטרון היא להעשיר את מערכת 
בנושאי  העוסקים  המורים  המנהלים,  החינוך, 
נלמדים  שאינם  בנושאים   - והתלמידים  חינוך 
כלל, או אינם נלמדים בהרחבה במוסדות החינוך, 

מאחר שלא ניתנת להם תשומת הלב הראויה.
פעילות  של  שנים  לאחר  כה,  עד  מניסיוננו 
נרחבת בנושא, אנו למדים על החשיבות הרבה של 

העשייה הלימודית־חינוכית שלנו - בכל הרמות.

ביקורים צפויים של בתי ספר 
 2009 ינואר   -  2008 דצמבר  בחודשים 
הספר  מבתי  ומורים  תלמידים  לבקר  צפויים 

הבאים:
	 בית ספר "עלי גבעה" מרמת שפירא.

	 בית ספר "מול גלעד" מאשדות יעקב.
	 בית ספר "ניצנים" מרמת אביב ג'.

	 בית ספר "חב"ד" מיפו.
	 בית ספר "היובל" מהרצלייה.

	 בית ספר "מזכרת בתיה" ממזכרת בתיה.
	 בית ספר "אהל" מרמת גן.

	 בית ספר "גימנסיה ירושלים", מירושלים
הרבים  לפרטיה  העשייה,  כל  כי  מודגש 
	 והמשמעותיים, נעשית בהתנדבות. 

 סיור לימודי־חינוכי
ביד לשריון

תלמידות שנה א' של 
מכללת סמינר הקיבוצים 

בעת הסיור ביד לשריון

* נחמה בר־כוכבא )בריל( היא אלמנתו של האלוף משה בר־כוכבא )בריל(, מפקד גייסות השריון בעבר. נחמה היא בעלת פרסי הצטיינות 
כמנהלת בית ספר וזכתה בפרס מפעל חיים בחינוך, ויקירת העיר תל־אביב־יפו.
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טקס הענקת דרגות על ידי אל"ם שלמה ארבלי מפקד בסיס הטירונים )1969(מפקד גייסות השריון אז אלוף אברהם )ברן( אדן במפגש עם חיילים בבט"ר

מרכז המידע הלטרון

שנת 2008 היתה שנה משמעותית מאוד עבור 
ביומני  מהנתונים  לטרון.  מידע(  )מרּכ�ז  מרמ"ד 
יותר  כי  ללמוד  אפשר  ומהשאילתות  המבקרים 
כמוקד  המרמ"ד  של  בחשיבותו  מכירים  ויותר 
הידע ושירותי המידע של חיל השריון לדורותיו, 
וביכולתו לתת מענה נקודתי לכל פניה מצד סגלי 
קשר  וליצירת  למידע  הזקוקים  והפיקוד,  החינוך 
עם גורמים מקצועיים ומכוונים. להשלמת השירות 
עומד לרשות הפונים תא עריכה, המאפשר להם 
אוסף  ניצול  תוך  במדיה,  הדרכה  תוצרי  להכין 
הסרטים של המרמ"ד וחומרים נוספים הקיימים 
)צילומי  מהשטח  הביאו  שאותם  ברשותם, 

תרגילים, שיחות מפקדים ועוד(.
החינוך  ולסגלי  השריון  למפקדי  יופץ  בקרוב 
מרמדפים המסכם  גיליון  העלון השנתי  והפיקוד 
בו  מתפרסמים  היתר  ובין  הפעילות,  שנת  את 
חומרי הדרכה מהשטח - מערכי שיעור ומסלולי 

הדרכה בנתיבי מורשת לוחמים.

הפקת אירועי מורשת והנצחה 
בסיוע מרמ"ד לטרון

מרמ"ד  סייע  השנה  של  האחרון  ברבעון 
הסיוע  מיוחדים.  אירועים  בהפקת  לטרון 

במורשת  העוסקים  מקורות  בזימון  התבטא 
ומסמכים.  ספרים  בסרטים,  היחידה 
בהזדמנויות אלה יצא המרמ"ד נשכר בחומרי 
כמו:  מדפיו,  אל  שהתווספו  נוספים  מורשת 
לרגל  הלוחמים  שגייסו  נדירים  צילומים 
שנשמרו  מסמכים  לנשק,  מחבריהם  האירוע 
יסולא  לא  ההיסטורי  שערכם  מפקדים,  בידי 
בפז ויש בהם אף לסייע בגיבוש מאגרי מידע 
זה שנים על פיתוחם, כדוגמת  שאנו שוקדים 

מאגרי מפקדים, מאגר לוחמים ועוד.

כנס בט"ר גי"ש רפיח
שהעשיר  המשמעותיים  האירועים  אחד 
גי"ש  בט"ר  כנס  היה  זה,  בהקשר  מרמ"ד  את 
ברפיח  השריון(  גייסות  של  הטירונים  )בסיס 
)במיל'(  אל"ם   .1978  -  1968 השנים  בין 
עם  יחד  ארבלי אחד ממפקדי הבט"ר,  שלמה 
היתר  בין  גייסו  הנוספים,  הבט"ר  סגל  ותיקי 
את המרמ"ד לארגון האירוע. בתוך כך נסרקו 
צילומים רבים מבסיסי הטירונים במחנות חסה 
חללים  אודות  ופרסומים  וכן מסמכים  ורפיח 
תנ"ץ  ידי  על  מסגל הבט"ר. המסכת שנכתבה 
)בדימוס( אלי הוד, שהיה מ"מ וקצין החינוך 

הבט"ר  של  קורותיו  את  מתארת  הבט"ר,  של 
לפרטיו ולדיוקיו. זאת ועוד, חנן קויפמן, שהיה 
כתב  שאותם  שירים  צרור  הביא  בבט"ר  מ"כ 
במשך השנים, המשלבים ערכי לחימה ורעות 

ומושאלים גם לחיי היומיום.
המרמ"ד  של  הסרטים  מדף  שאל  כמובן 
המרגש  המפגש  את  המתעד  סרט  הצטרף 
"מהנעשה  במדור  גם  המפגש  על  )קראו 

בעמותה"(.

 הרצאת אלוף )במיל'( 
עמנואל סקל על מהלכי גדוד 52 

במלחמת יום הכיפורים
למרמ"ד  תרם  סקל  עמנואל  )במיל'(  אלוף 
יום  מלחמת  מקרבות  נדירים  צילומים  לטרון 
פיקד.  שעליו   52 גדוד  לחימת  על  הכיפורים 
רשת  של  אודיו  קלטת  לנו  תרם  כבר  בעבר 
את  פענח  הפעם  הגדוד.  של  "דליה"  הקשר 
הרשת ובעזרת העורכת חן חלבי, הנמנית על 
הפס־ סרט  הופק  המרמ"ד,  של  הצילום  צוות 
קול המלא עם התמליל. על ההרצאה המאלפת 
האותנטיים  ההמחשה  באמצעי  והעשירה 
של האלוף )במיל'( עמנואל סקל, שהתקיימה 

 מרמ"ד לטרון - כבר שמעת? 
מעודד ידע • משתף ידע • מפיץ ידע

דבורי בורגר
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טנק מגדוד 52 של עמנואל סקל באזור הצליחה

בפארק עוצבות השריון באנדרטת אוגדת סיני, 
קראו במדור "מהנעשה בעמותה" בגיליון זה. 

מזכרות מאירועים ביד לשריון
תופעה ברוכה במיוחד הינה הפקת מזכרות 
להסביר  אפשר  תמיד  לא  יחידות.  כנסי  לרגל 
את  התוקף  והיצירה  הגעגועים  נחשול  את 
שהלוחמים  היא  העובדה  אך  החברים, 
אוצר  בית  לטרון  במרמ"ד  רואים  הוותיקים 

למשמרת המזכרות. 
ותיקי גדוד 79, בהובלתו של רמי מתן, תרמו 
לרגל  שהונפק  מזכרת  דף  עם  בול  למרמ"ד 
האירוע בשירות הבולאי. הבול סחיר בצירוף 
הבול הרשמי. הרישום המפורסם המופיע בדף 
המזכרת הוא למעשה התמונה המפורסמת של 
חילוץ הפצועים בחווה הסינית בטנק של רמי 
ומבחוץ  מהפריסקופ  אותה  שצייר  כפי  מתן, 
התותחן קובי לפיד. בגב הגלויה תמצית סיפור 
יום הכיפורים  לחימתו של גדוד 79 במלחמת 

יוסי בן גיגי )משמאל( וזוהר ברעם ליד טנק שרמן בלטרון
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דף מזכרת של השירות הבולאי לכבוד גדוד 79, 
כולל הבול למזכרת 

מרכז המידע הלטרון

בגזרת סיני.
את דף המזכרת של השירות הבולאי אפשר 
לרכוש דרך רמי מתן בטלפון: 052-3822890. 
על הספר שיצא לאור לרגל האירוע "נשארנו 
שם" מאת ברטי אוחיון קראו במדור "פותחים 
מדף". עוד על האירוע קראו במדור "מהנעשה 

בעמותה" בגיליון זה.

תרומת עיזבון פרופסור יהודה 
ואלך ז"ל למרמ"ד לטרון

בראשית דצמבר נתרם חלק נכבד מעיזבונו 
בניו,  ידי  על  ז"ל,  ואלך  יהודה  פרופסור  של 
לבר־ נחשב  ואלך  פרופסור  לטרון.  למרמ"ד 

לספרים  מעבר  ובטחון.  צבא  בנושאי  סמכא 
שאותם כתב או ערך, הוא יזם מפעלי תרגום 
וביטחון,  צבא  בנושאי  בעולם  מופת  לספרי 
ושריון בכלל זה. לצד הספרים בשפת המקור, 
בעיקר מאנגלית וגרמנית, נתרמו גם הספרים 
רואים  בצה"ל  השריון  שלוחמי  המתורגמים, 
בהם לחם חוק. העיזבון כולל מאות רבות של 
למערכת  הספרים  של  קליטתם  עם  ספרים. 
לרשות  האוסף  יועמד  הממוחשבת  המידע 

המעוניינים.

תודה והוקרה למשפחת ואלך על תרומתם. 
בקרב  שימוש  בעיזבון  שייעשה  ספק  אין 
עניין  ובעלי  לוחמים  מפקדים,  חוקרים, 

נוספים.

היסטוריה במרמ"ד
יצא  ברעם  זוהר  והגיאוגרף  ההיסטוריון 
שתנציח  מדליה,  להפיק  ביוזמה  לאחרונה 
הימים  ששת  ממלחמת  עלומה  שריון  פלוגת 
שאפפה  הסודיות  מן  ירושלים.  על  במערכה 
גם  משתחררים  אינם  הם  הפלוגה  חברי  את 
היום, ואת המדליה הם מתכוונים להעניק זה 

לזה במעמד סגור. 

הפקת המדליה החזירה אותו אל רעיו לנשק 
באוקטובר  שנה.  מארבעים  למעלה  מלפני 
בן־ יוסי  בן־גיגי.  יוסי  חברו  עם  הגיע  השנה 

שהם  נאמר  עליהם  מהאנשים  אחד  הוא  גיגי 
הטנק  מפקד  היה  יוסי  מהלכת".  "היסטוריה 
ששת  במלחמת  האריות  שער  את  שפרץ 
למעלה  מפיו  הדברים  נאמרים  וכך  הימים. 
מארבעים שנה לאחר היום ההיסטורי ההוא: 
אחרים  וטנקים  השער  בפריצת  עסוק  "הייתי 
עסקו בנטרול היריות הבודדות מכוון החומה. 
ומפאת  השער,  עד  השרמן  טנק  עם  הגעתי 
פנימה.  להמשיך  היה  ניתן  לא  הצר  המעבר 
ומעל  לגחון  מתחת  או  מהצד  עברו  הצנחנים 
הטנק שלי ופרצו פנימה. כשזזתי אחורה נכנס 
מוטה גור עם הזחל"ם והרב גורן נכנס עם ספר 

התורה".

י הַּבַרְזֶל  ֵ אַנְשׁ
אֶגְרֹוף הַּפְלָדָה

חנן קויפמן *

ׁשֶֶקט, ּדְָמָמה.
ֵהדֵי ַהְּפגָזִים נָדָמּו.

ׁשְִריקֹות ַהּכַּדּוִרים ָּפְסקּו.
ֵאין ׁשֹוְמִעים ֲחִריַקת ׁשְַרׁשֶֶרת
ֵאין ׁשֹוְמִעים ְּפִעיַמת ָמנֹוַע

ּכָל ַהּיְקּום נָדַם.
ּוִמַּבַעד לְַעְרִּפילֵי ָהֲאָבק

לְתִיְמרֹות ֶהָעׁשָן
צֹוֲעדִים ֵהם ַּבַּסְך,
וְַהּטּור הּוא ָארֹוְך

ֵאין ִראשֹון וְֵאין ַאֲחרֹון,
נְָעִרים ּוְמבּוגִָרים
ָעֵקב ְּבַצד ֲאגּודָל

ּכְִמַרֲחִפים.
ַמִּביט ֲאנִי ְּבֵעינֵיֶהם

וְֵאין זִיק ַחּיִים.
ְּפנֵיֵהם ָקרֹות

וְֵאין ַּבת קֹול ַעל ׂשְִפתֹותֵיֶהם
ּודְָמָמה ִמָּסִביב.

ַרק ַהַּמלְָאכִים ְמַעלֵיֶהם ְמַרֲחִפים
ּוִבְבנֹות קֹול ְמלֲַחׁשִים
ַעד ָמתַי ַעד ָמתַי...

מארס 1974

בבסיס  ב'  בפלוגה  מ"כ  קויפמן,  חנן   *
הטירונים של גייסות השריון, כתב שיר 
יום  במלחמת  שנפלו  חבריו  לזכר  זה 
הכיפורים, והקדיש אותו לכל השריונרים 

באשר הם
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 82 בגדוד  מ"פ  היה  )בריל(  בר־כוכבא  משה  )במיל'(  אלוף 
במלחמת סיני וזכה לימים בעיטור העוז על לחימתו בה, ופלוגתו, 
פלוגה א', זכתה לצל"ש. היה מפקד גייסות השריון ואלוף פיקוד 

הדרום.

דברים לזכרו במלאת 16 שנים לפטירתו
מדברי אלוף אבי מזרחי - מפקד זרוע היבשה

ולרעּות  לכוננות  היוצרת,  לחשיבה  שתרם  אדם  היה  "בריל 
מקום  לבריל  היה   - גבורה  של  מוזיאונים  היו  אילו  הלוחמים. 
בכותל המזרח". במילים אלה ספד יצחק רבין ז"ל, בכהנו כראש 
הממשלה ושר הביטחון, לאלוף בר־כוכבא בטקס הלווייתו שנערך 

ביום 21 בנובמבר 1992.
שמיזגו  לוחמים  תש"ח,  מפקדי  דור  על  נמנה  בר־כוכבא, 
הביטחוני,  שירותם  לבין  האישיים  חייהם  בין  קץ  אין  בהקרבה 

ועיצבו בפועלם ובהגותם את ערכי היסוד של צה"ל.
בקרבות  מרכזי  חלק  בר־כוכבא  אלוף  לקח  וכמפקד  כלוחם 
המכריעים ביותר שידעה המדינה, ואשר הפכו זה מכבר למיתוסים 
יצוינו  אלה  בין  צה"ל.  מפקדי  ידי  על  קרב  כמורשות  הנלמדים 
השריון  בחיל  מופת  לקרב  שהפך  קדש  במבצע  הסכר  על  הקרב 
ואשר בו גם זכה אלוף בר־כוכבא בעיטור העוז; הקרב בעמק דותן 
במלחמת ששת הימים; וכן קרבות הבלימה והתקפות הנגד ברמת 

הגולן במהלך מלחמת יום הכיפורים.
נמנה בר־כוכבא עם השורה הראשונה  ישראל  בכל מלחמות 
עיקשת  חתירה  ותוך  הראשון  בקו  תמיד  השדה,  מפקדי  של 
רבים  מאמצים  בר־כוכבא  אלוף  השקיע  שלום  בעתות  קדימה. 
בתחומי ארגון הכוח הלוחם, הכשרת הלוחמים, אימונים מפרכים 
והתכוננות למלחמה הבאה. אלוף בר־כוכבא ידע להפיק מעצמו 
ומהיחידות שהיו תחת פיקודו את המרב, כשהוא מפגין מנהיגות 

ודוגמה אישית.
מדברי תא"ל אגאי יחזקאל - קצין השריון הראשי

ועשייתם  שפועלם  הסגולה  ליחידי  שייך  המפקד  אתה 
סדר  מורשת של מקצועיות,  מורשתך,  לתקופתם.  הייתה מעבר 
פיקוד  הובלה,  קשה,  עבודה  של  בשנים  נצברו  אשר  ושיטתיות 
הרמות.  בכל  הדרכה  בתפקידי  אין־סופית  ולמידה  יחידות  על 
ולקחיה,  השנייה  לבנון  למלחמת  ויותר  שנתיים  אלה,  בימים 
התמרון  כשירות  לחיזוק  וממצה  ארוך  בתהליך  מצויים  אנו 
צה"ל  של  הביטחון  תפיסת  של  ההכרעה  במרכיבי  חיוני  כחלק 
יכולות  לפיתוח  ותרומתך  זה,  בתחום  עשייתך  ישראל.  ומדינת 
בדגש  עוצבתיים,  והעל  העוצבתיים  בתרגילים  אלה  וכשירויות 
רבות  שנים  כיום,  גם  ונלמדת  נדרשת   - מפקדותיהן  אימון  על 

אחר הליכתך.

לזכרם של מפקדים
אלוף )במיל'( משה בר־כוכבא )בריל( ז"ל

נפטר ביום 19 בנובמבר 1992.

מדברי תא"ל )במיל'( יהודה דובדבני - מח"ט גבעתי לשעבר
...בריל היה אלוף פיקוד הדרום, שתחתיו הקמתי את חטיבת 
גבעתי. ההיכרות שלי עם בריל הייתה בפיקוד. אמרו קשוח, אמרו 
לא  אבל  פיצוצים.  יהיו  איתו.  תסתדר  לא  שריונר,  אמרו  קפדן, 
אמרו איזה לב ענק ואיזו רגישות יש לבריל. בריל היה לי משענת, 
משענת אמיתית כמו אבא. ...בריל בדרכו ידע לסייע, לתת עצה 
טובה, לתת גיבוי, לתת ליטוף ובמקביל את הסטירה בעת הצורך. 
אהבתי אותו ונהניתי מה"מטריה" שנתן לי ומהלב החם והאוהב 
החטיבתי  התרגיל  את  זוכר  ...ואני  וללוחמים.  למפקדים  שנתן 
בצפון. החיילים חוצים את הכנרת בסירות גומי, נוחתים ועולים 
ובריל  ממטר  רואים  לא  שוטף,  גשם  נורא,  קור  הגולן.  לרמת 
שואל: מה אתה אומר יהודה, מפסיקים? ואני אומר: ממשיכים. 
הוא היה מאושר אבל החליט בכל זאת לעשות הפסקה ולהמתין, 
אולי ייחלש הגשם. ואז אמר לצ'צ'ו: צ'צ'קה, תביא להם תה חם, 
זה  התרגיל.  באמצע  בקור,  חמה  כוס  לי  הגיש  התה,  וכשהגיע 

האלוף, זה האדם. 
היום אתה חסר לי, לצה"ל ולמדינת ישראל. 

אלוף משה בר־כוכבא
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אלוף שמואל גורודיש אלוף משה נתיב

אלוף )במיל'( שמוליק גורודיש ז"ל
נפטר ביום 1 באוקטובר 1991

אלוף )במיל'( שמוליק גורודיש היה מח"ט 7 במלחמת ששת 
הימים ואלוף פיקוד הדרום במלחמת יום הכיפורים.

דברים באזכרה ביום 27 באוקטובר 2008, מפי אלוף )במיל'( 
ישראל טל

באזכרה לשמוליק לפני שנה, חזרתי ואמרתי ששמוליק הוא 
גיבור מלחמה וסיפרתי כמה הוא שמח כאשר כיניתי אותו בתום 
שמוליק  היה  כן  על  כי  הפלדה",  "אריה  הימים  ששת  מלחמת 

גיבור מלחמה אמיתי.
היסטוריון בריטי כתב ספר בשם "מפקדי הטנקים" וכותרת 
המשנה היא "אבירי העידן המודרני". המחבר מסביר ש"אבירים" 
עם  ביחד  האבירים  רכבו  העבר  שבקרבות  שכשם  כך  שום  על 
המודרניות  במלחמות  בימינו  גם  כך  שלהם,  הפרשים  כוחות 
של  המסתערים  לדרגים  הטנקים  כוחות  מפקדי  מצטרפים 

כוחותיהם ולכן מפקדי הטנקים בימינו אף הם אבירים.
ונע  "אחרי"  קרא  הוא  מלחמה.  אביר  היה  גורודיש  שמוליק 

בקרב עם כוחות הדרג המסתער.
אבל שמוליק גורודיש לא היה רק גיבור מלחמה, אלא הוא היה 
גם חכם מלחמה. הוא שלט באמנות המלחמה המשוריינת והיה 
המלחמה  בחוכמת  שלט  שמוליק  למופת.  מחונן  מלחמה  איש 
וידע איך לנצל את הניסיון המצטבר של צה"ל. הוא הפיק לקחים 

ויישם אותם באמנות.
של  הטווח  ארוכת  התותחנות  לקחי  את  יישם  שמוליק 
המלחמה על המים אשר קדמה למלחמת ששת הימים. למשל, 
כ־  שמנה  מצרי  כוח  התקדם  המלחמה  תום  לפני  ימים  כמה 
100 טנקים לכיוון "ביר גפגפה" שם נמצאה באותו זמן "אוגדה 
גפגפה"  "ביר  לכיוון  נע  הפלדה". כאשר התברר שהכוח המצרי 
פני  את  לקדם   7 חטיבה  בראש  גורודיש  שמוליק  את  שלחתי 
הכוח המצרי ולהשמידו. שמוליק נקט בתכסיס טקטי מבריק תוך 
שיחדרו  שלו  טנקים  של  שדרות  כמה  שלח  הוא  הנולד.  ראיית 
שהמצרים  שמוליק  ציפה  וכך  שממול,  הדיונות  שטח  תוך  אל 
עלולות  הללו  הטנקים  ששדרות  חששו  הם  כי  בבהלה  יגיבו 
ציפה  ומהאגפים. שמוליק  ולתקוף אותם מהעורף  לכתר אותם 
כדי  ותוך  סואץ  תעלת  לכיוון  בחזרה  לאחור  ייסוגו  שהמצרים 
דילוגים לאחור יחצו הטנקים המצריים את רכסי דיונות החול, 

ואז יבלטו על הרכסים ויהווה מטרות נוחות לטנקים שלו.
התותחנות  טכניקת  ובאמצעות  שמוליק  תמרן  כזה  באופן 

הטווח,  ארוכת 
במלחמה  שפותחה 
השמידו  המים,  על 
חטיבה  של  הטנקים 
7 בהדרגה את מרבית 
המצרים.  הטנקים 
גיבור  כן  כי  הנה 
גם  שהיה  המלחמה 
הכריע  מלחמה  חכם 
בזכות  חשוב  קרב 

חוכמתו.

אלוף )במיל'( משה נתיב ז"ל
נפטר ביום 20 בספטמבר 2008

גייסות  של  השלישות  קצין  שימש  נתיב  משה  )במיל'(  אלוף 
השריון וסיים את שירותו בצה"ל כראש אגף כוח אדם.

דברים לזכרו מפי אלוף )במיל'( ישראל טל
משה היה מ"פ טנקים בתחילת דרכו הצבאית והמשיך במסלול 
השלישות בדרגים השונים, לרבות תפקיד ראש אגף כוח אדם במטה 
הכללי. נתיב היה מקצוען מומחה בִמנהלת כוח אדם, והיה לסמכות 
מקצועית עליונה בתחום זה בצה"ל. נתיב הצטיין בפעילותו למען 
זכויות וחובות החייל ורדף צדק למען הזולת. משה נתיב היה מנהיג. 
המונהגים.  ידי  על  נקבעים  כמנהיג  אדם  של  ומעמדו  המנהיגות 
נתיב היה מנהיג כריזמטי, אליו פנינו בצר לנו. הוא ניחן במנהיגות 
כריזמטית וטבעית. הוא היה בשבילנו קצין הסעד האישי, הפסיכולוג 
והעובד הסוציאלי המטפל  המטפל, המנחם, המסייע, מליץ היושר 
במציאת פתרונות לכל בעיה ולמצבי מצוקה. נהנינו משיקול דעתו. 
עוצמתו והצלחתו של נתיב בכל אשר עשה נבעו מכישרונו, מרוחב 
בבני  בטיפול  אדם,  כוח  במנהלת  העצום  ומניסיונו  מסירותו  לִבו, 

אדם וביחסי אנוש. נתיב היה ביסודו אדם אציל, סימפטי וטוב לב.
לב   - בלִבנו  יהיה  זִכרך  לנו.  חסרה  כבר  שלך  החוכמה  נתיב, 

אוהביך, וילווה אותנו תמיד. נתיב כאח לי.
דברים לזכרו מפי שולמית ספיר־נבו

משה, כשסיימת את תפקידך כר' אכ"א פנה אליי תא"ל חנוך מילוא 
שהיה אז סגן ר' אכ"א וביקש שאכין ספר/ אלבום עליך. ישבתי עם 
שוש אשתך בביתכם שעות וימים. עברנו על מאות תמונות, קטעי 
עיתונות, דברים שכתבת, פתקים שקיבלת, מכתבים, ידיעות, מנסות 
להוציא ולחבר מתוכם פאזל מורכב )שלא נצליח לעולם להשלים(, 
הפאזל שלך משה נתיב; אלוף, מפקד, איש משפחה, חבר ורע , איש 

רוח ומעש, איש חזון, פילוסוף, ועוד כל כך הרבה דברים. 
"מתי אתה תכתוב?", שאלתי אותך מספר פעמים, מידי פעם בעת 
חייכת  ואתה  מצה"ל.  שהשתחררת  לאחר  שנים  הרבה  פגישותינו, 
לפנסיה  כשאצא  לכך,  זמן  לי  "אין  לי;  ואמרת  עיניים  מאיר  חיוך 
אולי אז." כאילו שלא ידענו שאתה אף פעם לא תצא לפנסיה ולא 

התכוונת לכך.
לכל איש היה לך נתיב, ולכל איש שאותו היכרת היה את הנתיב 

שלו.
היית  לריאיון.  אליך  הגעתי  אותך  שראיתי  הראשונה  בפעם 
עתידה  שהייתה  קצינה  הייתי  ואני  באכ"א  תכנון  רמ"ח  אל"ם,  אז 
להשתבץ במחלקה שלך. סיפרו לי עליך, על הרמ"ח הקשוח, המטיל 
מורא, זה שדבר לא נסתר מעיניו. אני ישבתי מולך קצת דרוכה. מה 

התחביבים שלך? שאלת. 
ואני הייתי מופתעת; לא 
שאלה  לא  אישי?  מספר 
צבאית מובהקת? "שירה" 
עניתי. ואתה גלית ידע רב 
ובנפש  בספרות  והבנה 

האדם.
כל  ובמשך  ומאז 
ועד  הרבות  השנים 
היית  פגישתנו האחרונה 
איתי  פגישה  כל  פותח 
ב"מה שלומך, משוררת?" 
מפקד ואיש כמוך לא 

פגשתי מימיי.

90 ׀ שריון 30  דצמבר 2008 



אלוף אברהם רותם

אלוף  של  האוגדה  מטה  ראש  היה  אלטשולר  גדעון  )במיל'(  אל"ם 
)במיל'( אריאל שרון במלחמת יום הכיפורים.

דברים לזכרו מפי חברו אלוף )במיל'( ג'קי אבן
צעיר.  כלוחם  דרכו  את  החל  ישראל  ארץ  ואוהב  השורשי  גדעון 
התגייס כפטריוט לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה שבו הוכשר 
כלוחם. במשך כל שירותו היה קצין שריון יסודי ומקצועי שנֶָאה דורש 
ונעלם, דור שעל ערכיו התחנכו  ונאה מקיים. גדעון שייך לדור שהולך 
ישראל.  מדינת  קמה  שבזכותם  והמפקדים,  הלוחמים  טובי  וגדלו 
בתכונותיו האישיות היה גדעון חבר מסור ונאמן מאין כמוהו לחבריו. 
בנוסף להיותו לוחם שהשתתף במערכות ישראל השונות - היה חקלאי 
ואוהב אדמה. איש שפיו ולבו שווים, אשר הביע את דעתו באופן ישיר 
גם כשלא הייתה מקובלת, ולפעמים גם נשמעה מחוספסת. גדעון היה 

גם אדם משכיל, בעל השכלה רחבה ציונית, יהודית וכללית.
את גדעון המיוחד היכרתי בזמן מלחמת יום הכיפורים שבה נלחמנו 
סגן  אני  - ראש מטה האוגדה,  גדעון  כצוות באוגדתו של אריק שרון. 
מפקד האוגדה. היינו צוות שעמד במשימות קשות ומיוחדות במלחמה 
המטה  עבודת  של  במשימה  פעל  המטה  כראש  גדעון  הזאת.  הקשה 
משוריינת.  אוגדה  ברמת  קרבי  מטה  של  ביותר  והמסובכת  המורכבת 
 .1973 באוקטובר   8 יום  הייתה  זו  למורכבות  ביותר  הבולטת  הדוגמה 
ֵערנותו של גדעון כראש המטה תרמה רבות לצמצום טעויות ושגיאות 
בכל  ביטוי  לידי  באה  זו  תרומתו  הפיקוד.  מערכת  ידי  על  שניתנו 
הלחימה של כוחות האוגדה, בכל הנושאים הקשורים באחזקת הכוחות, 
שהיו  הרבים  הנפגעים  לפינוי  בדאגה  ובעיקר  בחימושם  באספקתם, 
במערכה עקובה מדם זו. הפעלת המפקדה העיקרית הייתה יעילה ביותר 
כתוצאה מיכולתו של גדעון לקרוא בזמן אמיתי את פעילויות הלחימה 
היחידות  של  לתחזוקתם  לפעול  זה  בסיס  ועל  האוגדה,  יחידות  של 
זו נבחן ביכולתך לקבל אחריות אדירה  הלוחמות. אומץ לבך במלחמה 
"עורק  היו  והן  העיקרית,  במפקדה  שבאחריותך  לפקודות  הקשור  בכל 

החיים" של שדה הקרב.
שונות,  לאומיות  ביטחוניות  בסוגיות  דנו  יוסף,  בכרמי  בביתך  פה, 
ראינו בך את שליחנו - שליח ציבור, להעביר את המידע הראוי למקבלי 
ההחלטות שהיה לנו קשר איתם. בתוקפה זו התגלתה האכפתיות הרבה 
והבלתי מתפשרת שלך לביטחונה של המדינה, ורצונך שהידע רב־השנים 

המקצועי והצבאי שלנו ושלך יגיע לאזנים כרויות. 
חברי ורעי גדעון, ינעמו לך רגבי אדמת ארץ ישראל שאותה כל כך 

אהבת ושלמענה נלחמת כל ימי חייך.
דברים מפי בתו ד"ר מור אלטשולר בשלושים לפטירתו

תפיסת הביטחון של גדעון עוצבה בהשראת שני מפקדים: מישראל 
טל למד את סוד בניית הכוח, הנשען על חייל מקצועי, חדור רוח קרב, 
בשילוב טכנולוגיה מתקדמת; מאריאל שרון למד את סוד הפעלת הכוח, 
הנובע מלימוד יסודי של האויב וריכוז העוצמה בנקודות התורפה שלו. 
קיבל את  הייתה משפחתו, ממנה  גדעון  המקור ההשראה השלישי של 
אהבת  עם  יחד  ההיסטורית  למורשת  הכבוד  ואת  ישראל  ארץ  אהבת 

החקלאות ועבודת האדמה.
דברים בהלווייתו מפי בתו הילה 
ניצחה.   - שלנו   - שלי  האהבה 
ניצחה את הסרטן - על כל גרורותיו 
ניצחה את כל הסד"כים הגדולים   -
והקובעים במשפחה. צבא קטן וחזק 
- גדעון אלטשולר - בו אני חתומה 
קבע, בגאווה, מנצח את כל הכוחות 
השליליים. ואפילו את הזכות הגדולה 
שזכיתי, ביום שישי האחרון, שאבא 
את  בזרועותיי  מחובק  יהיה  שלי 
ושום  איש  שום  האחרון,  החיבוק 

כוח כבר לא יכול לחמוד ממני.

אל"ם )במיל'( גדעון אלטשולר ז"ל
נפטר ביום 14 בנובמבר 2008

אלוף )במיל'( אברהם רותם היה מפקד אוגדת סיני וראש מה"ד. בעל 
עיטור המופת מקרב ַּכָראֶמה )1968(

דברים באזכרה ביום 21 בנובמבר 2008, מפי חברו אורי ֵרכָב
...עבדתי כמהנדס ברשות פיתוח אמצעי לחימה במשרד־הביטחון. את 
כראש  הכללי,  במטה  אלוף,  בדרגת  כבר  כשהיה  לראשונה  פגשתי  רותם 
ומכל  מסוקי־קרב,  ללוחמת  תרומה  שקלנו  ...ברפא"ל  ההדרכה.  מחלקת 
במטה  חבריו  על  ִסנגר  כיצד,  ...וכששאלתיו  פנוי.  הוא  היה  המטה  אלופי 
מאוד,  כבדה  מפקדי־הצבא  על  שהאחריות  נאותה,  תשובה  בחיוך  והשיב 
וכוללת לא רק את היום ואת הלילה ואת מחר אלא גם את העשור הבא, 
וממלאת את כל זמנם; ואילו הוא כראש מה"ד מסיים את הטיפול בתריסר 
לחשוב.  פנוי  הוא  רגע  ומאותו  בצהריים,  ראשון  יום  עד  בסיסי־ההדרכה 
חושב.  קצין  שלפני  קלטתי  ובמאוחר,  רב,  זמן  לאחר  לאט,  ...רק  לחשוב! 
לדבוק  ומפקד  צבא  איש  כל  הנוקשות ההדוקה המחייבת  מן  קצין שחורג 
וגורמים  סיבות  ולהבין  ללמוד  קצין ששואף  ללא הרהור בתורה הכתובה, 
והשתלשלויות, ששואל, בראש ובראשונה את עצמו, ומחטט ובודק ומחפש 
רותם  שייצג  הצבאית  בתורה  החדשנות  מַחֵּדש.  ואז   - דברים  של  ׁשֹרׁשָם 
אז,  של  לרפא"ל  אותו  שחיבר  המשותף  המכנה  הייתה  באישיותו  הלוחם 

שחיפשה חדשנות טכנולוגית לתועלת הלחימה, לא לשמה.
ִלׁשְעֹות יותר לתרומתו של רותם במדים, לא  וכאשר בחר הצבא שלא 
פסק הוא מלהביא את פרי מוחו כִמנְַחתֹו. לאחר מלחמת לבנון הוטלה על 
רותם חקירת הנושא הסבוך ביותר, תורתית וביצועית - סיוע התקפי של 

זרוע־אוויר ללוחמת־היבשה. אביא רק 
שורה אחת מהדין וחשבון של צוותו, 
מובנת  היתה  לא  נכתבה  שכאשר 
הפוטנציאל  של  יעיל  ניצול  מאליה. 
האוויריות  הנשק  במערכות  הגלום 
קרקעיות  במערכות  גם  )ובעתיד 
חדשות( מחייב מערכת שליטה ובקרה 

מודרנית בעוצבות־השדה.
עקשן היה ודבק בעקרונותיו. זכות 
גדולה זכיתי כאשר נצנץ בעיניו אותו 
מול  היום,  גם  למעטים.  השמור  אור 
קברו, אני רואה אותו לפני, זקוף, הדור, 

ידידותי, חייכן - ומעל לכל חכם.

אלוף )במיל'( אברהם רותם ז"ל
נפטר ביום 22 בנובמבר 2006

אל"ם גדעון אלטשולר
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שנפלו  השריון  לחללי  והזיכרון  הגבורה  עצרת 
השמש  נּוגֶה.  ערב  תמיד  היא  ישראל  במערכות 
בצפייה  עצמו  בתוך  מתכנס  והקהל  לאט  שוקעת 
דרוכה לטקס הנחת הזרים, שאולי אין בו חדש אך 
הוא בכל זאת מרגש את כל המשתתפים בו ואת 
קהל המשפחות והלוחמים בהווה ובעבר הנוכחים 
בו. ערב שכזה הוא תמיד תזכורת דוקרת לב למחיר 

הנורא של ביטחון העם בארצו.
ביד  התקיימה   )2008 באוקטובר   6( הערב 
השנתית  והזיכרון  הגבורה  עצרת  בלטרון  לשריון 
לחללי השריון שנפלו במערכות ישראל ממלחמת 
שישים  בסימן  עמד  הערב  היום.  ועד  העצמאות 
זרים  הנחת  טקס  לעצרת  קדם  גבורה.  שנות 
משפחות  בהשתתפות  השמות  כותל  למרגלות 
שכולות, מפקדים וחיילים בסדיר ובמילואים. הונחו 
הפיקודים  של  וכן  השריון  עוצבות  כל  של  זרים 
המרחביים, של חיל השריון, של נציגות המשפחות 
השכולות, של עמותת יד לשריון, ובהמשך גם הגיעו 

הרמטכ"ל ושר הביטחון שהניחו גם הם זרים.
העצרת שבה השתתפו גם רבים נוספים )קרוב 
שבע  הדלקת  כללה  משתתפים(  אלפים  לארבעת 

משואות זיכרון:
העצמאות  מלחמת  לציון  ראשונה  משואה 
מונדובסקי,  משה  בידי  הודלקה   ,)1949  -  1948(

אחיו של צבי מונדובסקי ז"ל שנפל בתש"ח.
 ,)1956( סיני  מלחמת  לציון  שנייה  משואה 
ואחיו  אימו  צנעני,  ומשה  שלומית  בידי  הודלקה 

של חיים צנעני ז"ל שנפל במלחמת סיני.
הימים  ששת  מלחמת  לציון  שלישית  משואה 
ב־1967, הודלקה בידי צפניה פניכל, אחיו של חיים 

פניכל ז"ל שנפל באותה מלחמה.
משואה רביעית לציון מלחמת ההתשה )1968 
זלמן  - 1970(, הודלקה בידי ציפי קם, אחותו של 

סמבור ז"ל שנפל באותה מלחמה.
יום הכיפורים  משואה חמישית לציון מלחמת 
)1973(, הודלקה בידי עדה גורדון־לנדברג, אחותם 

של התאומים אהוד וחגי גורדון ז"ל שנפלו באותה 
מלחמה.

הגליל  שלום  מלחמת  לציון  שישית  משואה 
)1982(, הודלקה בידי נורית אלעזרי, אימו של צחי 

)יצחק( אלעזרי ז"ל שנפל באותה מלחמה.
לבנון  לציון מלחמת  הודלקה  משואה שביעית 
השנייה )2006(, בידי משה ניסן ואסתי ניסן, אביו 
באותה  שנפל  ז"ל  ניסל  )יגאל(  ינון  של  ואחותו 

מלחמה.
כל מדליקי המשואות לוו בידי מ"פים צעירים 

המשרתים כיום בשריון.
 - יחזקאל  אגאי  תא"ל  דברים  נשאו  בעצרת 
קצין השריון הראשי; נציגת המשפחות השכולות 
ז"ל,  בידרמן  מתן  של  אימו   - בידרמן  אריאלה 
מגדוד סופה בחטיבה 188 )שנפל במארס 2002(; 
אלוף )במיל'( חיים ארז - יו"ר עמותת יד לשריון; 
הרמטכ"ל רב־אלוף גבי אשכנזי; ושר הביטחון רב־

אלוף )במיל'( אהוד ברק.

מדברי שר הביטחון בעצרת 
לפני יום  סמוך  היום,  באוקטובר  שישה 
זכרם  עם  הזאת  ההתייחדות  ובשעת  הכיפורים, 
של חללי חיל השריון אין מנוס מלחשוב על שישה 
בין  תשל"ד.  הכיפורים  יום   ,'73 שנת  באוקטובר 
שורות האבן הארוכות שהותירה אותה מלחמה 
החקוקים  השמות  לצד  הצבאיים,  העלמין  בבתי 
בסלע, חוזר שוב ושוב אלפי פעמים הזיהוי החילי 
"נפל במלחמת  ושכיחות מאוד המילים  "חש"ן", 

יום הכיפורים".
לפני  אז,  השריון.  למשפחת  שייך  חש  אני 
גדוד  כמפקד  לחמתי  שנה,  וחמש  שלושים 
הצליחה  דרך  הסינית,  מהחווה   - בסיני  טנקים 
בואכה סואץ, ובין הנופלים היו כה רבים מחבריי 
ומפקודיי. אני מרכין ראש לזכרם ּולזכר כל חללי 
ובהכרת־תודה  ישראל, בתוגה  השריון במערכות 

שאין למעלה ממנה.

במערכת "קדש", לפני יותר משנות יובל, כבש 
השריון את מקומו כאגרוף הפלדה ּוכראש החץ של 
כוח ההבקעה, הפריצה, התמרון וההכרעה בזרוע 
הוכיחו  מאז  המלחמות  בכל  צה"ל.  של  היבשה 
לוחמי השריון כי תפקידם המוביל בדרג המסתער 
הוקנה להם בצדק, אם גם במחיר יקר וכבד מאין 
הושתתה  צה"ל  של  המנצחת  עוצמתו  כמוהו. 
המשוריינות,  עוצבותיו  על  מאוד  רבה  במידה 
וצוותי  המפקדים  איכות  על  ובראשונה  ובראש 
היחידה  גאוות  על  הלחימה,  תורת  על  הטנקים, 

ועל רוח הלוחמים.
"השריון עשה היסטוריה" - אבל הוא איננו 
"היסטוריה". תפקידו החיוני שמור לו בכל עימות 
צבאי בעצימות גבוהה או נמוכה, עם כל התמורות 
על  יסודית  השפעה  המשפיעות  הטכנולוגיות 

דמות המערכה העתידית ואופיו של שדה הקרב.
הייעודיות  ומשימותיו  המרכזית  נוכחותו 
ובמלחמת  קרקעית  בהתמודדות  הטנק  של 
תנועה ואש אינן מוטלות בספק. יהיו האמצעים 
האוויריים ותלולי המסלול משוכללים ככל שיהיו 
- את התמרון בשטח, על פני האדמה, נוכח פני 
מנועי  רעם  היבשה.  לוחמי  תמיד  יעשו  האויב, 
הפלד  מרכבות  השרשרות,  צרימת  הטנקים, 
הדוהרות ויורקות אש וכובשות את היעד - אלה 
מלחמה  בכל  שדה־הקרב  תמונת  רכיבי  יישארו 

שלא תבוא.
המלחמה,  מוראות  את  מקרוב  שחווה  מי  כל 
את האובדן הנורא של פרחי חיים ועלומים שלא 
של  להרחקתה  נפשו  בכל  מסור  יהיה  הבשילו, 

מארת המלחמה ולקירובו של השלום המיוחל.
ואולם רק העוצמה, המוכנות ויתרון האיכות 
הם  השריון,  חיל  ובליבתו  צה"ל,  של  והרוח 
הערובה החזקה ביותר למניעת מלחמה ולפתיחת 
האתגרים  רבים  עוד  השלום.  להשגת  הסיכוי 
הניצבים לפנינו בכל הזירות: אתגרים ביטחוניים 
דווקא  וחברתיים.  כלכליים  משברים  ומדיניים, 

העצרת השנתית לגבורה 
ולזיכרון לחללי השריון 
שנפלו במערכות ישראל
עצרת הגבורה והזיכרון לחללי השריון במעמד המשפחות השכולות, שר הביטחון מר 

אהוד ברק והרמטכ"ל רא"ל גבי אשכנזי התקיימה ביד לשריון ביום 6 באוקטובר האחרון
ליקט וערך אל"ם )במיל'( שאול נגר

92 ׀ שריון 30  דצמבר 2008 



גבורתכם לנו רעות, רעותנו לכם נצח

המלחמה  מכאובי  את  זוכרים  כשאנחנו  עכשיו, 
ונערכים מול האיומים, עלינו לחתור ביתר שאת 

להשגת שלום איזורי רחב ככל האפשר.
משפחות יקרות,

והיקר  הטוב  את  ואיבדתן  ששכלתן  אתן, 
לכן מכל לא תמצאו נחמה במילים גבוהות. הצל 
לא  והגעגועים  יסור  לא  אתכן  המלווה  הקודר 
למשפחת  ההשתייכות  כי  בטוחני  אבל  יימוגו. 
גאווה  איתנה,  תמיכה  לכן  מעניקה  השריון  חיל 
ותחושה כי אינכן לבדכן ולעולם לא תצעדו לבד. 

אופפות אתכן אהבה, רעות והוקרה עמוקה.
אני מצרף לכן את רגשותיי שלי, מעומק הלב.

את  נשכח  שלא  השריון,  משפחת  וראוי, 
כל  לעשות  עלינו  שליט.  גלעד  החטוף  השריונר 
גלעד הביתה. לא  וראוי להשיב את  מה שאפשר 

נחסוך מאמצים. זאת חובתנו.
נרכין  הדין,  יום  הכיפורים,  יום  של  בערבו 
נפשם  מסרו  אשר  חללינו  לזכר  נצדיע  דגלינו, 
למען העם והמדינה, למען כולנו, ונישבע אמונים 

לצו המוסרי שהותירו לנו.
יהיו חללי חיל השריון, עטורי תהילה, חתומים 

לעד בלב עם ישראל.

 מדברי ראש המטה הכללי -
רב־אלוף גבי אשכנזי

גבורה יהודית דבקה בלטרון עוד מימי יהושע 
אנו.  ימינו  ועד  המכבים  ימי  דברי  דרך  בן־נון, 
היהודי  העם  של  הזה מסמל את מאבקו  המקום 
ואת  מולדתו,  בארץ  חופשיים  ולחיים  לתקומה 
בה  ולהכות  בה מחדש  להיאחז  נחישותו  עוצמת 

שורש.
מדי שנה אנו נפגשים באתר ההנצחה בלטרון 
השריון,  חיל  חללי  רעינו,  זכר  עם  להתייחד  כדי 
של  ביטחונה  להבטחת  הדרך  במעלה  שנפלו 
מדינת ישראל ושלום תושביה. עומדים אנו כאן 
הערב בזכות ולא בחסד, בזכותם של חיילי צה"ל 

הפועלים לילה ויום, זה שישים שנה, כדי להבטיח 
את ביטחון מדינתם, עמם ומשפחתם.

הכוח  מרכיב  ומעולם  מאז  היה  השריון  חיל 
הַחיִל  של  סיפורו  הקרקעיים.  בקרבות  העיקרי 
הוא סיפור של ִקדמה, התפתחות ושיפור מתמיד, 
והמערכות  המיגון  האש,  ביכולות   - בטנק  הן 
 - כולו  בעולם  המדע  בחזית  שהן  הטכנולוגיות, 
והן בהתפתחות תורת הלחימה, האימון והכשרת 
מסורת  של  עקביות,  של  סיפור  גם  זהו  הלוחם. 
קבוצת  שבטנק,  האדם  מורשת   - מורשת  ושל 
אלה  השריון.  לוחמי  של  המופלאה  האנשים 
אף  הנכונים  ומסורים,  אמיצים  נחושים,  אנשים 

לסכן את חייהם למען הגנה על מדינת ישראל.
הלוחמים  צוות  בקרב  המנשבת  הלחימה  רוח 
בטנק, ו"רעות השריונאים" המייחדת כל כך את 
אנשי הַחיִל - הן שהופכות את חיל השריון לגורם 
ולאחד  לגבול  שמעבר  שכנינו  בעיני  הרתעה 
נוכחותם  בעולם.  החזקים  השריון  מחיילות 
הפועלים  ומפקדיו,  השריון  חיילי  של  ותרומתם 
גם ברגעים אלו לביצור כוחה וחוסנה של מדינת 
פעילות  ובכל  גזרה  בכל  מורגשות   - ישראל 
הערכים  מטען  חלק.  לוקחים  הם  שבה  מבצעית 
שנושאים עמם השריונאים, מסירותם ואמונתם 
בצדקת הדרך - הם שמאפשרים להם להתמודד 

בהצלחה גם עם האתגרים המורכבים ביותר.
משפחות יקרות,

מדינת  של  השביעי  העשור  בפתח  היום,  גם 
ישראל, יודעים אנו כי לא היינו זוכים לחגוג שישים 
של  ומסירותם  הקרבתם  ללא  עצמאות  של  שנה 
טובי בנינו ובנותינו, שקיפחו את חייהם בהיותם 
זו,  חומה  ישראל.  מדינת  של  המגן  מחומת  חלק 
נתיב הגבורה הממושך והרצוף הזה, זרוע שמות, 
ביניהם למרבה הכאב, גם שמותיהם של יקירכם, 
רעינו לחיל השריון. הסיפור האישי של כל אחד 
בשאלה  תמיד  אותנו  ממלא  מהנופלים  ואחת 
הנוקבת היכן היו הם אילו נותרו בין החיים. אני 

ותחושת  מנוח,  נותנת  אינה  זו  שאלה  כי  יודע 
האובדן לא מרפה לעולם.

במעמד זה, ובשם כל צבא ההגנה לישראל, אני 
מתחייב כי זכרם, דמותם, מורשת חייהם ונסיבות 
מותם, ימשיכו ללוות אותנו בכל אשר נלך. לנצח 
למקצועיות  במשימה,  לדבקות  דוגמה  הם  יהיו 
ולמסירות. ההליכה בדרכם, הנצחת פועל חייהם 
והאמונה בערכים שהובילו אותם - הם שיבטיחו 
את עמידתו האיתנה של צה"ל בכל עימות שעוד 
לקידומה  ולפעול  להמשיך  לנו  ויאפשרו  לו,  נכון 
חזונם  ולהגשמת  ישראל,  מדינת  של  ולפיתוחה 

של בניה אשר נפלו על משמרתה.
נוסף על הנצחתם של הבנים, נמשיך ונהדק את 
הקשר עמכם, בני המשפחות, כדי להקל מעליכם, 
ולו במעט, את כאבכם. ביום זה, כבכל ימות השנה, 
ניצבים אנו כאן לשמש לכם כתף תומכת להישען 
עליה ומתחייבים להמשיך ולטפח את קשר הדם 

שנרקם בינינו.
נכבדיי,

את  נזכיר  השריון,  חיל  של  בביתו  כאן, 
השבויים  חיילנו  להשבת  העליונה  מחויבותנו 
והנעדרים כולם, ובהם סמל־ראשון גלעד שליט, בן 
הַחיִל. על מדינת ישראל ועלינו, מוטלת האחריות 
לארצו  בהקדם  להשיבו  מנת  על  הכול  לעשות 
ולחיק משפחתו. כמי שעומד בראש צבא ההגנה 
להשבתם  ונפעל  נמשיך  כי  מבטיח  אני  לישראל, 

של כלל חיילנו השבויים והנעדרים לביתם.
לכולנו  לאחל  אבקש  החדשה,  השנה  בפתח 
שנת  זו  שנה  לנו  תהא  וכי  צער,  עוד  נדע  לא  כי 

ביטחון, בריאות ושלום.
גמר חתימה טובה לכולנו ולכל בית ישראל.

יהי זכר הנופלים ברוך.

מדברי קצין השריון הראשי - 
תא"ל אגאי יחזקאל

כולו  מוקדש  זה  מיוחד  יום  יקרות,  משפחות 
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לזיכרון וכיבוד יקיריכם שנפלו במערכות ישראל. 
היום הזה הוא כולו שלהם, של אלה שהלכו ואינם 
עוד איתנו. היום כולנו משפחה אחת. דרכנו לגמול 
את  שנתנו  אלה  שבבנינו,  ולגיבורים  למופלאים 
שהותירו  הזיכרון  הוא   - החיים  את  מכל,  היקר 

לנו ואשר עימנו, מי שציוו לו החיים.
לי,  זר  אינו  השכולות  המשפחות  עם  המפגש 
אולם דומה שבכל פעם אני למד מחדש כי השכול 
והאובדן אינם ניתנים להבנה שכלתנית פשוטה, 
אלא נדרשים לרגישות ואמפתיה ברמה הגבוהה 
אישי  באופן  לי  מסוגלים.  אנו  שאליה  ביותר 
נפילתם  עם  והבור העמוק שנוצר  הריק  כי  ברור 
של יקיריכם לעולם לא באמת נסגר. בגרנו והבנו 
שההתמודדות עם החסר והכאב היא דווקא בכך 
בהתנהגותם,  ניזכר  עליהם,  נדבר  אותם,  שנזכור 
בבר  שלהם,  הראשון  בצעד  שאהבו,  בשירים 

המצווה, וביום החופה של מי שזכו בכך.
באופן  אם  בין  המשפחות,  אתכן  המפגש 
קבוצתי  באופן  אם  ובין  בביתכם  אינטימי 
במסגרת נופש או טקס, תמיד היווה עבורי למידה 
תעצומות  דורש  מאתגר,  היה  הוא  אחר.  מסוג 
והזדהות מסוג שאיננו רגילים בו, שכן איך  נפש 
שאנו  מבינים,  שאנו  ולומר  בעיניכם  להביט  נעז 
לא  אנחנו  והרי  מרגישים,  שאתם  את  יודעים 
באמת יודעים. מכובדיי דעו שבכל פעם שיצאתי 
מביתכם או מבית העלמין או באזכרה או באירוע 
יותר  לזכר יקירכם שנפל - נחרץ בי חריץ עמוק 
באשר לאחריותנו המפקדים על החיים ושמירתם, 
והתגברה אחריותנו לעשייה ככל יכולתנו בתחום 
המבצעים, האימונים וההתכוננות למלחמה, כדי 

שלא נדע עוד שכול.
נתן יונתן בשירו "שישה באוקטובר 73" כתב:

רוח נוראה נשבה בשבת ההיא וענני
חול כיסו את השמיים, באוויר התערבלו

בׂשורות עשנות של מלחמה ובשעה הרביעית
בהיות החושך על הארץ צעק בי הלב צעקת

אימים כאילו מטח בחזה. והיום אני יודע
שאותו רגע רעמה האש והנער נפל שותת דם

על סיפון הטנק שלו ושעונו עמד מלכת.
השעה הייתה ותישאר לעולמים שישה באוקטובר

ארבע ועשר דקות אחר הצהרים.
מאז גם בשעון המתכת שלי קפא הזמן.

יופיו, עצבותו, עלומיו, שיר השירים שלי, גאוות חיי 
וכלימתם".

ואחד  שעצר  ושעון  משלו  צעקה  אחד  לכל 
 2008 השריון  חיל  לוחמי  אנו,  שב.  ולא  שהלך 
לעוז  דוגמה  שהלכו  ביקיריכם  רואים  ומפקדיו 
בלתי  הקרבה  וליכולת  לאומץ  לנחישות,  רוח, 
נתפסים, המהווים לנו עמוד האש, מצפן, שעליו 
גדלנו ונגֵדל את דורות הלוחמים הבאים. דמותם 
ומורשתם של יקיריכם הם לנו דלק רוחני וערכי, 
ובצל רוחם ועשייתם נמשיך לעשות לביטחון עם 
מפקדי  אנו,  זו  במה  מעל  שיידרש.  ככל  ישראל 
השריון ולוחמיו, מצדיעים ומבטיחים כי כך יהיה 

עד ישכון שלום במקומותינו.
גבורה.  שנות  שישים  בסימן  עומד  זה  ערב 
סיפור גבורת לוחמי השריון חוצה שנים ומלחמות, 
מאז  ישראל  מדינת  של  ימיה  בתולדות  ושזור 
הרוח  הרוח,  אך  מתחלפות,  השנים  הקמתה. 
נשארה. נופלינו לא לשווא הלכו, כי במותם ציוו 
לנו ואפשרו לנו את חזון הקמת המדינה היהודית 
ומימוש הערך העליון של חיי העם היהודי במדינה 

משלו, אחרי דורות רבים בגלות.
לרגע,  רק  אולם  ראש,  מרכינים  אנו  זה  ביום 
לבל  קומה  נזקוף  אויבינו  למול  ההולכים.  לכבוד 
לדורות  עוד  כאן  ואנחנו  מוכנים  ואנו  יתבלבלו, 
פקודה.  ליום  ומוכן  ערכי  חזק,  צבא  צה"ל  רבים. 
תכניותינו מוכנות, למדנו את שנדרש ללמוד, אנו 
מתאמנים ומכשירים את לוחמינו באינטנסיביות 
שתפס  הרוח  רפיון  ארגנו.  הדרוש  ואת  גבוהה 
לו מקום  אין  אותנו בשלהי המלחמה האחרונה, 
שנה  שישים  שהרי  רבה,  מידתיות  בו  לתת  ויש 
אנו אוחזים בשֶַלח וכבר למדנו כי קיימת הבחנה 
ברורה בין לקחי המערכה, פיקוד ושליטה, תורת 
והחיילים  הפיקוד  לקחי  לבין  ואחרים  הקרה 
האחרונה,  במלחמה  גם  כמו  שתמיד,  הזוטרים 
הזוטר  הפיקוד  של  כזו  עוצמה  כאריות.  לחמו 
והחיילים הייתה, הינה ולעולם תהיה נשמת אפו 
בלתי  פתיחה  נתוני  שהפכה  זו  והיא  צה"ל,  של 

אפשריים לניצחון והכרעה במערכות ישראל.
המלחמה  לרבות  העבר,  מלחמות  מלקחי 

האחרונה, שבה והתחזקה ההבנה כי אנו נדרשים 
ליכולת הכרעה מהירה ועוצמתית, לרבות כשירות 
אם  מרכזי  כמרכיב  האויב,  שטח  לעומק  תמרון 
צה"ל  של  הביטחון  בתפיסת  שבהם,  המרכזי  לא 
התמרון  על  נשענת  זו  יכולת  ישראל.  ומדינת 
את  היווה  תמיד  שהשריון  והמשולב  הממוכן 
משימה  היא  זו  כשירות  חיזוק  העיקרי.  בסיסו 
מרכזית לחיל השריון ולצה"ל בימים אלה, להיכון 
תחליף  לא  מרחוק  תקיפה  שום  פקודה.  ליום 
מפקד בצריח שבגופו ובנוכחותו קובע את ההישג 
המבצעי ואת העמידה במשימה, וכנראה גם את 

הסיפור שיסופר בסופה.
לחיילי  לב  מקרב  ובהוקרה  בהערכה  אסיים 
לביטחון  וליל  יומם  פועלם  על  ומפקדיו  השריון 
עם ישראל, בתפילה לפדיון ולשובם של נעדרינו 
ושבויינו ובתוכם לוחם חטיבה 188 גלעד שליט, 
לעשות  וכמפקדים,  כארגון  המוסרית,  שחובתנו 
החלמה,  ברכת  ולשובם.  למענם  שביכולתנו  כל 
ומרגוע  צה"ל,  ולנכי  לפצועים  ושיקום  מרפא 
אלה  את  נעריך  זה  בטקס  למשפחות.  ושקט 
שהלכו. זכר הנופלים וגבורתם יורו לנו את הדרך. 

יהי זכרם ברוך.

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

והניחו  צה"ל  מפקדי  הצדיעו  קלה  שעה  לפני 
זרים ליד כותל השמות לכבודם של 4597 לוחמי 
ושמותיהם  ישראל  במערכות  שנפלו  השריון 
חקוקים על כותל השמות. צה"ל זוכר את גיבוריו. 
לימוד גבורתם ומורשתם הוא פרק חשוב ומרכזי 
השריון  חיילי  של  והחינוך  ההכשרה  בתהליך 
מדינת  של  לביטחונה  ולתרום  לשרת  וצה"ל, 

ישראל.
היום לפני 35 שנה פרצה מלחמת יום הכיפורים. 
ידי  זוכרים את ההלם, כאשר הותקפנו על  כולנו 
פניהם  את  זוכרים  אנו  וסוריה.  מצרים  צבאות 
של חיילינו שנפלו בשבי האויב, ואנו זוכרים את 
גם  חשוב  בקרבות.  שנפלו  השריון  לוחמי   1492
לזכור שמלחמת יום הכיפורים הסתיימה בניצחון 
דוגמה  אין  הקמתו.  מאז  צה"ל  של  ביותר  הגדול 
נוספת בהיסטוריה הצבאית, שמדינה שהותקפה 
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חזיתות,  בשתי  מדינות,  שתי  ידי  על  בהפתעה 
שבוע  אחרי  עברה   - גדולה  מספרית  ובעדיפות 
להתקפת נגד, ולאחר שבוע נוסף, ביקשו צבאות 
ק"מ   40 ערוך  צה"ל  כאשר  אש,  הפסקת  האויב 

מדמשק ו־100 ק"מ מקהיר.
השדה  מפקדי  של  בזכותם  הושג  זה  ניצחון 
איתן  רפאל  רב־אלוף  ובדרום:  בצפון  והלוחמים 
ז"ל, אלוף דן לנר ז"ל, אלוף מוסה פלד ז"ל, אלוף 
אלוף  ז"ל,  מגן  קלמן  אלוף  ז"ל,  מנדלר  אלברט 
ז"ל;  רותם  אברהם  אלוף  ז"ל,  בר־כוכבא  משה 
ויבדלו לחיים ארוכים - אלוף אברהם אדן )ברן( 
ואלוף  איתנו,  כאן  הנמצאים  טל,  ישראל  ואלוף 
אריאל שרון, שנשלח לו איחולי הבראה. בזכותם 
של אלפי מפקדים בכל דרגי הפיקוד שלחמו שכם 
אל שכם עם חייליהם, בזכותם של עשרות אלפים 
ובזכותם  בגבורה,  השריון שלחמו  עוצבות  חיילי 
 - חייהם  לוחמי השריון שהקריבו את   1492 של 
האויב  לשטח  הועברה  והמלחמה  האויב,  נבלם 

שם הוכרע.
רבים  ליקויים  חשפה  השנייה  לבנון  מלחמת 
הביטחון  מערכת  ראשי  של  הביטחון  בתפיסת 
בשדה  ובהפעלתו  למלחמה  צה"ל  בהכנת  וצה"ל 
הקרב. היום צה"ל הוא צבא אחר - מתאמן, מכשיר 
מפקדים בכל הרמות, מצטייד ומכין את הימ"חים, 
לכך.  ומתכונן  אויב  כל  על  לגבור  ביכולתו  בוטח 
אני חושב שמערכת הביטחון וצה"ל, המופקדים 
לחלום  מאמינים  לא  ישראל,  ביטחון  על  כיום 
כפתורים  על  בלחיצה  מלחמות  לנצח  שאפשר 
מרחוק )לאחרונה התפרסמו ראיונות של גורמים 

חשובים ביותר שעדיין מאמינים בכך(.
רק צבא שיש לו עוצבות משוריינות, היכולות 
להעביר את המלחמה תוך זמן קצר לשטח האויב, 
יכריע   - מלחמה  תפרוץ  ואם  האויב,  את  ירתיע 
נשמעים  לבנון  מלחמת  לאחר  )שנתיים  אותו 
קולות שיש לקצץ בתקציב משרד הביטחון. קיצוץ 
שקרה  כפי  מלחמה,  בזמן  יקר  מחיר  יגבה  כזה 

בעבר(.
צה"ל  לחיילי  ואמץ  חזק  ברכת  מכאן  נשלח 

ולמפקדיו.
משפחות יקרות, עמותת יד לשריון פועלת כל 
ימות השנה כדי להנציח את הנופלים, ללמד את 
במערכות  השריון  יחידות  של  הלחימה  מורשת 

ישראל ולהנחיל את גבורת חיילי השריון למבקרים 
הרבים הבאים לאתר. יד לשריון בלטרון הוא בית 

למשפחת השכול.
לא  שעדיין  לחיילים  החלמה  ברכת  נשלח 
החטופים  שהחיילים  נקווה  מפציעתם.  החלימו 
ונתפלל  במהרה,  הביתה  יחזרו  והנעדרים 

שמשפחת השכול לא תגדל.

 מדברי אריאלה בידרמן, 
נציגת המשפחות השכולות

סופה  מגדוד  ז"ל,  בידרמן  מתן  של  )אימו 
בחטיבה 188, שנפל במארס 2002(

כל יום אנו זוכרים ומחיים בלבנו ובמחשבותינו 
שכזה  וביום  יקירנו,  של  ואישיותם  דמותם  את 

ביתר שאת - והמשא קשה.
מדינת  לתקומת  שנה   60 שהינה  זו  בשנה 
שנפלו  החללים  כל  את  זוכרים  אנו  ישראל 
המלחמות.  שבין  ובתקופות  ישראל  במלחמות 
אנו האמהות, האבות, האחים, האחיות, החברות, 
את  שהיוו  בנינו,  את  ואיבדנו  ששכלנו  החברים, 

כל משאת נפשנו ותקוותינו, הכל נגוז באחת.
'בלי'  המילה  מתן,  בלי  שנים  וחצי  שש  עברו 
ֵאין. בלי לראות את  טומנת בחּוָּבּה כל כך הרבה 
בלי להרגיש את אהבתו,  יפי־עיניו,  גובהו,  יופיו, 
החיים  וניסיון  חכמתו  בלי  שמחתו.  חיבוקו, 
הרבה  כך  כל  כאימו  אותי  שלימד  צעיר,  כבחור 
בבית  שלו  החיסרון  החיים.  את  להבנתי  ותרם 
שהיה  מבחינתי,  מושלמת  שהייתה  ובמשפחה, 
לה הכל כמו פאזל שחלקיו מצטרפים אחד לשני, 

ועכשיו חסר בו חלק.
בננו מתן, אחיהם של אלון ויואב, יצא עם צוות 
מבצעית  לפעילות  נפילתם  שלפני  בערב  הטנק 
במארס   14 בתאריך  שחר,  עם  לנצרים.  סמוך 
הצוות  המשיך  הלילית,  הפעילות  בגמר   ,  2002
נצרים,   - קרני  ציר  ציר השישה,  לביצוע פתיחת 
שיגרת  את  להתחיל  נצרים  לאנשי  לאפשר  כדי 
יומם. במהלך ביצוע משימה זו עלה טנק המרכבה 
שלהם על מטען רב עוצמה, מתן ושניים מחבריו 
לצוות, התותחן רותם שָנִי ונהג הטנק עלא ַּכִביׁשִי 
זיכרונם לברכה נהרגו. חודש בדיוק לפני כן, תוך 
כדי מרדף, עלה על מטען רב עוצמה טנק נוסף של 
רון  פלד,  משה  ונהרגו   188 מחטיבה  גולן  פלוגת 

לביא, ואשר זגורי זיכרונם לברכה.
חדורי  מסורים,  חיילים  היו  וחבריו  מתן 
מוטיבציה ואחוות לוחמים. הם המשיכו את אותה 
שעמדו  השריון  חטיבות  של  מפוארת  מסורת 
יום  במלחמת  פתע  במערכה הקשה של מתקפת 
הכיפורים, של מעטים מול רבים. למרות שחיקתה 
ומפקדיהן שנותרו, עמדו  חייליהן  הנוראה, מעט 
בפרץ. אלה שנותרו הצליחו להתאחד, להתארגן 
ולהשתתף בהדיפת הסורים מרמת הגולן והמצרים 

מחצי האי סיני.
חטיבות  חיילי  את  אפיינה  זו  לחימה  רוח 
השריון לאורך כל מלחמות ישראל שהתגלו בהן 
גבורה ומסירות. במלחמת השחרור, מלחמת סיני, 
מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, מלחמת 
מלחמת  הגליל,  שלום  מלחמת  הכיפורים,  יום 
המלחמות.  שבין  הפעולות  ובכל  השנייה  לבנון 
שעבר  הרבות  מהמלחמות  זו  מופלאה  תקומה 
חיל השריון לעיתים תוך כדי לחימה קשה חייבת 
להילמד ולהיות מופת לכולנו גם בתקופה הקשה 

שעוברת עלינו כעת.
שנמצאים  ההחלטות  ומקבלי  המפקדים  לכם 
ומכירים  שרואים  הערב,  אתנו  נמצאים  ושאינם 
לעשות  חייבים  אתם   - שלנו  והכאב  הסבל  את 
הכל על מנת לשמור על ילדינו כעל ילדכם בשיקול 

דעת ובתבונה.
יונתן נתן  של  בשירו  לסיים  מבקשת  אני 

"יש פרחים"
 הֲרִָאיָת ֵאיזֶה יֹפִי
 ֶׁשרָעַד ּבְרּוַח ְסָתו

 ְׂשדֵה זָהָב ּדָעְַך ּבָאֹפֶל
וְהִדְלִיק נֵרֹות ָחצָב

 הֲרִָאיָת ֵאיזֶה אֹדֶם
 ֶׁשּצָעַק לֶַּמרְַחּקִים

 ְׂשדֵה ּדִָמים הָיָה ָׁשם קֹדֶם
וְעַכְָׁשו הּוא ְׂשדֵה ּפְרָגִים

 ַאל ִּתקְטֹף נַעֲרִי, ַאל ִּתקְטֹף
 יֵׁש ּפְרִָחים ֶׁשּבְנֵי חֲלֹוף

 יֵׁש ּפְרִָחים ֶׁשעַד ֵאינְסֹוף
נְִׁשָארִים ּבַַּמנְּגִינָה

 הֲרִָאיָת ָמה הְִׁשִחיר ָׁשם
 ְׂשדֵה קֹוצִים הּוא נַעֲרִי

 ֶׁשהָיָה עָזּוב ּבַּקַיִץ
וְעַכְָׁשו הּוא ְׂשדֵה ָחרִיׁש

 הֲרִָאיָת ָמה הַֹּלבֶן
 נַעֲרִי, זֶה ְׂשדֵה ּבֹוכִים
 ּדְִמעֹוָתיו הָפְכּו לְֶאבֶן
אֲבָנָיו ּבָכּו ּפְרִָחים

 ַאל ִּתקְטֹף נַעֲרִי,
 יֵׁש ּפְרִָחים ֶׁשּבְנֵי חֲלֹוף

 יֵׁש ּפְרִָחים ֶׁשעַד ֵאינְסֹוף
נְִׁשָארִים.
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חלפו 35 שנה מאז המלחמה הגדולה במלחמות 
ישראל. מלחמה שבה החברה הישראלית הייתה 
פטריוטית, אמיצה ועשויה ללא חת. מלחמה שבה 
היו טובי הלוחמים והמפקדים של מדינת ישראל. 
מלחמה  מנוצח.  בלתי  היה  צה"ל  שבה  מלחמה 
ק"מ,   300 במרחק  ביתנו  הגנת  על  נלחמנו  שבה 
על גדות תעלת סואץ, צלחנו את התעלה, נלחמנו 
הביטחון  תורת  את  ומימשנו  מצרים  אדמת  על 
הישראלית הראויה, להעביר את המלחמה לשטח 

האויב ולנצח.
וכך  ביותר  אז הטובים  היינו  כי  ניצחנו,  ואכן 
ראה אותנו העולם כולו ובעיקר אויבינו. בעקבות 
שלום,  בתהליך  הגדול  הישגנו  את  מימשנו  זאת 
החזקה  מצרים,  עם  השלום  בהסכם  שהסתיים 
במדינות ערב, שהייתה הגדולה באויבינו. ואחריה 

השלום עם ירדן, ומאז נעצרנו.
עם כל הביקורת שהייתה לנו בזמנו על עצמנו, 
היינו הטובים ביותר, והיום לאחר 35 שנה, אנחנו 
בחלקנו,  נפל  פעם.  מאי  יותר  טוב  זאת  ידועים 
אוגדה 143 במסגרת כוחות צה"ל של פיקוד הדרום 
מפלה  כמעט  להפוך  מצרים,  מול  סיני  בחזית 
ישראל  למדינת  אסון  גורמת  שהייתה   - צבאית 
ניצחון  העמים.  בתולדות  היסטורי  לניצחון   -
היסטורי זה הושג בראש ובראשונה בזכות יכולתו 
של עם ישראל בתקופה זו להתמודד עם הפתעה 
אסטרטגית כמעט בלתי אפשרית, ולהפוך תקופה 
לניצחון  המלחמה  של  הקרבות  בראשית  קשה 

מזהיר. ליכולת זו היו גם מרכיבים נוספים:
עתיר  צה"ל,  של  והמקצועי  המבצעי  	  כושרו 

ניסיון קרבי של מלחמות ישראל בעבר.
	 כושר המנהיגות של מפקדיו.

בצבא  שהייתה  מעורערת  הבלתי  	  המשמעת 
שנלחם הרחק מביתו, שספג אבדות כבדות עד 

למהפך הצבאי והניצחון.
	 היה זה צבא העם שעיקרו מילואים.

	  אנחנו, אוגדה 143 היינו צבא מילואים שנשען 
על שלד פיקודי מנוסה וסדיר.

שיעור  בעל  מצביא  פיקד  אוגדתנו  שעל  	  זכינו 
מנהיגות  בכושר  שניחן  היסטורי,  קומה 
בעל  עשיר,  צבאי  וניסיון  בידע  עוצמה,  רב 
תכונות של אסטרטג וטקטיקן ולוחם שידע כי 

"בתחבולות תעשה לך מלחמה" וכי רק פעולות 
התקפיות הן המפתח לניצחון שהיה חייב להיות 

מושג בכל מחיר.
עלינו  שפיקד  המצביא,  שרון,  אריק  אלוף 
מנהיגותו  ובכושר  ביוזמתו  זו,  קשה  במלחמה 
החיילים  אחרון  את  הניע  המבצעית  וביכולתו 
השקט  הפיקוד  טון  אדירה.  במוטיבציה 
הפיקוד  רשתות  בכל  נשמעו  שלו  וההחלטות 
כל דרגי הפיקוד  באוגדה. מנהיגותו השפיעה על 

ותרמה רבות לניצחון .
לביצוע  נבחרה  שלנו  הצליחה"  "אגודת 
הגשר,  ראש  ויצירת  התעלה  צליחת  משימת 
 162 הדרום  פיקוד  אוגדות  שאר  של  למעבר 
זו  למשימה  אוגדתנו  יועדה  במקרה  לא  ו־252. 
ומוקמה כבר מראשית המערכה בגזרת הצליחה. 
בקרב אוגדתי זה השתתפו שלוש חטיבות שריון: 
חטיבה 14, חטיבה 600 וחטיבה 421, וכן חטיבת 
אגד  צליחה,  אגד  ארטילרי,  אגד   ,247 הצנחנים 
תחזוקה ויחידות לוחמות רבות שהצטרפו אלינו. 
מנינו כ־17 אלף לוחמים. תכנון מערכת הצליחה 
וקרבות של הצליחה היו מהמסובכים והמורכבים 

על  פעם  אי  שבוצעו  התקפית  פעולה  של  ביותר 
ידי צה"ל.

 .1973 באוקטובר  ב־6  כידוע  המלחמה החלה 
במהירות  התגייסה  שלנו  המילואים  אוגדת 
ושעטה על שרשרות לעבר החזית בסיני והתייצבה 
לקרבות החל מיום 8 באוקטובר. קרבות הבלימה 
נמשכו עד 14 באוקטובר שבו נערך קרב השריון 
הצליחה,  מערכת  החלה  בחודש  וב־15  הגדול, 
שהסתיימה ב־23 באוקטובר, שאת עיקרה ביצעה 

אוגדתנו.
היו  באוגדה  החטיבתיות  היחידות  לכל 
את  ִאפשרו  שכולן  ייחודיות  התקפיות  משימות 
ביצוע המשימה. חטיבה 14 הבקיעה, חטיבה 600 
והייתה חלק מההבקעה, חטיבת  ביצעה הטעייה 
וקבעה  צלחה   421 וחטיבה  צלחה   247 הצנחנים 
ביצוע  המשך  שהיא  ההכרחית,  התוצאה  את 
פיקוד  ואוגדות  האוגדה  כוחות  ידי  על  הצליחה 

דרום.
ייחודה של חטיבה 421, החטיבה שלכם, היה 

בפעילות המבצעיות הבאות:
כבר בתחילה יועדו כוחות חטיבה 421 להילחם 

דברים בכנס חטיבה 421 
 במלאת 35 שנה 

למלחמת יום הכיפורים
אלוף )במיל'( ג'קי אבן *

מפגש לוחמים ומלווים ליד האנדרטה של חטיבה 421 בפארק העוצבות
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אמצעי  כל  את  לגרור  הקשים,  הבלימה  בקרבות 
המכריעים  השריון  בקרבות  להשתתף  הגישור, 
הדוברות  את  ולגרור  לתרגל  באוקטובר,   14 של 
על  מכן  לאחר  שנמשכה  פעילות  הגלילים,  וגשר 
במקביל  האלה,  הפעולות  כל   .600 חטיבה  ידי 
ללחימה, היו פעולות מורכבות, קשות ובעיתיות 
וכושר  כאחד. היו אלה פעולות שדרשו מנהיגות 
אנשי  מחטיבת  רבה  ומיומנות  אלתור  ביצוע, 
מילואים, והכול בוצע בשקט, ביעילות ובנחישות. 
השקול  בפיקודו   421 חטיבה  של  השיא  נקודת 
והבוטח של המח"ט חיים ארז הייתה בלילות 15 

ו־16 באוקטובר, כאשר החל קרב הצליחה.
המג"דים  ובעוז  בנחישות  פעלו  איתו  יחד 
של  מגדודו  חלק  עם  ראשון,  שצלח  לב  גיורא 
בן שושן שנפגע במהלך הפעולה,  המג"ד שמעון 
עם חטיבה  בקרב ההבקעה  מורג שהשתתף  עמי 
בחודש  ב־17  הצליחה  לחטיבת  והצטרף   14

והסמח"ט ישראל סהר )פוטש( ז"ל.
חטיבה 14 הבקיעה, חטיבה 600 ביצעה הטעייה, 
חטיבת הצנחנים 247 צלחה, גשר הגלילים נעצר, 
מפקדנו  אריק  האויב.  ידי  על  נחסם  טרטור  ציר 
החליט לדבוק במטרה, להמשיך במבצע הצליחה 
את  ולאבטח  מערבה,   421 חטיבה  את  ולהעביר 
בסיס ראש הגשר עם חטיבת הצנחנים מפני שריון 
מצרי, ולהשמיד את הבסיסים של הטילים נ"מ של 

שלנו  האוויר  חיל  הפעלת  את  שמנעו  המצרים, 
ומסובכות.  נועזות  לילה  לפעולת  אותנו  וחייבו 
בשלב זה הגיע הייעוד ההיסטורי של חטיבה 421 

בפיקודו של חיים.
צלחו  לב  גיורא  של  הראשון  הגדוד  עם  חיים 
את התעלה על "תמסחים" והיוו את כוח הטנקים 
הראשון ששעט על אדמת מצרים. הטנק הראשון 
באתר  כיום  נמצא  והטנק  רגב,  יוסי  של  היה 

לטרון.
כפי  בנתונים  באוקטובר,   16 ביום  ומכאן, 
שהיו, שהו על אדמת מצרים חטיבת הצנחנים של 
דני מט וחטיבה 421 מוקטנת. יחסי הכוחות עם 
האויב היו גבוליים, ועדין ללא גשר וללא אוגדה 
שקל  האלה  בנתונים  המערבי.  בצד  משוריינת 
עצירת  של  אפשרות  צה"ל  של  העליון  הפיקוד 
המבצע  זמנית  עצירה  לאחר  הצליחה.  מבצעי 

המשיך.
במבט לאחור לאחר 35 שנה, כמו אז כן היום, 
שאלמלא  משמעי  חד  באופן  להגיד  יכול  אני 
את  ארז  חיים  של  בפיקודו   421 חטיבה  צלחה 
שריון  והשמידה  באוקטובר,   16 בשחר  התעלה 
והשמידה  הצנחנים  חטיבת  את  ִאבטחה  אויב, 
חיל  פעולת  את  לאפשר  כדי  הטילים  בסיסי  את 
צליחת  הייתה מתבצעת  לא   - הישראלי  האוויר 
צה"ל, למרות כל הקרבות העזים והעקובים מדם 

שהתחוללו בגזרה המזרחית. אין ספק שההחלטות 
הנועזות על ביצוע מהלך זה היו של מפקדנו אריק, 

אך הביצוע היה של חטיבה 421.
בעיצומם של הקרבות, כאשר שאלתי את חיים 
ברשת הקשר היכן הוא נמצא בשלב זה, הוא נתן 
לי להבין כי המשימות בוצעו והוא יכול להגיע עד 
לנילוס... מי ששמע את רשת הקשר בזמן אמיתי 

ידע שאת הצליחה אי אפשר לעצור!
עשו  ומפקדה  מפקדיה  לוחמיה,   ,421 חטיבה 
ובדבקות  מקצועית  במנהיגות  רב,  בכישרון  זאת 
במטרה, ובעיקר בשיקול דעת, כאשר הם שומרים 
על שלום יחידותיהם ומבצעים את משימתם עד 

כמה ששדה הקרב הקשה מאפשר.
ו־16   15 של  בלילות  הייתה   421 חטיבה 
באוקטובר בנקודת ההכרעה שִאפשרה את המשך 

הצליחה, וזאת זכותם ההיסטוריות הגדולה!
רבים החללים שנפלו במלחמה קשה זו, חללי 
אוגדה 143 ובתוכם החללים והנפגעים של חטיבה 
421. בזכותם של הנופלים במערכה קשה זו אנחנו 
ניצבים כאן היום ומעלים את הישגי אוגדה 143 
אנו  נצח!  תהילת  שמורה  ולהם   421 וחטיבה 
במעמד  להם  ומצדיעים  ראשינו  את  מרכינים 
	 מיוחד זה. 
* אלוף )במיל'( ג'קי אבן שימש סגן מפקד 

אוגדה 143 במלחמת יום הכיפורים

אלוף )במיל'( ג'קי אבן נושא זר צה"ל לאנדרטת חטיבה 421 בפארק העוצבות
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שרת החוץ גב' ציפי לבני ויו"ר העמותה אלוף )במיל'( חיים ארז

משה לוי בעל עיטור הגבורה ממלחמת יום הכיפורים נושא דברים בחנוכת 
התצוגה

שרת החוץ בערב רעות ביד לשריון

החוץ  מדיניות  על  הרצאה  נתנה  לבני  ציפי  הגב'  החוץ  שרת   
והתפיסה הביטחונית של מדינת ישראל, בפני חברי עמותת יד לשריון 
בערב הרעות שהתקיים בלטרון ב־13 בנובמבר 2008. גבי ברלין הנעים 
את הערב בשירים יפים והמשתתפים יכלו לציין עוד ערב רעות מרתק, 

במסורת ערבי הרעות שמקיימת עמותת יד לשריון. 

נחנכה תצוגת מלחמת יום הכיפורים ביד לשריון
יום הכיפורים שהוקמה ביד לשריון, סמוך לכותל  תצוגת מלחמת   
שקדה  מעטים  לא  חודשים   .2008 בספטמבר   28 ביום  נחנכה  השמות, 
בחירת  על  טוב תמיר,  יום  )במיל'(  בראשותו של תא"ל  התכנים  ועדת 
שייכללו  הווידיאו  וסרטוני  הקולות  המפות,  הצילומים,  הטקסטים, 
בתצוגה ויביאו למבקרים בתמצית את סיפור של מלחמת יום הכיפורים, 
תריסר  באמצעות  הצעירים,  הלוחמים  של  גבורתם  סיפור  הדגשת  תוך 

סיפורים של יחידים וקבוצות עד גודל פלוגה.
התצוגה הוקמה בתרומתו הנדיבה של חבר העמותה סמל )במיל'( משה 
לוי, בעל עיטור הגבורה ממלחמה זו, שבחר להנציח בדרך זו את חבריו 
המרשים  בטקס  הרבים.  השריון  וחללי  הכיפורים  יום  במלחמת  שנפלו 
והמרגש של חנוכת המוקד נשאו דברים האלוף )במיל'( חיים ארז יו"ר 
עמותת יד לשריון, הרמטכ"ל לשעבר רא"ל )במיל'( אמנון ליפקין־שחק, 
תא"ל )במיל'( יום טוב תמיר, תא"ל אגאי יחזקאל קצין השריון הראשי 
והתורם הנדיב משה לוי, שהוקיר בדבריו את לוחמי השריון, את גבורתם 

ואת זכרם של הנופלים. )ראה כתבה נרחבת בגיליון זה(.
תצוגה זו, שנבנתה בסגנון מוזיאון פתוח, היא הראשונה מתוך מספר 
תצוגות מתוכננות על מלחמות ישראל. מאז שנחנכה היא זוכה למבקרים 

רבים.

שופטי בית המשפט של מחוז המרכז מבקרים ביד לשריון

שופטי ביהמ"ש המחוזי של מחוז המרכז ערכו ביקור ביד לשריון,   
חיים  עו"ד  )במיל'(  אל"ם  העמותה  חבר  של  האישי  ובליוויו  ביוזמתו 
והביא  מאוד  מקיף  סיור  כלל  הביקור   .2008 באוקטובר   2 ביום  עדיני, 
מפגשם  היה  בביקור  ביותר  המרגש  הרגע  מצידם.  רבה  להתעניינות 
עם אבי גרבובסקי, אביו של עידו גרבובסקי ז"ל, שנפל במלחמת לבנון 
זו, אפי דופרין. שניהם סיפרו  השנייה, שהיה מלווה במג"ד 9 במלחמה 
לשופטים ולבני משפחותיהם על המלחמה - כל אחד מהזווית המרגשת 
והכואבת שלו. נשיאת בית המשפט, השופטת הילה גרסטל, הביעה את 

רשמיה העזים מן הביקור בספר האורחים והדברים ריגשו אותנו:
תודה !

מילה אחת המבטאת הכל
תודה על העבר, 
תודה על ההווה,
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חלק מהרופאים בתערוכת הטנקים

גב' מארי בת'־לונג, תת־שר ההגנה האמריקאי, ליד כותל השמות עם אלוף 
)במיל'( יוסי בן חנן

שופטי ביהמ"ש המחוזי של מחוז המרכז בכניסה לבניין

חבריו של אלוף )במיל'( עמנואל סקל בחלל האנדרטה של אוגדת סיני 
הבנויה כחלק ממעוז

ותודה על התקוה לעתיד.
תודה על הזכות להכיר
ולראות אנשים טובים

באמצע הדרך,
שדואגים לזכור

אנשים טובים
שאינם כבר.

ביקור תת־שר ההגנה האמריקאי ביד לשריון

גב' מארי בת'־לונג, תת־שר ההגנה האמריקאי, מלווה על ידי ראש   
תא"ל  לשריון  יד  עמותת  ומנכ"ל  בן־חנן  יוסי  )במיל'(  האלוף  סיב"ט 
בנובמבר   19 ביום  לשריון  ביד  קצר  ביקור  ערכה  ענבר,  מנשה  )במיל'( 
2008. גב' מארי בת'־לונג התרשמה מאוד מתפיסת ההנצחה והתרגשה 
מאוד מהקשר האישי של האלוף )במיל'( יוסי בן־חנן למקום וללוחמים. 

כנס רופאים מתנדבים

יהודים,  בעיקר  מארה"ב,  מתנדבים  רופאים  של  נכבדה  משלחת   
הגיעה ביום 13 בנובמבר 2008 לביקור ביד לשריון. רופאים אלה נמנים 
על קבוצת רופאים המתחייבים לבוא ולשרת בישראל כרופאים מתנדבים 
האם  ליחידות  להצטרף  בארץ  לעמיתיהם  לאפשר  כדי  מלחמה,  בזמן 
הלוחמות. קבוצת רופאים זו מגיעה מדי שנה ליד לשריון, גם לסיור למידה 

וגם למערך ההשבעה שלהם כרופאים במערכת הבריאות הארצית. 
בתחום  העוסקת  עדיני,  ברוריה  ד"ר  רבות  מקדמת  זו  ברוכה  יוזמה 

במסגרת תפקידיה במשרד הבריאות ובשיתוף חיל הרפואה.

הרצאתו של אלוף )במיל'( עמנואל סקל לחברים

כינס ב־28 בנובמבר את חבריו הקרובים  )במיל'( עמנואל סקל  אלוף   
והרצה  לשריון,  ביד  העוצבות  שבפארק  סיני  אוגדת  של  האנדרטה  בחלל 
בפניהם על מהלכי גדוד 52 שעליו פיקד במלחמת יום הכיפורים. לשלמות 
הגדוד  של  הקשר  קולות  את  המשלבת  במצגת  ההרצאה  לוותה  החוויה 
במלחמה על רקע התפאורה של האנדרטה המשחזרת מעוז בסיני. על תרומת 

ההרצאה מעבר לביקור זה קראו גם במדור מרכז המידע של גיליון זה.
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פרופ' אוגורקביץ )שני משמאל( ורעייתו ליד כותל השמות עם אלוף )במיל'( 
חיים ארז ומדריכה

משתתפי ערב הזיכרון לאלישע פלג פוטשניק ז"ל בביקור

רוכבי האופניים שהגיעו לאתר יד לשריון

ביקור פרופסור ריצ'רד אוגורקביץ

המומחה הגדול לטכנולוגיית רק"ם וידידו הוותיק של אלוף במיל'(   
לשריון  ביד  נוסף  ביקור  ערך  אוגורקביץ,  ריצ'רד  פרופסור  טל,  ישראל 
)במיל'(  יד לשריון אלוף  יו"ר עמותת  ביום 26 בספטמבר 2008, בליווי 
פרופ'  מס.  מיכאל  )במיל'(  סא"ל  לשריון  ביד  הרק"ם  ואוצר  ארז  חיים 
והפגין  המשוריינים  הכלים  באוסף  רבה  התעניינות  גילה  אוגורקביץ 
עם סא"ל  הישראלי שבתערוכה. הקשר  הרק"ם  בתולדות  רבה  בקיאות 
)במיל'( מיכאל מס נמשך גם לאחר הביקור לצורכי הכנת כתבות בנושאי 

טנקים בכתבי עת, שפרופסור אוגורקביץ שוקד עליהם.

ערב זיכרון לאלישע פלג פוטשניק 

אלישע פלג פוטשניק ז"ל נפל במלחמת ההתשה ביום 14 באוגוסט   
השנה  ביום  לזכרו  אירוע  בלטרון  קיימו  וחבריו  משפחתו  בני   .2008
האירוע  את  ארגן  פוטשניק,  פלג  חנן  הצעיר,  אחיו  להולדתו.  השישים 
בסיוע חברו הטוב אבי שי. בני המשפחה והחברים שסיפרו על אלישע 
במפגש שבאולם המרכבה ריגשו את הנוכחים. בין הדוברים היה גם תא"ל 
תותחנות,  במדור  עוד  ז"ל  אלישע  את  שהכיר  קהלני,  אביגדור  )במיל'( 
ריגש את הקהל כשסיפר על זיכרונותיו מאלישע. האירוע הסתיים בשירה 
אלישע  של  דמותו  את  אפיינה  שכה  השורשיות  את  שביטאה  בציבור, 
הגעגועים  לצד  לאירוע תחושה של תקווה  בקרב הבאים  והותירה  ז"ל, 

ליקירם.

מסע אופניים לזכרם של חללי 
מלחמת לבנון השנייה

שנפלו  השריון  לחללי  זיכרון  טקס   
לשריון  ביד  התקיים  השנייה  לבנון  במלחמת 
ברחבת  התקיים  הטקס   .2008 בנובמבר  ב־21 
המשפחות  בני  בהשתתפות  השמות  כותל 
הצטרפו  אליהם  ולוחמים.  מפקדים  השכולות, 
הטקס  תום  שעם  מקצועיים,  אופניים  רוכבי 
מאוד  מרגש  זה  היה  אופניים.  למסע  הוזנקו 
המקצועיים  האופניים  רוכבי  בשיירת  לחזות 
במלחמת  השריון  לחללי  במסעם  המצדיעים 
לבנון השנייה. מסע האופניים מתקיים כמסורת 
זו פעם שנייה וכבר אפשר היה לראות כי השנה 
ורוכבים  צועדים  יותר  מלווים,  יותר  התאספו 

ויותר בני משפחות שכולות.
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חלק ממשתתפי כנס משפחות שכולות של גדוד 196 בפארק העוצבותההתכנסות לקראת תחילת הכנס הבמה ללוחמת היבשה

ותיקי גדוד 79 ובני המשפחות בכניסה לאתר יד לשריון

הבמה ללוחמת יבשה

הכנס השני של הבמה ללוחמת יבשה, בהשתתפות כ־400 איש, נערך   
חוקרים  השתתפו  בכנס   .2008 בספטמבר   17  -  16 בימים  לשריון  ביד 
מפקדים  וכן  ובעבר  כיום  בצה"ל  בכירים  מפקדים  ומהעולם,  מהארץ 
על  הקהל המקצועי  בפני  הרצו  ואנגליה, שאף  הברית  מצבאות ארצות 
את  זה(.  בגיליון  נפרדת  כתבה  )ראו  הלחימה  תורות  בתחום  סוגיות 
גדעון אבידור. הכנס הבא, השלישי, מתוכנן  )במיל'(  ִארגן תא"ל  הכנס 

לספטמבר 2009.

כנס משפחות שכולות של גדוד 196

בני המשפחות השכולות מגדוד 196 השתתפו בכנס זיכרון ליקיריהם   
בחדר  לאחר ההתכנסות   .2008 בספטמבר  ב־25  לשריון  ביד  שהתקיים 
המפקדים בבנין המשטרה ביד לשריון המשיך הכינוס בתכנית אמנותית 
הגדוד  חיילי  הציגו  שאותה  השריון,  עוצבות  בפארק  מיוחדת  באווירה 

היום.

כנס גדוד 79
ותיקי גדוד 79 ממלחמת יום הכיפורים התכנסו   
ואליהם   ,2008 באוקטובר   15 ביום  שנה   35 לאחר 
רמי  במיל'  אל"ם  לדורותיו.   79 גדוד  לוחמי  הצטרפו 
מתן בסיוע צוות של 15 חברי גדוד נוספים ארגן את 
הכנס )יצוין כי לזכותו של רמי פעילויות רבות נוספת 
השירות  הפיק  הכנס  לרגל  הגדוד(.  מורשת  להנצחת 
הבולאי בול של הגדוד וגיליון מזכרת. הספר "נשארנו 
שהיה  אוחיון,  ברטי  )בדימוס(  ניצב  שחיבר  שם" 
המלחמה,  בעת   79 בגדוד  חובה  בשירות  טנק  תותחן 
פותחים  במדור  גם  )ראו  האירוע  הרגל  לאור  יצא 
מדף ובמדור מרכז המידע בגיליון זה(. למעלה מ־450 
לוחמים, מפקדים ובני המשפחות השכולות השתתפו 
באירוע המרגש. לדברי רמי מתן, רבים מהמשתתפים 
הנופלים  של  לזכרם  שהוקדשו  המורשת  באירועי 
בכללו,  הגדוד  לוחמי  של  גבורתם  סיפור  ולהנחלת 
שיתפו אותו בתחושתם כי את הרשמים החזקים הם 
יצאה  זה  לאירוע  כהמשך  רבות.  לשנים  עמם  ייקחו 
בנובמבר האחרון קבוצה של כמאה לוחמים, מפקדים 
בסיני,  הקרבות  בנתיבי  לסיור  שכולות  משפחות  ובני 

משני צדי תעלת סואץ.
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בני משפחות שכולות ליד כותל השמות

אנשי אלביט בכניסה לאתר יד לשריון

יו"ר זק"א הרב יהודה משי־זהב )בכובע מצחייה( מקבל הסבר ממנשה ענבר 
מנכ"ל העמותה

חלק מוותיקי חטיבה 421 ליד אנדרטת החטיבה בפארק העוצבות

עצרת הגבורה השנתית של חיל השריון

גבורה,  שנות  ששים  בסימן  השריון,  חיל  של  השנתית  העצרת   
התקיימה ב־6 באוקטובר 2008. העצרת החלה בהנחת זרים על ידי מפקדי 
העוצבות למרגלות כותל השמות. פרק זה בעצרת נחתם בהנחת זרים על 

ידי שר הביטחון רא"ל )במיל'( אהוד ברק והרמטכ"ל רא"ל גבי אשכנזי.
בטקס  מכן  לאחר  השתתפו  השכולות  המשפחות  בני  אלפי 
באמפיתאטרון שאול שבו השתלבו פרקי זיכרון ומורשת לנופלי השריון 
ונשאו דברים על ידי יו"ר עמותת יד לשריון האלוף )במיל'( חיים ארז, 
שר הביטחון רא"ל )במיל'( אהוד ברק, הרמטכ"ל רא"ל גבי אשכנזי, קצין 
השריון הראשי תא"ל אגאי יחזקאל ונציגת המשפחות השכולות אריאלה 

בידרמן. ראה כתבה נפרדת בגיליון זה.

ביקור אנשי אגף השיווק של אלביט ביד לשריון
בכירים באגף השיווק של אלביט הגיעו לביקור ביד לשריון ביוזמת   
סא"ל )במיל'( תדהר פלד )איש אלביט כיום( ביום 5 באוקטובר 2008. 
אוסף הרק"ם של יד לשריון מוכר בהחלט לאנשי אלביט והם התרשמו 
להנצחה  נתון  היה  מעיינם  שעיקר  היה  ניכר  ומרמתו.  מאחזקתו  מאוד 

והגבורה, הבאים לידי ביטוי מרגש ומוחשי ביד לשריון.

יו"ר ארגון זק"א מתארח ביד לשריון

לשריון.  ביד  התארח  הקרובים  פעיליו  עם  משי־זהב  יהודה  הרב   
מטרתו היתה ללמוד על דרכי ההנצחה ביד לשריון, לקראת הקמת אתר 
יד  עמותת  מנכ"ל  אישי  באופן  אותו  ארח  זק"א.  של  ומוזיאון  הנצחה 
לשריון תא"ל )במיל'( מנשה ענבר, שהסביר על תפיסת ההנצחה הפעילה 
ביד לשריון, על העקרונות המנחים את עמותת יד לשריון בהנצחת נופלי 
חיל השריון ובהנחלת מורשת השריון במוצגים ובמוקדים הרבים. הרב 
יהודה משי־זהב היה קשוב ביותר והודה על האירוח. עמותת יד לשריון 

תסייע לזק"א בכל התהליך של גיבוש התפיסה וגם תלווה בהקמה.

כנס ותיקי חטיבה 421
הכנס  לשריון.  ביד  מפגשים  לקיים  ממשיכים   421 חטיבה  ותיקי   
שהתקיים ביום 26 באוקטובר 2008 נערך במתכונת מיוחדת וכלל שלוש 
יום הכיפורים: ליד  נקודות הדרכה להנחלת מורשת החטיבה במלחמת 
הדרכה  נקודות  בכל  הגלילים.  גשר  וליד  התמסחים  ליד  הצליחה,  טנק 
יום הכיפורים על האמצעים האלה  ולוחמים ממלחמת  סיפרו מפקדים 
מנקודת מבטם של לוחמים ומפקדים. זרי זיכרון לנופלי החטיבה הונחו 
למרגלות האנדרטה של החטיבה בפארק עוצבות השריון, והמשתתפים 
התכנסו לאחר מכן באולם המרכבה ושמעו דברים מפי מפקדים ולוחמים 

של החטיבה לדורותיה.
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מפגש חברים של סגל בסיס הטירונים ברפיח בתחילת הכנס 

ד"ר יוסי בכר בהרצאה דודו אלהרר בפעולה

יום משמעותי בחייו של האלוף )במיל'( יוסי בן־חנן

תת־שר־ההגנה  את  בן־חנן  יוסי  )במיל'(  האלוף  ליווה  שבו  ביום   
מתפקידו  נפרד  גם  הוא  זה(  במדור  נפרדת  ידיעה  )ראה  האמריקאי 
כראש סיב"ט, ונוכחותו ביד לשריון ביום זה נתנה משנה תוקף לתחושת 
במילים  המעורבות  תחושותיו  את  ביטא  הוא  למקום.  שלו  השייכות 

המרגשות הבאות שאותן הותיר בספר האורחים:
"רעי השריונאים,

בראש  לעמוד  ויוצא  סיב"ט  כראש  תפקידי  את  עוזב  אני  בו  ביום 
חברינו  לזכר  להצדיע  באתי  אירופה,  במערב  הביטחון  משרד  משלחת 

שנפלו במערכה הארוכה והקשה, ולברך את חיל השריון בהצלחה!
את  מלא  אשר  הגבר  אשרי  בני־הנעורים.  כן  גיבור  ביד  "...כחיצים 

אשפתו מהם לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער" )תהילים קכ"ז(.
נהיה ראויים לפועלם וננציח את זכרם לעד.

שלכם ברעות,
יוסי בן־חנן

כ"א בחשוון תשס"ט
19.11.2008

ערב רעות של תוכן והנאה

התקיים  לשריון  יד  עמותת  חברי  של  ומהנה  מעניין  רעות  ערב   
בלטרון בנר שלישי של חנוכה, 23 בדצמבר 2008. הערב נפתח, איך לא, 
במפגש רעים וארוחת ערב מזנונית ברחבת התערוכות המתחלפות שעל 
גג אולם המרכבה, בהדלקת נר שלישי של חנוכה על ידי סא"ל )במיל'( 
זינגרביץ ועל רקע  שגיב רווה ובדברים מפי אל"ם )במיל'( הרב ישראל 
נעימות ושירים מפי צוות הרבנות הצבאית. לאחר מכן, באולם המרכבה, 
חלקו כבוד עם שי ושושנה לחברי העמותה שהגיעו לגבורות. ד"ר יוסי 
ולשעבר   )2007  -  2003 )בשנים  האוצר  משרד  מנכ"ל  לשעבר  בכר, 
המשבר  "שורשי   - כיום  והאקטואלי  המסקרן  בנושא  הרצה  שריונר, 

את  והציפו  נדרכו  המאזינים  הישראלי".  המשק  על  והשפעתו  הכלכלי 
להשקיע...  והיכן  הכסף  את  למשוך  האם  שאלו  וכמעט  בשאלות,  יוסי 
את הערב חתם דודו אלהרר כשהוא מספר מעשיות מבדחות שהצחיקו 
עד דמעות ושר את השירים של פעם. את הערב הנחה השריונר )במיל'(, 
תנ"ץ )בדימוס( אליהוא בן און. הינה לכם עדות לערב מוצלח. להבא אל 

תפסידו:
מזל שלום וחג שמח,

ערב  הרעות.  לערבי  מגיעים  שלא  העמותה  חברי  אותם  מפסידים 
 - הערבים  שאר  כמו  רגילה.  בלתי  בצורה  מוצלח  היה  אתמול  הרעות 
פשוט   - הבידורי והכיבוד  העיוני,  הטקסי,  הדתי,  החלק  בין  השילוב 
לידיעת  זה  מכתבי  תוכן  והביאו  במלאכה,  לעושים  כוח  יישר  מושלם. 

שאר חברי העמותה. מי שלא מגיע פשוט מפסיד.
יש כידוע  ולי  כבר מזמן לא החזקתי את הבטן מרוב צחוק,  מנשה, 

בטן.
תודה, בני טרן

רבות  המסייע  לשריון,  ביד  מתנדב  גאגין,  לאבנר  מיוחדת  תודה   *
לתעד את האירועים באתר במצלמתו.

כנס סגל בט"ר רפיח ביד לשריון

עוד ידובר רבות על כנס סגל בסיס הטירונים )בט"ר( ברפיח   
בין השנים 1968 - 1978 שהתקיים ביד לשריון ביום 13 בנובמבר 
בהובלת  מדוקדק  תכנון  קדם  הכנס  של  הגדולה  להצלחה  האחרון. 
אל"ם )במיל'( שלמה ארבלי וחברים נוספים בבט"ר שגויסו על ידו 
המשתתפים  כיום.   460 חטיבה  עם  פעולה  שיתוף  תוך  למשימה, 
גדשו את רחבת התערוכות )שמעל אולם המרכבה(. לאחר ששככה 
ההתרגשות הראשונה התכנסו באי האירוע באולם המרכבה ונהנו 
מ"מ  שהיה  הוד,  אלי  )בדימוס(  תנ"ץ  בהנחיית  אמנותית,  ממסכת 
הבט"ר  מפקדי  של  דבריהם  שולבו  במסכת  בבט"ר.  החינוך  וקצין 
ומדריכיו והובאו פרקי זיכרון לנופלים, ופרקי מורשת והווי. חוליית 
כלי נשיפה של תזמורת משטרת ישראל ולהקת מפקדת זרוע היבשה 
שהונפקה  מדליה  חולקה  באירוע  למשתתפים  הערב.  את  הנעימו 
השריון  חיל  מורשת  לתיעוד  ותרומתו  האירוע  על  האירוע.  לרגל 

קראו גם במדור מרכז המידע בגיליון זה.
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