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דבר יו"ר העמותה ■ אלוף (במיל') חיים ארז

4

דבר קשנ"ר ■ תא"ל אגאי יחזקאל

	6תוצאות המלחמה הבאה יושפעו ישירות מהכשירות והמוכנות של כוחות היבשה
■ תא"ל (במיל') איתן קינן (קאולי) ואל"ם (במיל') שאול נגר
 12מח"ט  - 188חתירה למצוינות וחתירה לקבל כל משימה ■ אל"ם (במיל') שאול נגר
 16פרויקט המרכבה  -להישאר צעיר לנצח ■ סא"ל גיא פאגלין
 22חי"ר מסתער על טנקים בקרב פנים אל פנים ■ סא"ל (במיל') דוד כספי
 26אמרותיו של גנרל פטון ■ גנרל ג'ורג' פטון
 30סיפורו האישי של סא"ל (במיל') שאול דוד ■ סא"ל (במיל') שאול דוד
 34הטנק הרוסי טי־ 90ולדימיר ■ אל"ם (במיל') בני מיכלסון
 40נבחרים שנושא החינוך קרוב לליבם ■ נחמה בר־כוכבא (בריל)
 42מרכז מידע לטרון ■ דבורי בורגר
 46חטיבה  600במלאות  36שנה למלחמת יום הכיפורים ■ אלוף (במיל') יעקב (ג'קי) אבן
 50זהירות! " -היסטוריה" באינטרנט ■ סא"ל (במיל') עודד מגידו
 54גנרל דימיטרי פבלוב והשריון במלחמת החורף ■ אל"ם (במיל') בני מיכלסון
לר ִעי המת ■ אל"ם (במיל') שאול נגר
 60מכתב ֵ
 62חיילים יהודים בצבא פינלנד במלחמת העולם השנייה ■ אל"ם (במיל') בני מיכלסון
 66השריון הסדיר  -מהנעשה בשטח ■ רס"ן ערן פלג
 68סקירת ספרות צבאית ■ דבורי בורגר
 71אתרי אינטרנט של שריון ■ דבורי בורגר
 72מהנעשה בעמותה ■ תא"ל (במיל') יצחק רבין
 76המפקד! ■ יורם טהרלב (שער אחורי)

המערכת
אל"ם (במיל') שאול נגר
•העורך הראשי:
תא"ל (במיל') יצחק רבין
• חברי המערכת:
חטיבה 188
תא"ל (במיל') איתן קינן
מכתב לר ִֵעי המת
נחמה בר־כוכבא (בריל)
תא"ל (במיל') מנשה (מנש) גולדבלט
שולי ספיר־נבו
אל"ם (במיל') בני מיכלסון
סא"ל אבי מרקס
דבורי בורגר
האדם שבטנק ינצח
סא"ל (במיל') דוד כספי
צילום :סא"ל (במיל') מיכאל מס
סא"ל ארז לב־רן
סא"ל (במיל') מיכאל מס
רס"ן ערן פלג
•מזכירת המערכת :חופית פריימוביץ
•המפיק וסגן העורך :יוסי פרנקל
•עיצוב וביצוע גרפי:
•המען למכתבים :עמותת "יד לשריון" ,ת"ד  745לוד71106 ,
•כתובת העמותה	:עמותת "יד לשריון" ,לטרון ,ד"נ שמשון ,99762
טל'  ,08-9255268פקס'08-9255186 :
פרויקט המרכבה
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המלחמה הבאה תושפע מכשירות
ומוכנות כוחות היבשה עמ' 6
 חתירה למצוינותוקבלת כל משימה עמ' 12
עמ' 60

דבר העורך
צבא היבשה וחיל השריון במרכזו הם נדבכים חיוניים
בביטחון ישראל .נפגשנו עם מפקד זרוע היבשה אלוף סמי
תורג'מן ,שנכנס לא מכבר לתפקידו ,ושמענו דברים מעודדים
על הנעשה בזרוע היבשה ועל האתגרים הרבים שעוד לפניה.
"תוצאות של המלחמה הבאה יושפעו באופן ישיר מהכשירות
ומהמוכנות של כוחות היבשה ,והמענה יינתן בראש וראשונה
על ידי היבשה" הוא אמר .עוד נפגשנו עם מפקד חטיבה 188
אל"ם אילן לביא ,שאף הוא נכנס לתפקידו לא מכבר ,ומצאנו
אצלו משנה סדורה על סדר יומו ,הכרה במטלות הכבדות
שלפתחו ,ורוח של "חתירה למצוינות וחתירה לקבל כל
משימה".
פרויקט המרכבה כבר בן ארבעים והספיק להניב את הטנק
הטוב בעולם ,המרכבה סימן  ,4ולאחרונה גם את הנגמ"ש
החדיש והמצוין נמר .הדרך שלפניו היא כמעט אינסופית,
אך העוסקים במלאכה מצהירים שהוא בנוי "להישאר צעיר
לנֶצַח".
וכיוון שאין עתיד בלי העבר ומורשתו ,הבאנו בפניכם
את סיפורו המרגש של סא"ל (במיל') שאול דוד שעלה
ממצרים לפני מבצע קדש והיה בגדר חייל בודד ,גויס לשריון
והשתתף בקרב הסכר המיתולוגי במבצע סיני ועל לחימתו
זכה לימים בעיטור העוז .עוד הבאנו את סיפור ההסתערות
האמיצה של לוחמי פלוגת חרמ"ש מגדוד ( 125בחטיבה )205
על טנקים סורים ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים ,מפי
סא"ל (במיל') דוד כספי שקיבל את הפיקוד על הגדוד במהלך
הלחימה ,לאחר שהמג"ד הקודם סא"ל (במיל') טוביה תורן
ז"ל נהרג בקרב.
ממלחמת העולם השנייה הביא אל"ם (במיל') בני מיכלסון
את סיפור החיילים היהודים בצבא פינלנד שבחלק מהמלחמה
לחמו לצד הצבא הנאצי ,וכשתקראו תדעו מדוע ,ואת סיפור
מלחמת החורף בין רוסיה ופינלנד שבה לחם דימיטרי
גרגורייביץ' ,פבלוב קצין שריון מקצועי ומבריק וגיבור ברית
המועצות (על לחימתו לצד הרפובליקאים במלחמת האזרחים
בספרד) ,ש דגל בהפעלת השריון במרוכז .סופו שהוצא להורג
בידי כיתת־יורים בהוראת סטלין לאחר שהגרמנים ניצחו
באחד הקרבות שבפיקודו.
ועוד בגיליון דברים של אלוף (במיל') יעקב (ג'קי) אבן,
שהיה סגנו של אלוף אריק שרון במלחמת יום הכיפורים,
לאנשי חטיבה  600במלאות  36שנה למלחמה; סקירת ספרים
ושלל מדורים נוספים.
קריאה מהנה,
שלכם,

דואר אלקטרוניinfo@yadlashiryon.com • res@yadlashirion.com :
כתובתנו באינטרנטwww.yadlashiryon.com:
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דבר יו"ר העמותה

איגרת לחבר,
קריאה לגיוס חברים חדשים לעמותה
מאות אלפי חיילים ומפקדים שירתו בחיל
השריון במהלך השנים ,ורק מעטים מאוד מהם
הצטרפו כחברים בעמותת יד לשריון .אנו חברי
הנהלת העמותה מתקשים לגיס חברים חדשים לעמותה ,ועל אף פניות
בכתב ובעל פה לאלפי שריונאים  -רק מעטים הצטרפו .הנני פונה לכל
חברי העמותה כיום ולמקבלי הביטאון שריון ,לתת יד כך שכל אחד
מאיתנו יעשה מאמץ ויצרף לפחות שריונאי אחד כחבר חדש בעמותה,
וכך נכפיל את מספר החברים .אנו פועלים כשמורשת הגבורה והזיכרון
של רבבות לוחמי השריון ואלפי הנופלים מקרבם היא הכוח המניע ,ואנו
זקוקים לעוד חברים בעמותה כביטוי מוחשי למורשת זו.
פעילות ביד לשריון
מבצע עופרת יצוקה והקשיים הכלכליים במשק בשנת  2009הביאו
לצמצום מספר המבקרים באתר השריון בלטרון ולצמצום פעילות צה"ל
וגורמים אחרים באתר .עקב כך קטנו ההכנסות מפעילויות אלה ואף
התרומות קטנו .ועם הקשיים הצליחה הנהלת העמותה במאמץ ובתושייה
להפעיל ולתחזק את האתר ברמה הגבוהה וברכתי שלוחה להם.
נקווה שהיקף הפעילות בשנה הנוכחית יחזור לקדמותו ואף יגדל,
כדי לאפשר לנו להוסיף ולפתח את האתר .השנה יתחילו להתממש
מספר פרויקטים שתוכננו ובהם מוזאון הלוחם היהודי במלחמת
העולם השנייה .תכניות המוזאון הושלמו ואנו מצפים לקבל את
אישורי הבנייה בחודש הקרוב ולהתחיל בבנייה בהקדם האפשרי.
הקמת מבנה המוזאון אמורה להסתיים בתוך כשנה וחצי .במקביל
נמשך תכנון התצוגה שבמוזאון .אנו בטוחים שיהיה זה מוזאון מיוחד
שיציג את חלקם של כמיליון וחצי הלוחמים היהודים בניצחון על

הנאצים במלחמה ,וימשוך אליו רבבות מבקרים בשנה.
המכון ללוחמת היבשה
זו השנה הרביעית לפעילות המכון .חיל השריון וזרוע היבשה הכירו
ביכולתו של המכון ,המשלב בפעילותו מפקדים שהשתחררו מצה"ל
במהלך השנים ,והמכון תורם  -מתוך הידע והניסיון שצברו מפקדים אלה
 בחשיבה ,בדיונים מקצועיים ,בכנסים ובייעוץ .בשנה שחלפה התקיימופעילויות בתיאום עם זרוע היבשה ואגפים אחרים בצה"ל ,בנוסף על
הכנס השנתי שהתקיים באוקטובר האחרון .נמצאו מקורות כספיים
שיאפשרו לנו להרחיב את הפעילות המחקרית של המכון ולהקים מבנה
באתר לשימושו.
פורום כלכלי חברתי
ביוזמת אנשי משק וכלכלה בכירים מיוצאי השריון הוקם פורום
שיוביל מפגשים וכנסים שבהם ידונו בנושאים כלכליים הנמצאים על סדר
היום הציבורי ומעניינים את כולנו .אנשי הפורום ,כולם חברי העמותה,
יפעלו לצרף עוד חברים יוצאי שריון מתחום הכלכלה ,שאף הם יהיו
חברים בעמותה .חברי הפורום יהיו מוכנים לייעץ לכולנו ולשריונאים
המשתחררים מצה"ל לצורך השתלבותם במשק .אני משוכנע שיוזמה זו
תביא לנו חברים נוספים ותחזק את העמותה.
בחירות למוסדות העמותה
בשנת  2010יתקיימו בחירות למוסדות העמותה ,בהתאם לתקנון
העמותה .רק חברי העמותה רשאים לבחור ולהיבחר .ועדת הבחירות כבר
נבחרה והיא תפרסם לידיעת החברים את תקנון הבחירות ולוח הזמנים.
זו הזדמנות לחדש חברות ולקבל חברים חדשים.
אלוף (במיל') חיים ארז
יו"ר עמותת "יד לשריון"

דבר קשנ"ר
גיליון "שריון" זה הוא ההזדמנות האחרונה
שלי כקשנ"ר לומר דבריי למפקדים וללוחמים בחיל
השריון ,בסדיר ומילואים לרגל סיום תפקידי בעוד
כחודש ימים .אני מנצל הזדמנות זו לסיכום ופרידה,
אף כי מקדים אני את מועד ההחלפה בפועל.
חיל השריון מצוי בתקופת עשייה אינטנסיבית שבחלקה היא פרי
עשיית קודמי וחלקה פרויקטים ועבודות מטה חדשים בכלל התחומים
של כוח האדם ,התורה ,האמל"ח והאימונים .הפעם בחרתי לא לדבר
עליהם אלא על ה ַחיִל בכללו בדגש על מפקדיו ולוחמיו.
אומר ביושר שבעת כניסתי לתפקיד היו בי חששות מסוימים באשר
לאופיו של תפקידי כקצין השריון הראשי ,וכעבור מספר ימים ,שעברו
מהר מאוד ,התבררו לי גודל העשייה והעבודה הנדרשת והתאפשר
לי להביא לביטוי רעיונות ומשימות בקצב רלוונטי לשריון .בודדים
התפקידים אשר משלבים עיסוק אופרטיבי ומעשי וייצוגיות כדוגמת
תפקיד זה וכך יכול אני לומר היום בפה מלא כי לכבוד רב היה לי לעשותו
ולהימנות על מפקדי ה ַחיִל.
לקחי מלחמת 'לבנון השניה' לצד הפעילות המבצעית במבצע 'עופרת
יצוקה' מיצבו את החיל כמוביל התמרון הממוכן (זה מקומו ההיסטורי)
גם במרחב העירוני ,וכ ַחיִל המצוי בחזית הטכנולוגיה המביאה את המענה
המבצעי השלם לאתגרי המלחמה של המחר.
בעת האחרונה מגיעים לבשלות פרויקטים אשר מביאים את ה ַחיִל
למימוש החזון לשלב בפלטפורמה אחת יכולות גילוי ,שו"ב (מענ"ק),
קטלניות (פגז כלנית) ומיגון ('מעיל רוח') ,לצד טיפול בעניינים ארגוניים
וביצוע אימונים רלוונטיים .פלטפורמות אלה יחד עם מפקדים ולוחמים
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נחושים ומקצועיים יוכלו לעשות הרבה יותר בפחות אמצעים ,נוכח
אתגרי שדה הקרב האסימטרי ,כגון :מטרות דלות חתימה ,מטרה
הנחשפת זמן קצר .כך יתאפשר אף לקחת סיכונים מחושבים גבוהים
יותר שיאפשרו מימוש אמיתי של רעיונות המערכה הקצרה ,ויגבירו
בתוך זה את האפקטיביות המבצעית של יחידתם ושל צה"ל כולו.
דומה שכיום יותר מתמיד מתחזקת ההבנה של חשיבות וחיוניות של
התמרון כמרכיב עיקרי בגורמי ההכרעה של צה"ל בכלל הזירות .הבנה זו
מציבה את ה ַחיִל במקום שאליו יינשאו העיניים ביום פקודה .אחריות
כבדה זו מחייבת את מפקדי ה ַחיִל למקצועיות גבוהה ,לשימור הכשירות
ואימון היחידות באינטנסיביות ובאיכות שיאפשרו לבצע את המשימה
בבוא היום בצורה הטובה ביותר.
מהיכרותי מקרוב אתכם המפקדים בסדיר ובמילואים בטוחני
בכישרונכם ויכולתכם לאתגר הזה ומכאן הערכתי העמוקה מקרב לב על
עשייתכם והשקעתכם האינסופית לביטחונה של מדינת ישראל.
לסיכום ,מבקש אני להודות ולהוקיר כל מי שסייע בידי ,ובכלל זה
מפקדי הזרוע האלופים מזרחי ותורג'מן ,מטה הזרוע ,קציני החֵילות
האחרים ,מטה ה ַחיִל ,עמותת יד לשריון ולעומדים בראשה חיים ומנשה
ולכלל המפקדים והחיילים בשריון ,הנושאים בנטל היומיומי של ביטחון
מדינת ישראל ,תודה לכולכם.
מבקש אני לחבק את המשפחות השכולות ,לאחל בריאות ומזור
לפצועים ולנכים שלנו ולייחל שנזכה לשובם של הנעדרים ובתוכם גלעד
שליט ,במהרה בימינו ,אמן!
תא"ל אגאי יחזקאל  -קצין השריון הראשי

תוצאות המלחמה הבאה
יושפעו ישירות מהכשירות
והמוכנות של כוחות היבשה

העוצמה הגדולה ביותר שלנו הם האנשים שלנו ויש לנו איכות מצוינת של לוחמים ומפקדים,
אומר מפקד זרוע היבשה אלוף סמי תורג'מן בראיון לביטאון שריון .לזרוע היבשה יש תפיסת
יסוד להפעלת הכוח ,דבר שלא היה  61שנים .תוצאות של המלחמה הבאה ,הוא מוסיף ,יושפעו
באופן ישיר מהכשירות ומהמוכנות של כוחות היבשה ,והמענה יינתן בראש וראשונה על ידי
היבשה; עם זה יש חשיבות גדולה לשילוביות בין האוויר ליבשה.
תא"ל (במיל') איתן קינן (קאולי)
ואל"ם (במיל') שאול נגר
מפקד זרוע היבשה החדש אלוף סמי תורג'מן
הוא איש שריון ותיק ומנוסה בעברו ,ראה
מסגרת ,והוא נכנס לתפקיד מפקד זרוע היבשה
באוקטובר  .2009בראיון המקיף שנתן לביטאון
שריון בדצמבר האחרון הוא ציין בפתיחה כי הוא
עדיין בתהליך לימוד של המפקדה שבאחריותו,
ולאורך כל הראיון הציג יעדים ברורים לפעילות
מפקדת זרוע היבשה והדגיש את מרכיב
הלוחם והמפקד ביבשה .בתוך זה ציין כי לקחי
מלחמת לבנון השנייה נלמדו היטב וכן הלקחים
ממבצע עופרת יצוקה ,ולאורם מתרחש תהליך
שינוי מהותי בהכשרה ובאימונים ובהיערכות
לתרחישים היותר חמורים הצפויים .אין הוא
נלחם על "גבולות הגזרה" של מפקדת זרוע
היבשה כפי שהיה בעבר ,ולדעתו הפעילות היותר
נכונה ומועילה כיום היא למצות את הקיים
באימונים ובהכשרה ,כי מגבלות תקציב קיימות
גם בזרועות אחרות ,וכי התכנית הרב־שנתית
הקיימת מתממשת ברציפות ובהתמדה.

על מה אחראית מפקדת
זרוע היבשה
שריון :מיהי מפקדת זרוע היבשה כיום ועל
מה היא אחראית?
מז"י :אני מכיר את זרוע היבשה בגלגוליה
השונים .הכרתי אותה כמפקדת חילות השדה,
כשהייתי כראש מחלקת האימונים במפח"ש
בתקופת של אלוף עמוס מלכא ואלוף סוקניק,
ובשלהי תקופתי כרמ"ח אימונים התבצע בעצם
השינוי הראשון של המעבר בין מפח"ש למז"י.
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הנדסה בפעולה

השריון בפעולה

התותחנים בפעולה

עוד יצא לי להיות חבר בחלק מהוועדות שהובילו
את השינוי הזה בין מפקדת חילות השדה לבין
מז"י ,במהדורה הראשונה שלו .גם בתפקידי
כקצין השריון הראשי הכרתי את מז"י ,לא הייתי
במפקדת זרוע היבשה בתקופה של ריכוז כל
החילות היבשתיים בתוך המפקדה ,והזדמן לי
לראות את זה מצד המטה הכללי ויש לי כמובן
את ההתנסות של החודשים האחרונים כשאני
בתוך המפקדה .אני עדיין בתהליך של לימוד של
המפקדה ,ותחושתי היא שהמתכונת הנוכחית
מאוזנת יותר ומאפשרת נקודה טובה יותר
למפקדה שאחראית על בניין כוח של כוחות
היבשה.
היא מאפשרת אחריות וסמכות של מרבית
תהליכי בניין הכוח של כוחות השדה עד רמת
הגיס .בצה"ל מוגדר שמפקד כוחות היבשה הוא
ראש המטה הכללי בנוסף על תפקידו כראש המטה
הכללי .מפקדת זרוע היבשה תהיה תמיד כפופה
לשני אבות :הרמטכ"ל שאחראי על הפעלת הכוח
היבשתי ,ומפקד זרוע היבשה האחראי על בניין
הכוח היבשתי ,שלא בדומה לזרועות האוויר והים.
אחת המשמעויות העיקריות בתחום הזה היא
שלבניין הכוח היבשתי ,לאחריות ולתהליך של
בניין הכוח יש מספר שותפים .בראש וראשונה
מפקדת זרוע היבשה ומפקד זרוע היבשה ,אך גם
גופים נוספים האחראיים על חלק מבניין הכוח,
ויש כמובן את הפיקודים האחראיים גם על
המוכנות והכשירות וגם על ההפעלה של הכוח
ויש את הרמטכ"ל .אנחנו נמצאים היום בנקודה
שהיא מאוזנת ,וחלק מהאיזון זה להבין את מה

אלוף סמי תורג'מן בפגישה עם מתגייסים חדשים

שהוא נותן וכי יש לך שותפים נוספים ולא הכול
נמצא אצלך.
אינני סבור לנכון שיהיה ניתוק וגבול גזרה חד
בין מי שאחראי על בניין ושמירה על הכשירות,
לבין מי שאחראי על ההפעלה ,ולעולם יש סוג
של אחריות נוספת או אחריות עודפת .לאלוף
הפיקוד יש אחריות לא רק על ההפעלה של הכוח
אלא גם על בניין הכוח ,ושנינו צריכים להסתכל
יחד מה היא הכשירות שנדרשת לתרחיש
המבצעי שהוא רואה אצלו .אין ספק שבסך הכול
יש שינוי מאוד משמעותי באיום ,ובמרכיבים
שלו ,ראינו זאת במלחמת לבנון השנייה וראינו
מרכיבים מסוימים שלו גם בעופרת יצוקה .שינוי
זה מחייב אותנו .השינוי קיים לא רק אצלנו,
הוא קיים גם מול האמריקאים בזירות השונות
שהם נלחמים ,וגם מול צבאות מערביים אחרים
שמשתתפים בלחימה הזאת .השינוי הזה מחייב
אותנו למחשבה מעמיקה ולהערכת מצב ובחלק
מהמקומות להתאמות ובחלק מהמקומות
לשינויים שהם יותר משמעותיים.
שריון :היכן גבול האחריות של זרוע היבשה
בדרג ההכשרה?
מז"י :האחריות של מפקדת זרוע היבשה היא
עד וכולל רמת הגיס בכל מרכיבי בניין הכוח.
לדוגמה ,אני אחראי על כשירות המפקדים מרמת
המ"כ ומט"ק ועד לרמת מפקד האוגדה  -להכשרה
ולבניית קורסים .בשנה הבאה נקיים קורס מפקדי
חטיבות וקורס מפקדי אוגדות ואני אחראי על
האימון של כל הרמות האלה .אנחנו אחראים
לשגרת האימונים של הגדודים ,של החטיבות

העוצמה הגדולה ביותר שיש
לנו היא האנשים שלנו .יש לנו
איכות מצוינת של לוחמים
ושל מפקדים
ועד לשגרת תרגילי האוגדה .אנחנו אחראים על
אימוני מפקדות האוגדה ואימוני מפקדות הגיס.
האחריות של זרוע היבשה היא לכוחות היבשה,
ואין היא כוללת את הרמה הפיקודית לצורך
זה .לזה יש את האחריות של גופים שנמצאים
במטכ"ל ,אבל מפקדת זרוע היבשה אחראית עד
לרמת הגיס.

השתנות הזירה והשפעתה על
תורת הלחימה ובניין הכוח
שריון :הזכרת שהזירה או התרחישים
משתנים לא רק אצלנו אלא גם בעולם ,האם
תוכל לציין בכמה מילים למה אנחנו בעצם
מתכוננים?
מז"י :יש סיבות רבות להשתנות הזו ואין ספק
שמרכיב אחד מאוד משמעותי הוא האיום על
העורף .האיום על העורף מהווה מרכיב מרכזי
בתפיסה של האויב ואנחנו יודעים ומבינים שזה
לא רק בתפיסה של האויב הלא סדור או הצבאי,
לא רק חיזבאללה וחמאס ,אנחנו מבינים שגם
צבאות כמו סוריה התעצמו באופן משמעותי
בכל מה שקשור באיום על העורף .הדבר השני
שמשליך באופן ישיר על המבנה ועל התפיסה

הוא כל הקשור במאפייני הזירה של הלחימה -
הרבה יותר שטחים בנויים ,הרבה יותר שטחים
מעוירים ,הרבה יותר שטחים סגורים .זה יכול
להיות ציר האויב ,זה יכול להיות 'שמורות טבע',
זה יכול להיות שטחים סבוכים ,זה יכול להיות
יעדים מבוצרים תת־קרקעיים ,שהם מרכיבים
שראינו אותם שוב גם במלחמת לבנון השנייה,
וגם בעופרת יצוקה .המרכיב השלישי הוא לחימה
בסביבה של אוכלוסייה .כחלק מתפיסה ,לא
כאילוץ ,לא כמשהו שקורה באקראי באיזשהו
כפר נידח ברמת הגולן ,כתוצאה מלחימה בתוך
שטח המכיל בתוכו גם שטח בנוי  -אלא כחלק
מתפיסת לחימה סבירה של אוכלוסייה .בתפיסה
מצוין שבתוך האוכלוסייה הזאת יש אוכלוסייה
בלתי מעורבת ,ויש אוכלוסייה שהיא מעורבת
ועוינת ויש כוחות גרילה הנמצאים בתוך
האוכלוסייה הזאת ,ויכול להיווצר מצב של צבא
סדור שנמצא בתוך הסביבה והאוכלוסייה הזו.
ראינו זאת לצורך העניין במלחמת לבנון השנייה
וראינו את זה גם בעופרת יצוקה .זה מגביל חלק
מהיכולות .אין פירושו שהלחימה הקונוונציונלית
שאנחנו מכירים ממלחמת יום הכיפורים אינה
רלוונטית לחלוטין ,אלא שהשכיחות שלה
השתנתה .אנחנו מבינים את היכולות המאוד
טובות שבנינו לאורך שנים ,גם מהניסיון
המבצעי שהיה בצבא וגם מיכולות הטכנולוגיות
שהתפתחו לאורך זמן ,והן נבנו עבור תרחיש כזה
שהוא קונוונציונלי ,והן מאפשרות את העליונות
הטכנולוגית שקיימת במדינה ובצבא .עם זאת
לא פשוט לממש יכולות אלה במאפיינים של
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החי"ר בפעולה

הלחימה החדשים ,כי הכוחות הם כוחות שונים,
החתימה שלהם היא שונה ,היכולת שלך לאסוף
עליהם את המודיעין ,להבין את ההיגיון שלהם
ולהגיע למצב שאתה מפעיל את היתרונות שיש
לך מול מערכים כאלה  -היא יכולת מוגבלת.
המרכיב הנוסף בהשתנות של האיום ולדעתי הוא
בהתעצמות גדולה ,למרות שהצבא ראה זאת
כבר ב־ 1973והשריון בוודאי שחווה זאת ב־1973
 זה יכולות הנ"ט .יכולות הנ"ט שקיימות היוםבעולם ,גם בפשטות ההפעלה שלהם ,גם בכושר
החדירה שלהם ,גם בטווחים שלהם ,גם ביכולת
ההפעלה ביום ובלילה היא מרכיב איום משמעותי
שגם הוא פוגע בחלק מהיכולות המשמעותיות.
והמרכיב האחרון בתחום הזה הוא שחלק לא
קטן מהאויבים שלנו למדו שקשה להם מאוד
להתמודד מול התמרון הצה"לי .כשאני אומר
תמרון אני מתכוון בעיקר לשריון ולחי"ר,
וחלק מהתפיסה המבצעית שלהם זה בעצם
לצמצם ולפגוע ,לצמצם את יכולת התמרון של
הכוחות שלנו ולפגוע בהם ,ואת זה הם עושים
על ידי מכשּול מסיבי .זה לא מכשול של רצועות
הגנה ראשונה ,ורצועת האבטחה ,אבל זה ממש
מטענים שמונחים על צירים ועל תוואי שמניחים
ששם נעשה התמרון ,והיכולת שלך להתמודד מול
המרכיב הזה של המכשּול היא מאוד קשה .ראינו
זאת במלחמת לבנון השנייה ,ראינו מה התוצאה
של מטענים בני מאות קילוגרמים .גם בארץ
ראינו מה עושים מטענים בני מאות קילוגרמים
לכלי רק"ם .מצד אחד קיים האיום על העורף,
מצד שני יש מכשּול ועליו מתוספת יכולת של
נ"ט שהיא בעלת חתימה מאוד נמוכה וזה מציב
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אתגר מאוד משמעותי לכוחות היבשה ולשריון.
שריון :כיצד נערכים ללחימה לא
קונוונציונלית במובן של לוחמה כימית?
מז"י :האיום של הבלתי קונוונציונלי הוא
איום שקיים ,אנחנו יודעים זאת בוודאות מצד
הצבא הסורי .הנושא הזה מוזנח ולא טופל
בהיקף מספיק עד לפני שנה ,שנתיים ,ובשנתיים
האחרונות יש התעוררות בכל התחום הזה
ויש שיפור של הכשירות .מפקדת זרוע היבשה
השקיעה ב־ 2009וגם ב־ 2010תשקיע לא מעט
כסף בייצור היכולת להתגוננות בחלק לא מבוטל

לזרוע היבשה יש תפיסת
יסוד להפעלת הכוח  -דבר
שלא היה  61שנים
מתוך כוחות היבשה .זה כולל גם את המיגון
האישי וגם את יכולת הגילוי והזיהוי וגם יכולת
טיהור ,ובסך הכל יש לנו מענה שהוא טוב .בימים
אלה ממש אנחנו בוחנים אמצעים נוספים כדי
לשפר יכולת זו .היכולת הקיימת עכשיו ותהיה
ב־ 2010תהיה טובה ממה שידענו בשנים
האחרונות.
שריון :לנוכח הפעילות הרבה מאוד הנדרשת
כיצד מתמודדים בגודש הצרכים?
מז"י :ראשית התבצע תהליך מרשים ומיוחד
גם ביסודיות שלו וגם במקצועיות שלו ,בכל
הקשור להפקת הלקחים ממלחמת לבנון השנייה
ומעופרת יצוקה .זה ייאמר לזכות אלה שהיו
לפניי ,ובכלל זה תהליך שהתבצע בצבא ,והוא

מיוחד בכל קנה מידה .הוא סיפק לצבא תכנית
עבודה לא לתר"ש (תכנית רב־שנתית) אחת
קדימה אלא לכמה תר"שים קדימה .שנית לא
באתי על לוח חלק ,נכנסתי למפקדת זרוע היבשה
באמצע תכנית רב־שנתית ,ובימים אלה ממש
עוברים מהמחצית הראשונה של התכנית הרב־
שנתית הנוכחית לקראת החצי השני שלה .אני
חושב שבצבא וגם בזרוע היבשה נבנתה תכנית
שנותנת מענה טוב לאור הפקת הלקחים ואילוצי
המשאבים .המאפיין את התכנית הזאת ,בניגוד
לעבר הוא שיש בה יציבות בהתעצמות ,התכנית
מתממשת .יצאו לדרך עם מספר כיוונים ומשנה
לשנה הפעילות בכיוונים האלה מתקדמת.
לדוגמה עולם האימונים שלא טופל בצורה
מספיק טובה לפני מלחמת לבנון השנייה ,ומאז
אותה מלחמה במסגרת התכנית הרב־שנתית
יש יציבות מובהקת בהיקף האימונים ובהיקף
התרגילים שבצבא ,וכתוצאה מזה אתה רואה
גם שיפור תוך שילוב .כשמגיעים לתרגילים ,בין
אם זה של גדודים סדירים ובין אם של גדודי
מילואים ,המג"דים מציינים בסיפוק כי זה תרגיל
גדודי רביעי וחמישי וכיום הם מרגישים בכשירות
הרבה יותר טובה .ואני מרגיש שאני מכיר את
האנשים ,אני יודע מה הם יודעים לעשות ואני
הולך ומתקדם ממופע למופע ,ובמובן הזה
התכנית הרב־שנתית מתממשת.
ובתחום ההתעצמות ,כשאני בוחן מה היה
מצבנו בתחום המלאים של התחמושות ושל
החלפים לטנקים ולכלי רק"ם אחרים ,לפני
התכנית הרב־שנתית ,ומה מצבנו כיום  -המצב
השתפר בהרבה .אני רואה זאת בתחום ההכשרה

ובתחום הפרויקטים ,ואני יכול לתת דוגמאות
מחיל השריון שזה ההתעצמות בטנקי מרכבה
סימן  4ובמערכת הגנה אקטיבית מעיל רוח ,וזה
סוגי פגזים חדשים ,וזו מערכות שליטה ובקרה
שקיימות בטנקים ולא היו קודם .אני מסתכל על
מפקדות ,אני מדבר על מענ"ק (מערכת לניהול
קרב) שהיום מקושר לצי"ד (צבא יבשה דיגיטלי),
אני מדבר על מפקדות אוגדה שמצוידות במערכת
שליטה ובקרה חדשה ומתקדמת ,המתקדמת
ביותר שיש בעולם .אני מסתכל על תחום
הקטלניות שקיימת בחי"ר ,על כלי הנשק שנכנסו
לשם ,על אמצעי הנ"ט ,על הנמ"ר (נגמ"ש מרכבה)
 כלי רק"ם חדש ומצוין שעומדים להצטייד בו,וכך בכל תחום שאתה בודק במרכיבי בניין הכוח
בתכנית הרב־שנתית .זה נכון ליבשה אך לא רק
ביבשה ,זה נכון גם בחיל האוויר ובמודיעין ,זו
מגמה של כלל הצבא .והתכנית הזו מתממשת.
ידענו בעבר תכניות רב־שנתיות שהפסקנו אותן
באמצע ,ששינינו כיוון באמצע ,או שנגמרו לנו
המשאבים באמצע.
דיברתם קודם על היקף הטנקים ,ואכן היה
צמצום במספר הטנקים  -דברים שעשינו תוך
כדי התכנית הרב שנתית ,אבל אחרי שנה־שנתיים
ומשיקולים שונים עצרנו .אנחנו נכנסים לשנה
השלישית בתכנית הרב־שנתית והתכנית הזאת
הולכת להתממש גם הלאה ,ויש כיוונים בזרוע
היבשה .לזרוע היבשה יש תפיסת יסוד להפעלת
הכוח ,דבר שלא היה  61שנים .תפיסה זו היא
המצפן של בניין הכוח .תפיסה זו אושרה בפורום
של היבשה ובפורום מטה כללי .התפיסה הזו
מכוונת את היכולות שנדרשות ביבשה ,ומפרטת
בין היתר את הלקחים ממלחמת לבנון השנייה
ואת השינוי באיומים שדיברנו עליהם קודם .מה
שאותי מטריד ובו אני עוסק ,ואני עדיין בשלב
של למידה ,היא זרוע היבשה שהשפעתה מכרעת,
ולכן נדרש פה זמן של למידה .יותר מבעבר ובאופן
חד משמעי אני מבין שתוצאות המלחמה הבאה
יושפעו באופן ישיר מהכשירות ומהמוכנות של
כוחות היבשה .לאור השינוי של האיום ,לרבות
היכולת הרקטית ושאר המאפיינים של האויב,
המענה יינתן בראש וראשונה על ידי היבשה .אני
רואה אחריות לכך שאנחנו נבנה את הכוח שיידע
להביא את התוצאה הטובה יותר במלחמה הבאה.
בין היתר זו היכולת של התמרון שמורכב קודם
כל מהשריון ומהחי"ר .עקב השינוי באיום תהיה
הדומיננטיות של החי"ר בחלק מהתרחישים
גדולה יותר ,בגלל אופי השטח ,השטחים הבנויים,
השטחים הסגורים ,השטחים הסבוכים ,ונצטרך
לעשות את ההתאמות המתבקשות כדי שכוח
החי"ר של צה"ל יהיה בהיקף המתאים וביכולות
המתאימות.

השילוביות בין כוחות הקרקע
והאוויר היא יותר משיתוף פעולה
שריון :בעקבות מבצע עופרת יצוקה צוין כי
שיתוף הפעולה ,לא רק הרב־חילי ביבשה אלא גם
הרב־זרועי ,בא לביטוי בצורה הרבה יותר רצינית

אלוף סמי תורג'מן בעת הראיון
ביד לשריון

אלוף סמי תורג'מן

•נולד בשנת  1964במרקש שבמרוקו.
בשנת  - 1982התגייס לצה"ל ושירת
בחטיבה .14
•בשנים  1990 - 1983שירת כקצין
בחטיבות  401ו־.460
•בשנים  1994 - 1992היה מג"ד .52
•בשנים  1996 - 1994היה קצין אג"ם
באוגדה .162
•ב־ 1996התמנה לתפקיד מח"ט
מילואים ועסק בהדרכה בקורס מ"פים־
מג"דים.
•בשנים  1999 - 1997היה בתפקיד
רמ"ח אימונים ומח"ט מילואים.
•בשנים  2001 - 1999היה מפקד
עוצבת כפיר.
•בשנים  2002 - 2001היה מפקד
עוצבת בני־אור.
•בשנים  2005 - 2003היה מפקד
אוגדת המילואים "עמוד האש" בפיקוד
הצפון.
•שימש קצין השריון הראשי מינואר
 2004עד ספטמבר .2005
•באוקטובר  2009הועלה לדרגת אלוף
והתמנה למפקד זרוע היבשה (מז"י).
•בוגר תואר ראשון ( )B.A.מאוניברסיטה
בר־אילן בחוג המשולב למדעי החברה,
ותואר שני ( )EMBAבכלכלה ומנהל
עסקים מאוניברסיטת תל אביב.

ונושא תוצאות מאשר בעבר ,וצפוי להיות מודגש
בהכשרה .העובדה שלמג"דים ולמח"טים עמד
כוח מסוקים ויכולת להפעילם ישירות ולקצר את
זמני התגובה של מרכיבים רב־זרועיים  -הביאה
לתרומה מכרעת בכמה מקומות בכמה קרבות.
האם תוכל להוסיף ולהדגיש בתחום הזה?
מז"י :זה אחד מהנושאים שהוכיחו הלקחים
ממלחמת לבנון השנייה היא החשיבות של
השילוביות בין האוויר ליבשה ובתחום זה
התקדמנו משמעותית .השילוביות בין האוויר
ליבשה כוללת שני מרכיבים עיקריים :האחד הוא

תהליך התעצמות שקיים ביבשה וכולל את כלי
הטייס הבלתי מאוישים שיהיו באחריות היבשה,
אנחנו מדברים על כך שלגדודים יהיה מזל"ט אישי,
רוכב שמים ,וגם לחטיבות יהיה את הכטב"ם (כלי
טייס בלתי מאויש) שלהן ,וזה ייתן מענה בכל מה
שקשור ליכולת איסוף של כוחות היבשה .התחום
השני והמשמעותי ביותר בנושא השילוביות עם
חיל האוויר היא צוות משותף של חיל האוויר
והיבשה המתכנס באופן תדיר ומגבש את התורה,
את התפיסה וגם את בניין הכוח המשולב בין
האוויר ליבשה .אנחנו נמצאים כיום במצב שבכל
החטיבות שלנו יש לנו מכלולים ,ואני מתכוון
לקצין סיוע אוויר והאנשים שלו שמשובצים
בתוך מפקדת החטיבה והם אלה שיפעילו את
האש מן האוויר בתוך המרחב החטיבתי .אנחנו
מתקדמים לכך שהכשירות והיכולת הזו יהיו
לנו בכל גדוד .זה יארך זמן ולא יקרה בשנה או
בשנתיים ,אבל הכיוון שאנחנו חותרים אליו זה
להכשיר את קציני שיתוף הארטילריה בתוך כל
גדוד להיות בעלי כשירות להפעיל אוויר־תקיפה
בתוך המרחב הגדודי.
בשנת  2009זרוע היבשה ביצעה השתלמות,
לראשונה השתלמות משותפת עם חיל האוויר
בנושא השילוביות .אנחנו מתכוננים לקיים
השתלמות נוספת כזו ב־ .2010בתחום הזה
באימונים התקדמנו כברת דרך משמעותית.
היום בכל אימון של חטיבת חי"ר וחטיבת שריון
העורכות אימון משותף ביניהן יש טייסת שהיא
'צבועה' לטובת האימון הזה ,טייסת שנותנת את
שיתוף הפעולה .אפשר לתת דוגמאות מתרגיל
חטיבתי בדצמבר שעבר של חטיבה  35שם נראתה
השילוביות בהתגלמותה במובן המובהק ביותר.
התרגיל החטיבתי של חטיבה  35כלל בתוכו
את כל חטיבה  ,35גדוד טנקים ,גדוד ארטילריה,
כוחות חיל הים ,כוחות אוויר שהם גם מסיקים
[מובילים במסוקים] ואלפי לוחמים ,וכן כלי טייס
בלתי מאוישים ,מסוקי קרב ואוויר־תקיפה .נערכה
בתרגיל תקיפה עם אש ,בדיוק כפי שאנחנו רוצים
לראות את השילוביות הזאת ובתנאי מזג אוויר
קשים .בתרגיל נראה קרב חטיבתי המשלב את כל
היכולות של שיתוף פעולה יבשתי והיכולות של
שילוביות בין זרועית .במובן הזה התרגיל שהיה
בדצמבר הוא יישום של הלקחים האלה ,של
חשיבות השילוביות.

הלוחמים והמפקדים
שריון :מהו האני מאמין שלך כמפקד זרוע
היבשה בתחום כוח האדם?
מז"י :העוצמה הגדולה ביותר שיש לנו הם
האנשים שלנו ואין זו סיסמה .הרוח שנצליח
להפיח באנשים במובן הרחב של המילה ,היא
העוצמה המשמעותית והחשובה ביותר .האתגר
העומד לפנינו ,גם לפני מפקדים זוטרים ברמה
של גדודים של הזרוע בכללותה ,הוא לבחור
את האנשים המתאימים ביותר ולדעת להעצים
אותם ,להכשיר אותם ולקדם אותם .בסך הכל
יש לנו איכות מצוינת של לוחמים ושל מפקדים
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וממה שאני מכיר גם מתפקידי הקודם באוגדה 36
וגם ממה שאני רואה בזרוע ,אני סבור שהשיטה
הוכיחה את עצמה ועובדת בצורה טובה .כיום
אני יכול לציין שלכל תפקיד פיקוד לוחם יש
התמודדות משמעותית .ההתמודדות הזאת
מתחילה מרמת היוצאים לבה"ד  1ועד לרמה של
מג"דים .אם לפני שבועיים אישרתי את תכנית
היוצאים לבה"ד  1וקציני החיל הראשיים באים
ומבקשים ומתעקשים להוציא יותר אנשים
לבה"ד  1כי יש להם אנשים טובים שהם לא
רוצים לחסום אותם  -אני חושב שזה מתחיל
משם .בדיוני שיבוצים של גדודים וחטיבות יש
קצינים טובים שאתה נאלץ להגיד להם אתה
אכן ראוי להיות מג"ד אבל לא תהיה מג"ד כי יש
טובים ממך ,כי לנו מגבלה של כמות הגדודים,
ובמובן הזה מצבנו בהחלט טוב .עלי לומר שאין
זה קיים בכל המערכים ,ויש מערכים שבהם
אנחנו קצת יותר מכונסים ויש לנו פחות בחירה
וכמובן דרוש ויש עוד מה לעשות ,אך התמונה
בכללותה טובה.
שריון :הרמטכ"ל שאול מופז התמקד בשעתו
על שתי אוכלוסיות בצבא ,האוכלוסייה הלוחמת
והאוכלוסייה הטכנית והיה לכך ביטוי בתנאיי
השירות .מה המצב כיום?
מז"י :אף שאני עדיין לומד הגדרתי כבר
שהמיקוד שלנו הוא במפקד הלוחם .אין ספק שיש
אוכלוסיות חשובות נוספות ואפילו מכריעות,
שצריך להקדיש אליהן קשב ,להבין את הצרכים
שלהם ולטפל בכך .אבל מבחינתי העדיפות
הזו מוגדרת גם ביעדים שלנו ל־ 2010וככה זה
ייושם .יש העדפה מובהקת למפקד הלוחם ,אני
מתכוון לרמה של מג"דים ,אני מתכוון לרמה של
מח"טים כאוכלוסייה שצריכה להיות אוכלוסיית
היעד לטיפול בתחום זה .אכן צריך לטפל במערך
הטכני ובאחרים ואין אני ממעיט בחשיבותם,
אבל ככלל אוכלוסיית הפיקוד היא זו שבסוף
מובילה את היחידות ואחראית לתוצאה .עלינו
להסתכל עליהם ולתעדף אותם באופן בהחלט
מובהק.

מיצוי הקיים במגבלות התקציב
האם

שריון:
בתקציבים?
מז"י :באופן עקרוני אין לי ויכוח עכשיו על
גבולות הגזרה של מפקדת זרוע היבשה ועל
תחומי העיסוק שלה .אם מפקדת זרוע היבשה
תשכיל לממש בצורה טובה את האחריות שלה,
בגבולות הגזרה הנוכחיים ,היא תוכל להביא
תרומה ובשורה מאוד משמעותית לכוחות של
היבשה ולכשירות של הצבא בכללותו במצב של
מלחמה .עיקר המאמץ שלי ושל אנשיי מרוכז
כיום במיצוי הקיים ,ולא בחיפוש גבולות גזרה
נוספים לפני שעשינו את הכי טוב עם מה שיש
לנו .שזרוע היבשה זוכה לקשב טוב במטה הכללי,
וזה ניבט מהתכנית הרב־שנתית הנוכחית .אין
זה אומר שקשב טוב פירושו שאין פערים .יש
פערים ביבשה ,אבל כאחד שהיה במטה הכללי
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מקופחת

מזל"ט רוכב שמים בשימוש יחידות היבשה

בתפקיד משמעותי אני יודע להגיד בוודאות
שיש פערים גם בזרועות אחרות ואינני חושב
שמקפחים את היבשה .אני חושב שהיבשה
זוכה לקשב ולמשאבים המאפשרים לה לעסוק
במרבית העיקר .יש עדיין תחומים חשובים ולא
מבוטלים הנמצאים בפער ,וכך גם שבמקומות
האחרים .הגופים השונים מספיק אחראיים ולכל
אחד הייעוד שלו ,התפקידים שלו והמשימות
האופרטיביות שלו ,והוא מנסה לעשות את הטוב
ביותר עם מה שיש .צריך להשקיע כשמונים
אחוזים מהזמן במיצוי הקיים בצורה הטובה
ביותר ורק כעשרים אחוזים מהזמן לעסוק בפער
שלא קיים .אם נדע לעשות זאת  -אני חושב שגם
בזה יש בשורה.

תוצאות המלחמה הבאה
יושפעו באופן ישיר
מהכשירות ומהמוכנות של
כוחות היבשה
שריון :מבחינתנו כמייצגי השריון הרי בלי
הטנק אי אפשר לסיים ראיון כזה .היכן הדגש
בטנק? האם צריך עוד להמשיך להכשיר אותו
לכיוון הלחימה האסימטרית או בעיקר להשקיע
בתו"ל של לחימה זו?
מז"י :אני חושב שההתאמה הגדולה
והמשמעותית ביותר שצריך לעשות בטנק היא
למצות אותו במסגרת הקרב המשולב ,בעיקר
לאור ההשתנות בשדה הקרב ולאור המשימות
הצפויות ליחידות שלנו .הדבר השני היא היכולת
שלו להתמודד מול נשק הנ"ט ,כלומר היכולת
שלנו לאתר את הנ"ט ,לפגוע בו ,והיכולת שלנו
להתגונן מפניו ,בהנחה או במקרה שלא איתרנו
אותו ולא הצלחנו לפגוע בו.
שריון :האם מערכת הגנה אקטיבית אמורה
להספיק לצורכי התמודדות עם נשק הנ"ט
המתקדם?
מז"י :מערכת זו איננה הדבר היחיד שנדרש

לטנק .ההתמודדות מול הנ"ט חייבת לכלול מספר
מרכיבים ,והמרכיב העיקרי והפשוט הוא היכולת
שלנו לאכן ולתקוף ,שתהיה לנו היכולת לאתר
אותם והיכולת החימושית האוטונומית לפגוע
בהם .זה יכול להיות בעזרת פגזים או בעזרת
מרגמות ,ואם וכאשר שתי השכבות האלה או
שני השלבים האלה לא יגיעו למימוש מיטבי -
אז היכולת להתגונן מפני הטילים היא באמת
המערכות להגנה אקטיבית .יש כאן בשורה
במובן הזה שהתקדמנו באופן משמעותי ביכולת
שלנו לאתר ,התקדמנו קצת פחות ביכולת שלנו
לפגוע בהם ,ושעדיין יש לנו מה לעשות בסוגיה
של חימוש המתאים לכך .אנחנו בהחלט נמצאים
בפתחו של שיפור משמעותי בכושר שלנו להתגונן
מפני הטילים האלה .זו מערכת מעיל רוח שאנחנו
מתחילים בהצטיידות בה.
שריון :כוחות החי"ר החלו להצטייד בנגמ"ש
החדיש הנמ"ר ,האם זה בא על חשבון הצטיידות
בטנקי המרכבה? האם העברת חלקים שלו לייצור
בחו"ל תאפשר למנוע פגיעה בייצור המרכבה?
מז"י :אין כל סיבה שמישהו יתנגד לחיזוק
יכולת התמרון ביבשה .עד היום טענו שיש לנו
בעיה ,שהתמרון שלנו הוא חלש וכי אין לנו
כוחות חי"ר שיכולים להשתתף איתנו בתמרון,
כי הכלים של החי"ר לא הותאמו ליכולת התמרון
של הטנקים .סוף סוף יש לנו יכולת ליצור פה
מצב שהתמרון יהיה באמת שילוב בין כוחות
טנקים לכוחות חי"ר וכוחות אש ולכך לא צריכים
להתנגד .יש כמובן שאלה מה הייעוד הכלי ,ועד
כמה אנחנו מפתחים את הכלי .שאלה הזו נמצאת
כיום בדיון בזרוע היבשה .קצין השריון הראשי
חבר בפורום הבכיר והוא כמובן משתתף בדיונים
המקצועיים על השאלות האלה ובהחלטות
שנקבל.
שריון :מה היית רוצה שיגידו ב ַחיִל ,במז"י,
בצבא ,מיהו מפקד מז"י החדש?
מז"י :מי זה מפקד מז"י החדש? אני רוצה
שיגידו שמפקד מז"י החדש הוא מפקד שגדל
בזרוע היבשה ,עשה את תפקידי המפתח ביבשה
והוא בא מבפנים לחזק את יכולות היבשה• .

מפקד חטיבה 188
חתירה למצוינות
וחתירה לקבל כל משימה

חתירה לקבל כל משימה ,חתירה למצוינות ולמוכנות מושלמת ,טיפוח האדם,
הרב־חילי ,וכן ארגון שפירושו תכנון וניהול
ֵ
מקצועיות ֵחילית ומקצועיות בשילוב
יעילים ,לוגיסטיקה מתפקדת היטב וסדר ומשמעת  -אלה עיקרי משנתי של אל"ם
אילן לביא ,מפקד חטיבה  188זה כחצי שנה .לתפקידו זה הגיע לאחר מסלול פיקודי
מרשים שבו מיצה כל תחנה עד תומה
עיקרי התורה על רגל אחת
ביומו הראשון בתפקידו כמפקד חטיבה 188
ביולי  ,2009כשעה לאחר הטקס שבו קיבל את
התפקיד ,התפוצצה פרשת ההתעללות בחיילים
בפלוגה ז' בגדוד  74שבחטיבה .לקראת קבלת
הפיקוד על החטיבה עבר לו בראש שהוא "מקבל
חטיבה איכותית מאד ,שהמאפיין המרכזי שלה
הוא טיפוח האנשים ושל המפקדים ,חטיבה
שהיא משפחתית ,שיש קשרים מאד טובים בין
האנשים בתוך החטיבה".
בשיחת הפתיחה שלו עם מפקדי החטיבה
ציין כי הוא רואה ארבעה נושאים עיקריים
שבהם "אנחנו כמפקדי החטיבה צריכים
לעסוק :בראש וראשונה וברמת העל ,לשאוף
למצוינות בכל דבר שאנחנו עושים .לחתור
לקבל כל משימה ובכל מקום .במילים אחרות,
לא לשבת על הגדר ולהמתין שיקראו לנו".
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הוא פירט בפני מפקדי החטיבה את ארבעת
הנושאים שבעיניו הם מהות העשייה של
החטיבה ושל ארגון צבאי בכלל ,ועליהם צריך
לתת דגש בחטיבה:
המשימה והמוכנות בראש וראשונה.
המשימה היא משימה בכל מקום ובכל זמן.
האדם ,האנשים ,זה הנושא השני ,טיפוח
האנשים ,החל מהחייל הפשוט ,מהחייל הבודד,
החייל שחסר לו משהו ,וכלה בטיפוח וגידול
מפקדים איכותיים שיישארו בצבא ,יחתמו קבע
וימשיכו את המסורת והמורשת של החטיבה.
מקצועיות ,מקצועיות חֵילית ורב חֵילית.
לדעתו של אילן לביא המח"ט צריכה להיות
מקצועיות החל מרמת מפקד הפלוגה
שמתבססת על למידה ,ידע והתנסות להפעלת
כל סוגי הכוחות" .חטיבה  188היא אמנם
בהגדרה חטיבת שריון" אומר המח"ט" ,אבל
בראייתי היא חטיבה רב חֵילית לכל דבר".

הארגון ,כלומר הלוגיסטיקה ,הניהול ,התכנון,
הסדר ,המשמעת ,הצריכים לאפשר בסופו של
דבר רציפות והמשכיות" .אני מדמה את זה
לארבעת הרגליים של השולחן .אלה למעשה
ארבעת העיקרים שעליהם צריכה החטיבה
להתבסס והם כמו רגליים של שולחן .במידה
ורגל אחת תהיה קצרה מדי ,השולחן הזה לא
יוכל לשאת את מה שהוא צריך לשאת בצורה
יציבה" ,אומר המח"ט .ארבעת העיקרים שאני
תופס הם משימה; אנשים; כוננות; מוכנות;
ארגון ,ניהול ושליטה.

טיפול ופיקוד על
החטיבה בתנאים המשתנים
במבט לאחור לאחר חמישה חודשי פיקוד
על החטיבה הוא מציין כי החטיבה טובה וכי
הבסיס איתן וטוב אך "יש לנו בהחלט מה

אל"ם אילן לביא מח"ט  188על רקע צילום אתר יד לשריון

אל"ם אילן לביא  -תעודת זהות
אל"ם אילן לביא ,בן  ,42נולד וגדל בקריית חיים ,בוגר
בית הספר הריאלי בחיפה ,התגייס לצה"ל בשלהי  1986ונחת
בחטיבה  ,188שם עשה שם את כל המסלול :חייל ואיש צוות,
מפקד מחלקה ,מפקד פלוגה בטנקי סנטוריון ,מ"פ מרכבה סימן
 ,3מ"פ צמ"פ ,מ"פ מבצעית ,סמג"ד  .53יצא ללימודים בבית
הספר לפיקוד ולמטה (פו"ם) ,סיים תואר ראשון במדע המדינה,
חזר לתפקיד סמג"ד  .71שימש שנתיים קצין האג"ם בחטיבה
 188ואחר כך בשנים  1988עד  2000היה מג"ד  53בחטיבה.
לאחר מכן סטה לתפקיד סמח"ט בחטיבה  7לשנתיים ,סיים את
המכללה לביטחון לאומי (מב"ל) וסיים תואר שני במדע המדינה
והתמחות בביטחון לאומי .במשך שנתיים ( 2003עד  )2005היה
ראש ענף שריון במרכז לאימון טקטי בצאלים ואימן בעיקר גדודי
מילואים .ב־ 2005התמנה למח"ט מילואים של חטיבה  10היא

חטיבת הראל .בתפקיד זה שימש שלוש שנים (עד  .)2008במינוי
משנה היה במקביל ראש מטה עוצבת אתגר ,שאליה משתייכת
החטיבה" .עשיתי את התפקיד הזה מ־ 2005עד  .2008ב־2008
התמניתי להיות סגן מפקד אוגדה  91עוצבת הגליל ועשיתי
שנה בתפקיד" .למעשה שימש באוגדה זו כסגן מפקד האוגדה
הראשון שהוא טנקיסט ,לפני זה כולם היו חי"רניקים.החל מיולי
 2009הוא מפקד חטיבה .188
במילים אחרות ,ככל שירותו הצבאי עד כה עשה את תפקידיו
בקדנציה מלאה ,כולם תפקידי פיקוד ושטח (גם ההדרכה בבסיס
צאלים היא לדבריו תפקיד שטח) ,ולא היה בתפקידי הדרכה
בשריון או בחטיבה  .460לתפקיד מפקד החטיבה המהוללת 188
הגיע בשל ובמלוא כושרו.
אילן נשוי ואב לשניים.
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לשפר בנושא הטיפול באנשים ,בכל מה שקשור
במקצועיות .לשפר את הטיפול באנשים זה
להפוך את הטיפול באנשים למקצוע ,לחלק
אינטגרלי מהעשייה שלנו .אין זה מספיק
לעודד אנשים לצאת לקורס קצינים ,צריך לבצע
תהליכים ,לראות שהאנשים שאנחנו מוציאים
הם באמת האנשים שאנחנו רוצים שיהיו
קצינים .לא מספיק להתאמן ברמת הגולן,
והשאלה היא איך מתאמנים? איך ממצים את
הטנק? איך מפעילים כוחות בשיתוף פעולה?
איזה מקצועיות יש לצוות הטנק כיום? בסך
הכול קיבלתי חטיבה איכותית וחזקה ,ואני
חושב שגם המח"ט הקודם עשה עבודה מאד
משמעותית".
כל ארגון חייב כל הזמן לנוע קדימה ,מציין
לביא .אחד הדברים שמאפיינים אותנו כצבא
סדיר ,וזה קצת מתסכל אבל זאת נקודת
המוצא ,זה שאנחנו כמעט כל ארבעה חודשים
מחליפים  30אחוזים מהאנשים שלנו ,מהסגל
ומהלוחמים ,בגלל הקורסים והקידומים.
כשאתה מסיים אימון בחטיבה ,היא בכשירות
שיא .שבועיים לאחר האימון 100 ,חיילים
משתחררים 35 ,מפקדים יוצאים 15 ,קצינים
יוצאים ,אז יש לך חטיבה חדשה.
אנחנו מתאמנים היום הרבה יותר טוב
מאשר התאמנו בשנים האחרונות מאז פרוץ
האינתיפאדה .אבל מחזוריות האימון שלנו
עדיין עוד לא משתווה לאימונים שלנו עד
תחילת שנת  .2000כשהייתי מג"ד היינו
מתאמנים ארבעה חודשים ומבצעים פעילות
מבצעית ארבעה חודשים .היום אנחנו
מתאמנים בין  3ל־ 3.5חודשים ופועלים
בתעסוקה מבצעית  5עד  5.5חודשים.
מה קורה בחטיבה בחמישה חודשים?
כשאתה מסיים את האימון 30 ,אחוזים
מתחלפים ,לפני שאתה מתחיל את האימון
הבא עוד  30אחוזים מתחלפים ,וכשאתה מגיע
להתאמן יש בין  50ל־ 60אחוזים אנשים שלא
היו באימון הקודם .יש מקרים שאפילו יותר .זה
אומר שאתה מתחיל כמעט את הכול מהתחלה.
זה האתגר כאן וזו גם הבעייתיות.
דבר נוסף שאיננו פשוט לחטיבה סדירה
נעוץ בעובדה שרוב הזמן ,כ־ 60אחוזים מהזמן
החטיבה היא לא תחת פיקודך הישיר .אין
פירושו שאתה לא מפקדה ולא אחראי לה על
אף התפזורת של הגדודים ,אבל כשהגדודים
הולכים לחמישה עד חמישה חודשים וחצי
של תעסוקה מבצעית ,למעשה הפוקד הראשון
שלהם הוא מפקד החטיבה המרחבית .וכאן
צריך להתנהל בצורה מקצועית ורצינית
כדי שבסופו של דבר התהליכים ימשיכו גם
כשהחטיבה מפוזרת בתעסוקות .כאן נכנסים
מרכיבים אחרים ,של חניכה ,של בקרה ,של
ביקורים ,של ביקורות .כל זה במקביל לפעילות
שהגדודים מבצעים ,שהיא פעילות קשה.
עוד נתון שיש להוסיף הוא שהיחידות שלנו
לא בהכרח עושות תעסוקות על טנקים .כשאתה
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לוקח גדוד והוא הולך נאמר למכבים לחמישה
חודשים וחצי ,זה לא רק שמתחלפים בו הרבה
אנשים ,במצב זה גם אלה שלא התחלפו אינם
מתאמנים על טנקים ,או מתאמנים לאט
יחסית .אנחנו משלבים אימונים תוך כדי
תעסוקה מבצעית ,אבל ברור לנו שאין זה
באותה אינטנסיביות שמאפיינת אימון.
הזכרת את הבעיות שצריך לטפל בהן ,כמו
כוח אדם ,יותר מקצועיות וכדומה .מה זה
אומר לגבי האנשים? הרי לא את הכול אתה
עושה לבד .אתה מטיל על הסגל שלך  -זה
המ"פים ,זה המ"מים ,זה אולי המט"קים.
קודם כל זה ה־מג"דים ,אומר אילן לביא,
בשיח התמידי שיש בין המפקדים .מה זה שיח
תמידי? אלה אותן ישיבות שעוסקים בהן בכוח
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בשילוב נכון בין
אימונים שלדיים,
טכניים וטקטיים לצד
אימונים באש אפשר
לייצר שלם גדול שיביא
את היחידה למוכנות
טובה ביותר ,בכל רמה
אדם .זה ביקורים ביחידות עצמן ,זה כנסים
שעוסקים ומאירים צדדים יותר חלשים.
לדוגמה ,מצאנו בחטיבה שאין מודעות טובה
ומספקת לקיום של פקודה מאד בסיסית שהיא
ביקור חיילים מאושפזים .חייל מאושפז שלא
מבקרים אותו מרגיש דחוי ומוזנח .מה תהיה
המוטיבציה שלו אם אף אחד לא מגיע אליו
בזמן ,ואם כשמגיעים אליו הביקור הוא לצורך
הפרוטוקול בלבד .אני הערתי על זה למג"דים,
אני משוחח על זה עם המ"פים ,ומצאתי כי
כשעוסקים בדברים האלה  -השינוי הוא פשוט
דרסטי .תחום העיסוק באנשים זה עיסוק
שלא נגמר .אם אתה שואל אותי כמה זמן אני
מקדיש לתחום הזה ,את רוב הזמן שלי ,ואם

תרצה  -לא מעט מזמני.
פרט לזה יש מעטפת מקצועית .מהי
המעטפת המקצועית? זו מערכת תנאיי
השירות (ת"ש) ,השלישות ביחידות ,גורמי
הרפואה ,גורמים מקצועיים שלמים שעומדים
לרשותנו שהם כלי העבודה שלנו.
איזה היזון חוזר יש לך מהרמה שמעליך
בעניין הזה? האם ברמה של מפקד אוגדה זה
פחות על סדר היום שלו?
ממש לא ,משיב אילן לביא .מפקדת
האוגדה ומפקד האוגדה עוסקים בזה רבות .הם
' ְמ ַמּשְבִים' אותנו (מלשון משוב) .גם בנושא זה
יש דיונים ,כנסים וכמובן בקרה ופיקוח .העובדה
שאתה עובר ביקורת שמשקפת לך מצב ,העובדה
שאתה נמדד מאתגרת ומשפרת .אחד הדברים
שיש לי היום כמח"ט שלא היה לי נניח כמ"פ,
היא היכולת בכל זמן נתון לדעת כמעט כל נתון.
אנחנו חיים בעולם ממוחשב ,מערכות השליטה
והבקרה שלנו מאד יעילות ומאד איכותיות,
ואני יכול בכל זמן לדעת מה מצבה של החטיבה,
ולהעיר ולהאיר לכל מי שצריך.
אני לא מדבר על הביקורת ,קודם כל יש
לי בקרה ,נתחיל מבקרה .ביקורת היא איטית,
פעם בכמה זמן יש ביקורת ,מישהו בא .מהי
בקרה? בקרה משקפת רציפות תמידית .מהי
בקרה? העובדה שאני יכול בכל בוקר לדעת
איפה כל חייל של החטיבה נמצא  -זו הדוגמה
הכי בסיסית לבקרה .זה למשל הנושא של
העיסוק באנשים .נושא של מקצועיות ,זה
שילוב  -השתלמויות נכונות שמכינות את
האימון וכנסים שבהם ניתנים הדגשים ,כמובן
לצד תכנון אימון שמדמה ככל היותר את שדה
הקרב .זה אומר אימונים ממושכים וארוכים
ככל האפשר מבחינת המתווה .ברור שאנחנו
חיים במציאות של חוסר במשאבים .וגם כאן,
אני מאמין שבשילוב נכון בין אימונים שלדיים,
טכניים וטקטיים לצד אימונים באש .אפשר
לייצר שלם גדול שיביא את היחידה למוכנות
טובה ביותר ,בכל רמה.
אין ספק שכל מפקד מנסה לעשות את
המקסימום באמצעים ,במשאבים ובאילוצים
האחרים כמו מסגרות זמן ושטח .אם היו
נותנים לך יותר ברוחב יד ,האם היית מגיע
להישגים יותר טובים?
בוודאי ,עונה אילן ללא היסוס .אם היה לי
יותר קילומטרים לטנק ועוד תחמושת הייתי
יכול להגיע להישגים יותר משמעותיים ,אבל
אני לא מתלונן על זה ,זה מצב נתון .עליי להפיק
מהמצב הזה את המיטב .כשאני מסתכל על
האימון שהחטיבה ביצעה ,היא ביצעה אימון
טוב כי ראשית השכלנו לשלב בין אימונים
שלדיים לבין אימונים 'רטובים' .באימון שלדי
אתה מאמן את המפקדים ,באימונים רטובים
אתה מאמן את כולם .לשמחתי גם אירחנו
את קורס המג"דים ,זה משאבי אימון שאינם
שלנו אבל השתמשנו בו .אז נכון שהמג"דים
והמ"פים שלי לא מתרגלים בקורס כזה ,אבל

כל שרשרת הפיקוד מתחת למ"פ ולמג"ד
מתאמנת ,וזו תוספת של משאבים מאד מאד
משמעותית לחטיבה.
לכאורה צריך להיות מתוסכל מהידיעה
שיותר משאבים יביאו ליותר הישגים ואלה
אינם.
כן ,אבל זה אינסופי .הרי אפשר לומר בוא
נתאמן כל השנה ,כל השנים וללא הפסקה .זה
לא יקרה .אני טוען שאם יש לך אנשים טובים,
קודם כל באיכות הבסיסית שלהם ,במוטיבציה
שלהם ובמקצועיות שההכשרה נותנת,
ולהכשרה יש מפתח מאד גדול בעניין הזה -
אתה יכול להפיק מהם הרבה יותר עם פחות
משאבים ,אני לא חי בבועה .בחטיבת טנקים
להזיז צוות בטנק למרחק קילומטר זה למעלה
מאלף שקל שקל ,כל פגז באימונים ,ולאו דווקא
הפגזים הטובים ביותר למבצעים ,עולה אלפי
שקלים ועכשיו תעשה את המכפלות של
חטיבה .אנחנו מדברים על מיליונים על גבי
מיליונים.
סתם ניסיתי להתקיל אותך ,כי בעצם לא
הדרג שלך וגם לא מפקד אוגדה קובעים את
תקציב הביטחון ואת השאלה כמה יוקצה לכל
סוג של פעילות ,של מה שנקרא כוננות מול
התכוננות.
אבל הדרג שלי בסוף קובע את רמת
המוכנות .בסל המשאבים הנתון שיש היום,
אני חושב שאני מנצל אותו בצורה הכי טובה
שאני יודע לנצל .ואם אתה שואל אותי ,האם
בסוף האימון האחרון של החטיבה ,שאותה
קיבלתי שבועיים לאחר שהתחילה להתאמן
וסיימתי איתה את האימון ,האם היא הייתה
מוכנה למלחמה טוב יותר מלפני כן? ללא כל
ספק! אם אתה שואל אותי מה המשאב שחסר
לי ועליו אני רוצה להתעקש ולקבל אותו ,זה
זמן .אם אתה רוצה להגיע במשאבים הנתונים
של כסף לאיכות טובה של אימון ,שתמצה
את האימון ,מה שחסר לי כמח"ט זה לא עוד
פגזים בהכרח או עוד קילומטר ,זה עוד זמן.
למצות את האימון .זאת אומרת ,אם האימון
היה נמתח על פני עוד שבועיים או שלושה,
הייתי יכול להגיע ליכולת הרבה יותר גבוהה,
עם סך המשאבים הנתון .אנחנו מכירים את
האמרה של נפוליאון  -בקשו ממני הכול ,רק
לא זמן .בכל זמן נוסף שיינתן לי אוכל למצות
טוב יותר את האימון .באימון יש גם תהליך של
הפנמה .כשאתה מבצע אימון קצר ואתה מדלג
מדרג לדרג במהירות ,אתה לא מספיק לעצור
וללמוד ,כי אתה רודף אחרי הזמן .אתה לא
מספק לעצור ולחשוב ,לתקן .זאת הבעיה.

השטף של הביטחון השוטף
ותרומתו לכשירות
ציינת שחלק ניכר מהזמן האנשים אינם
תחת הפיקוד הישיר שלך והם מוקצים
ליחידות מרחביות לתעסוקה מבצעית .מצד
אחד השריון חייב ליטול בה חלק ונוטל בה

חלק .מצד שני ,אין זה אימון שריונאי טהור.
האם תעסוקה זו גורעת או תורמת ליכולתה
של החטיבה למלחמה מול צבאות ,אם וכאשר
יידרש?
ביטחון שוטף לא גורע מהיכולות שלנו .אם
נלך לאותם ארבעה מרכיבים שדיברתי עליהם,
במה פוגע הביטחון השוטף ,הבט"ש שאנחנו
עושים ,בנו כטנקיסטים? בעיקר במקצועיות,
כשאנחנו לא על טנקים .אבל בכל מה שקשור
למשימה ,לאנשים ולארגון  -לפעילות בבט"ש
יש תרומות מאד טובות .קח מט"ק צעיר ותוציא
אותו עכשיו לסיור ,קח מ"מ צעיר ותוציא
אותו למארב  -אתה מלמד אותו ,חונך אותו,
מאפשר לו לבוא לידי ביטוי ,להיות עצמאי ,הוא
מתחכך עם אויב או אוכלוסייה והוא משפר
את היכולות שלו .כיוון שאני חי בתוך עמי ,אני
קודם כל ,ולפני שאני שריונר וטנקיסט ,אני
חייל ,מפקד ולוחם בצבא ,והיכן שהצבא צריך
אותי ,שם אני צריך להתייצב .כמפקד עליי
לדעת להשתמש בבט"ש כדי לשפר כשירויות
למלחמה .זה מה שאני צריך לדעת .לכאורה מה
הקשר בין סיור על גדר המערכת עם בט"שית
או רכב 'האמר' ממוגן לבין לחימה משוריינת?
הקשר הוא בעיקר בפיקוד ,בעמידה במשימה,
בתכנון המשימה ,בארגון המשימה .נכון ,אנחנו
לא מטפסים שם על צריח הטנק ,אבל אנחנו
רוכשים לא מעט יכולות חשובות .מעבר לזה,
אנחנו באים במגע בסוג כזה של פעילות עם
לא מעט יחידות ,שגם במלחמה תבוא איתם
במגע .אתה עוסק במודיעין ,באיסוף ,יש לך
גורמי איסוף ,אתה מקיים שת"פ עם חי"ר
והנדסה .קודם כל אנחנו צריכים להסתכל על
הביטחון השוטף כדבר ערכי ,כמשימה ערכית.
זו השתתפות בהגנה על גבולותיה של מדינת
ישראל בשגרה .הרי  99אחוזים מהזמן אנחנו
חיים בשגרה .הרמטכ"ל הגדיר את זה הכי טוב,
הוא אמר שצה"ל צריך להיות עסוק בשני דברים
 בהתכוננות למלחמה ובלחימה .הבט"שהוא חלק מההתכוננות למלחמה .נכון שהוא
יכול לפגוע לנו בחלקים אחרים מההתכוננות
למלחמה ,אבל זו בדיוק חוכמת הפיקוד.

הטיפול בתומכי הלחימה
תומכי לחימה הם מרכיב חיוני בכל הצלחה
של גוף לוחם .רק לתזכורת ,במלחמת יום
הכיפורים טען סאדאת שישראל קיבלה מאות
טנקים במהלך המלחמה באמצעות הרכבת
האווירית והכניסה אותם לקרב ,ואין זה נכון,
מפני שצוותי החימוש בשטח השמישו והחזירו
למעגל הלחימה כארבע מאות טנקים פגועים,
מהם יש שנפגעו יותר מפעם אחת .איך אתה
כמפקד מתייחס לתומכי הלחימה ביחידה
שלך ומטפח אותם כחלק בלתי נפרד מכוח
אדם ,מההוויי ,מהמסורת ,כיצד מטפלים בהם
בחטיבה?
קודם כל באותם ארבעה פרמטרים
שמניתי (כשירות ומוכנות; האדם; מקצועיות;

ארגון) .מניתי את הפרמטר של ארגון וניהול
ואמרתי לוגיסטיקה .לי בחטיבה יש ארבע
פלוגות מפקדה ,ויש לי גם גדוד הנדסה .זו
לא חטיבת שריון רגילה ,זו חטיבה משולבת.
הפלוגות האלה מתאמנות כפי שפלוגת טנקים
מתאמנת .לדוגמה ,מחר בתעסוקה המבצעית,
אחד הגדודים שלי מבצע תרגיל פלוגת מפקדה.
התחלף מ"פ והמג"ד החליט שהוא עושה תרגיל
פלוגתי (תרפ"ל) לפלוגת המפקדה .פלוגות
המפקדה ותומכי הלחימה הם חלק אינטגרלי
מהכוחות הלוחמים .אני חושב שכיום אנחנו
בצבא מבינים הרבה יותר טוב את חשיבותם
ואת הצורך לאמן אותם ולטפח אותם .אני
אישית עוסק במינוי של כל מפקד פלוגת
מפקדה ושל כל קצין לוגיסטיקה שאנחנו רוצים
להביא לחטיבה.
האם יש מקרים של מינוי אנשי שריון
כמ"פ מפקדה?
היו מקרים כאלה בעבר וחיל הלוגיסטיקה
מתנגד לזה .בצבא האמריקאי אתה יכול להיות
מפקד פלוגה ואחר כך קצין השלישות או קצין
הקשר של הגדוד .אנחנו לא שָם בצה"ל ואני
מניח שגם לא נהיה שם .המ"פים של פלוגות
המפקדה שיש כיום בחטיבה ,וכולם חדשים,
הם מ"פים טובים ואיכותיים.

למידה עצמית ושיפור תמידי
ציינת ובצדק את הלמידה כמרכיב בהכשרה.
למידה זו למידה עצמית מכל סוגי הפעילות
הצבאית ,ויש גם למידה ממקורות זרים .איך
זה מתממש בחטיבה?
בתחום הלמידה אנחנו עדיין רחוקים
מהמקום שהייתי רוצה שנהיה בו ,אומר אילן
לביא .בחלוקת הזמן שלנו ,אנחנו צריכים
לשפר את הזמן שאנחנו מקדישים ללמידה .גם
אימון הוא למידה ,כשאתה מתאמן אתה לומד.
כשאתה עכשיו יורה ,אתה משפר כשירות .אבל
אני מדבר על למידה כלמידה ,על פרק של למידה
שאתה עוצר את הפעילות לצורכי למידה .יש
לנו מה לשפר בעניין הזה ,וזה אחד הדגשים
שאנחנו הולכים לשים באימון הקרוב .מהם
המקורות החיצוניים? אחד מהם הן מערכות
ההדרכה הצבאיות .הלמידה כיום דרך אינטרנט
צבאי עשתה קפיצת מדרגה משמעותית .כמו כן
השתלמויות שבהן אתה עוצר ומלמד תיאוריה
ומבצע תצוגת תכלית מעשית .ויש גם חזרה
לימים עברו בעניין הזה .הצבא הבין את הצורך
בהשתלמויות ואת החשיבות שלהן והוא מקצה
לזה גם משאבים.
כמה מ"פים שלך הם בוגרי המכללה לפיקוד
ומטה? מה מצב ההכשרה של המג"דים?
בין  70ל־ 80אחוזים .כל המג"דים בוגרי
פו"ם ,זה תנאי בסיסי לפיקוד על גדוד .כל
המג"דים בחטיבה הם בוגרי תואר ראשון ,יש
אפילו תואר שני .מג"ד אחד בעל תואר בתחום
הטכני  -מהנדס מחשבים ואלקטרוניקה,
•
והשאר במקצועות אחרים.
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פרויקט המרכבה

להישאר צעיר לנצח!

ארבעה עשורים חלפו מתחילת גיבוש פרויקט המרכבה ,וכיום מצטייד צה"ל בטנק הטוב
בעולם .המערכות ותפיסות התכן שפותחו בפרויקט המרכבה מיושמות כיום גם ברק"ם חדיש
אחר  -נגמ"ש המרכבה ,הנמר ,לאחר שקודם לכן יושמו בשדרוג טנקים קודמים של צה"ל.
אך כפי שכתב ביאליק בשירו "מתי מדבר האחרונים"  -עֹוד ַה ֶּד ֶרְך ָרב ,עֹוד ַר ָּבה ַה ִּמ ְל ָח ָמה,
ובפרויקט המרכבה נותרו עוד אתגרים רבים
סא"ל גיא פאגלין*
בעינינו טנק המרכבה הוא הטוב ביותר בעולם
ולא בכדי .סקירה זו והעובדה כי טנקים חדישים
אחרים בעולם משתנים בכיוון שפרויקט המרכבה
כבר התווה ,לדוגמה בהתאמה ללחימה בטרור
ובשטח בנוי ,רק מוכיחים זאת .במלאות ארבעים
שנה לפרויקט כדאי להציץ ולהתפעם.

המיגון כבסיס התיכנון
נהוג למדוד תכונותיו של כל טנק בהיבט
המיגון ,הניידות וכח האש .ברור כי אילוצי
התכנון (משקל ,ממדים פיזיים ,ביצועים ועוד)
תובעים פשרה בין המרכיבים השונים ולרוב
נעשית פשרה בשילוב תכונות אלה בטנק .בתוך
כך לפי משנתו של אלוף (במיל') ישראל טל
(טליק) אבי המרכבה  -למיגון הטנק חשיבות
עליונה ביחס ליתר המרכיבים .לטנק וצוותו
הנלחמים עם מיגון טוב יותר יהיו תנאי קרב
טובים יותר בחופש הניידות ובכוח האש.
מנקודת המבט של מתכנני המרכבה מהוה
משנה זו הנחיית תכנון הבאה לביטוי בכל שלב
בתכנון ,החל מקביעת מיקום המערכות בכלי
סביב לצוות כדי להגן עליו ,בבחינת "האדם
במרכז והחומר סביבו" ,החל במיקום חטיבת
הכוח בקדמת התובה ,תכנון מערכת ההסעה
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(מזקו"ם) במבנה חיצוני לטנק ,וכלה בתכנון
משקלי מדוקדק של הכלי כדי לאפשר את
הפניית כל משאבי המשקל היקרים והאפשריים
למיגון .בפועל נמצא כי מרבית משקלו של הטנק
תורם למיגונו .במהלך השנים ניטשה מלחמה
טכנולוגית בין כושר החדירה של האיום לבין
כושר ההגנה של המיגון ,ולמעשה בין מתכנני
הטילים נגד טנקים לבין מתכנני המיגון .כך מצאה
את עצמה ישראל ופרויקט המרכבה בראשה,

בקבוצה מצומצמת מאד של מדינות המפתחות
טכנולוגיות מיגון מיוחדות.
האיומים על הטנק ההופכים קטלניים
וחודרניים יותר לנוכח המיגון המשפר את כושר
ההגנה שלו בכל דור ,תוך עלייה במשקל הטנק,
חייבו תפנית מחשבתית וטכנולוגית במגמה
מתמשכת זו ,כי היכולת העתידית של הטנק
לשאת תוספת משקל בהחלט מוגבלת.
התפנית המיוחלת מתאפשרת בתקופה

טנק מרכבה סימן 4
שועט באימונים

האחרונה בזכות מערכות בטכנולוגיה חדשנית
המאפשרת הגנה לטנק תוך ניתוק הקשר שבין
ביצועי החדירה של האיום לבין משקל המיגון
(ויעילות המבנה והחומרים)( ,ראה תרשים .)1
בשנת  2010יסופקו לחיל שריון בצה"ל הטנקים
הראשונים בעולם עם מערכת הגנה אקטיבית
המאפשרת נטרול והשמדת האיום עוד לפני
פגיעתו בטנק .עם זאת ,המאבק בין טיל נגד
טנקים למיגון טרם הוכרע ועובר בימים אלה
לזירה טכנולוגית שונה ,הנמצאת בתחום מערכות
המחשוב ,האלקטרוניקה ,השיבוש והחישה.

טכנולוגיות בתחום המערכות
מבחינה הנדסית הטנק הינו פלטפורמה
המאפשרת הכללה של מערכות נשק רבות.
בדומה להתפתחות כלי הרכב במאה השנים
האחרונות מכלי רכב ללא מערכות חשמליות/
אלקטרוניות ,לכלים מודרנים שחלק נכבד מהם
הוא המכשור האלקטרוני ,כך גם בפרויקט
המרכבה הטנק קלט בארבעים שנותיו כמות לא
מבוטלת של מערכות משובצות מחשב ,תוכנה
וטכנולוגיה .בטנק המרכבה סימן  ,4הכולל
מיגון אקטיבי ומטען עזר אוטונומי ,מתקרבת
לראשונה עלות מערכות אלה למחצית ממחיר
הטנק .כל שלושת מרכיביו המסורתיים של הטנק
 המיגון ,הניידות וכוח האש  -נעזרים כיוםבטכנולוגיות מתחום המערכות ,ונכנסים לעולם
"המכפיל את עצמו" בכל  3עד  6שנים בביצועים,
בקצבים ,במזעור ,ברמת הדיוק ,בכמות המידע
המעובד ובסוג המידע הניתן לעיבוד.

מהפכת בקרת האש (בק"ש)
מערכות בקרת האש שבטנק היו הראשונות
שכללו טכנולוגיות מתקדמות מתחום מערכות

המחשוב והאלקטרוניקה .מערכות אלה עברו
בטנק המרכבה מהפיכה משמעותית בכל דור.
עם ההספקה של כל טנק מרכבה מדור מתקדם
יותר שולבו במערכות בקרת האש הטכנולוגיות
הבשלות ביותר בתחום האלקטרוניקה ,ואִפשרו
את אותה הכפלת ביצועים ותוספת יכולת.
מערכת בקרת האש מאפשרת לטנק למעשה
לממש את קטלניותו באמצעות התחמושת
הנורית מהתותח; היא מאפשרת לזהות את
האיומים מטווחים גדולים יותר ,להפנות
במדויק את הנשק אליהם ולבצע ירי מדויק
לעבר המטרות.
בדור הראשון של מערכת בקרת האש בטנק
המרכבה סימן  ,1שסופק לצה"ל החל משנת
 ,1979הייתה בתחילת הדרך תצפית יום בלבד
ולטווחים מוגבלים ,במדידת טווח היו מגבלות
(באמצעות מד טווח לייזר אופטו־מכני) ,וביצוע
ירי במצב תנועה או למטרה נעה הצריך מיומנות
רבה .בדור ראשון זה היה מחשב ירי בודד .הדור
השני של מערכות בקרת האש בטנק המרכבה
סימן  2שסופק מאמצע שנות השמונים ,כבר
כלל מכשיר תצפית לילה של דימות תרמי .דור
זה כלל  4מחשבים (מתקדמים הרבה יותר)
ומינילייזר .בטנק מרכבה סימן  3שסופק משנת
 1990כשהוא חמוש בתותח  120מ"מ ,הופיע
לראשונה ראש מראה חשמלי (רמ"ח) שאִפשר
תצפית וירי מדויק חלקיים תוך תנועה .כוונת
המפקד בטנק זה הייתה בעלת תצפית יום
מעולה ,אך הופעלה באופן מכני והתצפית
הייתה טובה במצב סטטי בלבד.
בדור השלישי של מערכות הבק"ש ,בטנק
המרכבה סימן  3בז 1שסופק משנת ,1995
התאפשרה יכולת תצפית מעולה בתנועה,
באמצעות ראש כוונת מיוצב ב־ 2צירים

(בצידוד ובהגבהה) ויכולת ירי בתנועה למטרות
נעות (אל טנקים ומסוקי קרב) בדיוקים מעוררי
התפעלות ,באמצעות עוקב יום־לילה אלקטרו־
אופטי חדשני ,מדידים אינרציאליים מתקדמים,
מד טווח לייזר מתקדם וכושר חישוב ובקרה
המבוסס על למעלה מעשרה מחשבים (בכלל
המערכת) ,המתקדמים ביותר באותה תקופה.
תפעול המערכת נשאר פשוט כבטנקים מדורות
קודמים  -למעט הוספת יכולת עקיבה שאִפשרה
כינון מדויק של התותחן לאחר ביצוע עקיבה.
בתהליך הירי נעשה שימוש באלגוריתמים רבים
שנדרשו להחלטה ממוחשבת ואוטומטית על
רגע הירי האופטימלי ,בהתחשב בכל הגורמים
הסביבתיים תוך זמן קצר במיוחד ,שלא יצר
תחושת עיכוב אצל התותחן.
התפתחות מערכות הבק"ש הגיעה
אמנם לשיאה בטנק המרכבה סימן  3בז,
אך הטכנולוגיה לא עצרה מלכת והתיאבון
לשפר את יכולות המערכת רק גדל .בעולם
התפתחו יכולות המחשוב ,התקשורת,
המפות הדיגיטליות ,הניווט מבוסס ,GPS
החלו להתפתח חיישנים מתקדמים לצילום
(ביום ובלילה) ברזולוציה גבוהה וקצב מוגבר,
ורכיבים אלקטרוניים אִפשרו לבצע מיליוני
פעולות חישוב בזמן קצר גם ללא מחשב .מכאן
ואילך תורחב הסקירה לתחום המערכות בכלל
ולא רק לבקרת האש.
מערכות שונות על בסיס טכנולוגיות מגוונות
החלו להשתלב בטנק המרכבה ,ובמערכות
קיימות החלו ביישום בקרה חשמלית המאפשרת
שליטה בנקל .בשלהי ייצור טנק מרכבה סימן
 3הותקנו בטנק מספר רב של מערכות שאינן
תלויות אחת בשנייה (ניווט ,התרעה ,הגנה
ואחרות) .הטנק הגיע ל"תפוסה" כמעט מלאה

כושר מיגון של טנק מול כושר חדירה של תחמושות וטילים
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מערכת/נושא

סימן 4

סימן 1

סימן 2

סימן 3

1

קוטר תותח

 105מ"מ

 105מ"מ

 120מ"מ

 120מ"מ

2

הספק מנוע

 900כ"ס

 900כ"ס

 1200כ"ס

 1500כ"ס

3

ממסרת הילוכים

אוטומטית למחצה

אוטומטית

אוטומטית

אוטומטית

4

מזקו"ם

חיצוני ,עמדות כפולות,
מרסנים קוויים

חיצוני ,עמדות כפולות,
מרסנים קוויים

חיצוני ,עמדות בודדות ,מרסנים
סיבוביים

חיצוני ,עמדות בודדות ,מרסנים
סיבוביים

5

בקרת צריח

הידראולית

הידראולית

חשמלית

חשמלית מתקדמת

6

בקרת אש

• מחשב ספרתי
• מד טווח לייזר
•ראיית לילה תרמית /
פסיבית

• מחשב ספרתי
• מד טווח לייזר
• ראיית לילה תרמית

•קו ראייה מיוצב בשני צירים
• עוקב טלוויזיוני ותרמי
• מד טווח לייזר חדיש
• ראיית לילה תרמית
• ערוץ טלוויזיוני
• מד נטייה דינמי
• כוונת מפקד

• קו ראייה מיוצב בשני צירים
• עוקב טלוויזיוני ותרמי דור ב'
• מד טווח לייזר חדיש
• ראיית לילה תרמית דור ב'
• ערוץ טלוויזיוני מתקדם
• מד נטייה דינמי
•כוונת מפקד מיוצבת פנורמית
יום  +לילה

7

אחסנת תחמושת כבדה

מארז ממוגן
לכל  4כדורים

מארז ממוגן
לכל  4כדורים

מארז ממוגן נפרד לכל כדור

מארז ממוגן נפרד לכל כדור

8

תחמושת כבדה תורנית

מארז ל־ 6כדורים

מארז ל־ 6כדורים

מארז תוף מכני ל־ 5כדורים

מערכת חשמלית המכילה
 10כדורים בתא ממוגן

9

מרגמה  60מ"מ

חיצונית

פנימית

פנימית

פנימית דור ב'

10

התרעה אלקטרומגנטית

בסיסית

בסיסית

מתקדמת

מתקדמת דור ב'

11

מיגון בליסטי

שריון שכבתי

שריון שכבתי בתוספת
שריון מיוחד

שריון מיוחד מודולרי

שריון מיוחד מודולרי ,כולל מיגון גג
ושטחי כיסוי משופרים.
חדש :מיגון אקטיבי "מעיל רוח"

נתוני השוואה של מערכות עיקריות ,בקרת אש ומערכות אלקטרוניות בין דגמי המרכבה

שהגבילה את היכולת להוסיף מערכות חדשות,
כי לא נותר מקום פיזי לשלב את כל מכלולי
המערכות שלכל אחת מהן נדרשו מערכת
חיישנים ,צג הפעלה ,בקר ומחשב מרכזי ,יחד
עם שאר המערכות שבטנק .מציאות זו הביאה
למהפיכה בתכנון טנק המרכבה של הדור הבא
כדי לאפשר לו להיות הטנק הטוב ביותר לא
רק בשלושת המרכיבים הבסיסיים (מיגון,
כוח אש וניידות) ,אלא גם בעל יכולת השדרוג
וההתאמה הטובים ביותר בעתיד.

ניתוח מחשב מרכזי של מידע המגיע מחיישני
מערכת בקרת האש; או העברת ציון מטרות
לטנק שכן בהתבסס על מידע ממערכות הגילוי
השונות וידיעת המיקום הגיאוגרפי העצמי של
הטנק).
מציאות זו והצורך בשילוב מערכות
רבות בטנקים ,הובילה לתיכנון חדש של

מרכבה סימן  - 4מהפכה
בארכיטקטורה :יכולת גידול בלתי
מוגבלת
שילוב של מערכות רבות
בכלי בודד ,אחת לצד
השנייה ,מהווה הזדמנות
כפולה :האחת ,לחיסכון
במשאבים על ידי שיתוף/
היתוך של מידע בין המערכות,
לדוגמה באמצעות שימוש בצג
תפעול גנרי לכול מערכות הטנק
וחיסכון בחיישנים מיותרים
במערכות חדשות ,תוך שימוש
בחיישנים הקיימים כבר ממילא
במערכות אחרות .השנייה ,לבניית
יכולות חדשות הנוצרות באופן טבעי
מעצם "החיים בצוותא" של מספר
מערכות על גבי אותה תשתית (לדוגמה:
התרעה בקשר פנים למפקד הטנק על כך
שהכלי בסכנת התהפכות ,המבוססת על
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מבט על תא הצוות בנגמ"ש נמר

ארכיטקטורת ערכות הבקרה ,החל מטנק
המרכבה סימן  .4תוכנן מחשב משימה מרכזי
בעל יכולות מערכתיות ותשתית תקשורת
מתקדמת ,המאפשרות חיבור בין כל המערכות
ויצירת קשר ביניהם .תשתיות אלה מאפשרות
לממש את ההזדמנות לייצר יכולות חדשות,
להיות מודולרי וגמיש לשינויים ,להקטין
את כמות החומרה בטנק (או להגדיל את
כמות המערכות בהתאם) ,ולאפשר הכנה
לחיבורן של כל המערכות העתידיות שעדיין
לא ידועות .למעשה " -להישאר צעיר לנצח"
(מינוח שבאמצעותו הטביע האלוף טל בעבר
את יכולת המיגון המודולרי
של הטנק שאִפשרו לו
להתחדש עם כל פיתוח
של טכנולוגיית מיגון
חדשה ,ללא צורך
בשינוי התכן המכני
של הצריח ,ולהיות בר החלפה
בדרג השדה) .מעתה נתפס הטנק
כולו כמערכת אחת ולא כאוסף של
מערכות בלתי תלויות.
מערכת בקרת האש של טנק
המרכבה סימן  4שסופק בשנת ,2003
מאפשרת הפעלה מלאה ממספר
עמדות בטנק ,יכולת זיהוי איומים
מטווחים רחוקים במיוחד ,עוקב מתקדם
המסוגל לאתר איומים נעים בשטח,
גיבויים הדדיים בין המערכות והזנה של
יתר המערכות בכלי במידע נדרש החוסך
מהם משאבים .המערכת נשענת על לא

הסבר קצר על
פרויקט המרכבה

אחד מדגמי טנק המרכבה עם מיגון
ייעודי לצורכי ביטחון שוטף

פרויקט המרכבה מורכב למעשה
ממספר גופים הפועלי יחד :מנת"ק
שהיא מִנהלת הפרויקט ,בראשות תא"ל
ירון ליבנת; רפ"ט שהיא רשות פיתוח
הטנק ,בראשות אל"ם ברוך מצליח;
מפעל המרכבה והרק"ם במש"א (מרכז
שיקום ואחזקה); מחלקת מרכבה במִנהל
ההרכשה (מנה"ר) שבמשרד הביטחון;
מדורי מרכבה בגופי הצבא השונים:
מחלקת אמל"ח בזרוע היבשה; מחלקת
תורת חיל השריון (תח"ש) במפקדת
קצין השריון הראשי) מקשנ"ר; יחידת
הניסויים ואבטחת איכות (נס"א); מרכז
ציוד לחימה וחלפים (מצל"ח); חטיבת
הטכנולוגית (חט"ל); וכן כ־ 200חברות
ומפעלי תעשייה ברחבי הארץ השותפים
לפיתוח ולייצור ערכות המרכבה.

פחות מ־ 27מחשבים (לעומת אחד במרכבה
סימן  6 ,)1מצלמות (לעומת אחת עד סימן 2
ושתיים במרכבה סימן  3בז) ,עשרות רבות של
מעבדים מתקדמים ,מערכת ניווט מתקדמת,
מערכות ראיית לילה מהדור החדש וחיישנים
מתקדמים רבים .כוונת המפקד המיוצבת בשני
צירים מאפשרת תצפית נוספת ביום ובלילה
באמצעות חיישנים מתקדמים ומוסיפה יכולות
צייד־הרג ( )Hunter/Killerשל מטרות בצורה
עצמאית ושיתופן ב"פס הרחב" של מידע
הקיים בכלי.
פרט למערכת בקרת האש חל שינוי גם
במערכות נוספות בטנק המרכבה סימן ,4
ולראשונה חוברו כמעט כל המערכות שבטנק
לתשתית התקשורת ,ובאמצעותה גם אחת
לשנייה .בין הכישורים שנוספו עקב חיבוריות
זו אפשר לציין את "הקופסה השחורה" ,התרעה
מפני התהפכות ,שליטה אחודה בכל המערכות
באמצעות צג תפעול הקיים בכל עמדות
הצוות ,העברת מידע חיוני בין טנקים שכנים
ויכולת עזר לצוותי אחזקה .מערכות נוספות
הגדילו את יכולתן באמצעות בקרה חשמלית
ואלקטרוניקה ,לראשונה בטנקי המרכבה,
לדוגמה :מדף המפקד הפך למופעל חשמלית
(עקב העלייה במשקלו כמדף ממוגן יותר) ועם
גיבוי מכני ,מארז התחמושת התורנית הפך גם
הוא חשמלי להגשת תחמושת באופן אוטומטי
ומבוקר ,מערכת כיבוי האש מאפשרת גילוי אש
אוטומטי בתא חטיבת הכוח בזכות טכנולוגיה
חדשה ,ומערכות החימוש המשני מופעלות
חשמלית מתוך הטנק.

בפרויקט :למרות שמרכיבים רבים בטנק
"נשענים" יותר ויותר על טכנולוגיה ,יודע כל
מהנדס בפרויקט כי נדרש גיבוי (לרוב מכני)
של כל יכולת קריטית בטנק ,כמו במקרה של
מערכות בקרת אש בטנק ומערכות הנהיגה.
כיוון שלא רצוי כי מורכבות המערכת תסבך
את תפעולה ,נדרש ממתכנן המערכת לנצל את
תיחכומה גם לצורך פשטות התפעול.
טנק המרכבה סימן  4בציור המסמל את
הטכנולוגיה המתקדמת שבו

ראוי לציין כי טכנולוגיות מטנקי מרכבה של
הדור חדש יושמו עם השנים בטנקים קודמים
באמצעות שדרוג והסגלה (רטרופיט) ,כדי
לשפר את כישוריהם וביצועיהם ולצמצם את
הפער בינם לטנקים החדישים .אלה לעולם לא
יגיעו לביצועים המרביים של הטנקים החדישים,
אך עדיין נדרשים לעבור שיפור מעבר לסף
מוגדר כדי להמשיך ולהיות יעילים בזירה וברי
הפעלה ואחזקה ,בעידן שבו הטנקים בצה"ל
נמצאים בשירות זמן ארוך מהנהוג בעולם לפני
החלפתם במתקדמים יותר ,כתוצאה מצורכי
הצבא ויכולתו הכלכלית.

"עתירות טכנולוגית" כסיכון בתפעול
שני סיכונים הנובעים משימוש בכמות
אלקטרוניקה ,מחשוב ,מערכות וטכנולוגיה כל
כך רבים בכלי הינם :יכולת אנשי הצוות לתפעל
את המערכות ויכולתם לתפקד במקרה של
תקלה חשמלית/אלקטרונית .ההתמודדות עם
סיכון זה היא באמצעות כללי תכן המיושמים

פרויקט המרכבה כ"קטר טכנולוגי"
ייחודו של פרויקט המרכבה מבחינה
טכנולוגית ,הינו עצם היותו מצע פורה במיוחד
לאימוץ של טכנולוגיות חדשות .הסיבות
העיקריות לייחודו של הפרוייקט בכך הם:
•גילם הצעיר של המהנדסים החדשים
בפרויקט המאפשר כניסה מהירה של ידע
עדכני מהאוניברסיטה ואופי דינמי מאד
בפיתוח.
•שילוב בין מהנדסים ותיקים ומנוסים
בפרויקט (היודעים מה צריך לפתח)
למהנדסים צעירים (היודעים מה אפשר).
•שיטת הפיתוח הטלסקופי של הפרויקט
והזמן הקצר במעבר מפיתוח לייצור ביחס
לפרויקטים מקבילים אחרים (Time to
 )marketשהביא ליישום טכנולוגיות
מתקדמות בפרויקט המרכבה לעתים אף
לפני שהגיעו לשוק האזרחי.
•השקעה מתמדת בפיתוח וניסויים.
•"השמיים הם הגבול"  -עידוד המהנדסים
לפתח בקצה גבול הטכנולוגיה.
בין הטכנולוגיות המוכרות שאומצו על ידי
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ראשי מנת"ק עד היום
מרכבה סימן  3בז

הפרויקט חובה לציין את טכנולוגיות התצפית
והחוזי (יום ולילה) ,ראיית לילה (תרמי ,לא
מקורר ,פסיבי) ,מחשוב ,תקשורת ,עיבוד אות,
לייזרים ,כיבוי וגילוי אש ,בקרה ,ניווט (כל
הדורות) ,תוכנה ,מנועים ,הספק ,הידראוליקה,
אגירת אנרגיה (טכנולוגיות מצברים וסופר־
קבלים) ,RF ,שמע (לרבות טכנולוגיות השקטת
רעשים) ,קשר ,שליטה ובקרה .כמעט בכל אחד
מתחומים אלה פרויקט המרכבה פרץ דרך
בהטמעת מערכות מבוססות טכנולוגיה בפעם
הראשונה ביישום צבאי ,בארץ או בעולם.
בנוסף ,מקרין פרויקט המרכבה טכנולוגיות
ומערכות לכלל הצבא (ובמיגון  -אף מחוץ
לגבולות הצבא) ,ובכל שנה קיים ייצוא ביטחוני
של מוצרי טנקיוניקה המבוססים על מוצרי
מרכבה בהיקף של כ־ 300מיליון דולר בשנה
(לפי פירסומי סיב"ט).
בשלוש השנים האחרונות תוכנן על ידי
אנשי הפרויקט הנגמ"ש החדיש והממוגן
נמר  -המבוסס כולו על טכנולוגיות ומערכות
של טנקי המרכבה .גם הנמר תוכנן חשמלית
כפלטפורמה המאפשרת בקלות הכללה של
מערכות חדשות ,בעיקר משום שמדובר
במשפחת כלים בתצורות שונות שישמשו את
כל הצבא בשנים הקרובות ומעבר להן.

הערות:

סיכום
בארבע העשורים של הפרויקט הצליח טנק
המרכבה סימן  4להתחדש ולהשתפר פעמים
רבות בזכות הצמא ליישום טכנולוגיות חדשות
שישפרו את ביצועיו ויגדילו את יכולותיו .בעתיד
צפוי להתרחב שוב ושוב מושג ה"מערכת",
ובאמצעות יישום של תקשורת מהירה בין
הטנקים תתאפשר תפיסה מורחבת של מספר
כלי רק"ם כ"מערכת" אחת ויצירת יכולות
חדשות .השילוביות בין הגורמים השונים בזמן
הלחימה (מספר טנקים  /צוות קרב גדודי /
כוחות שכנים) תאפשר לחימה יעילה יותר,
מפתיעה יותר ובטוחה יותר .טנק מרכבה סימן
 4והנמר מתוכננים (בחומרה ובתוכנה) בצורה
שתאפשר חיבוריות זו בצורה הטובה ביותר.
כיום אנו לקראת ניפוקו של הטנק הממוגן
ביותר בעולם ,הנייד ביותר באזורנו ,הקטלני
ביותר  -והמוכן ביותר להוספת יכולות
עתידיות! טנק המרכבה הינו הטנק התפור ביותר
לדרישותיו הייחודיות של חיל השריון הישראלי
והמתאים ביותר לזירה הקשה שבאזורנו• .
* סא"ל גיא פאגלין משמש ראש ענף מערכות
בקרה ברפ"ט (רשות פיתוח הטנק)

אלוף ישראל טל
מארס  - 1969יוני 1972
תא"ל מנחם מרון
יוני  - 1972יוני 1973
תא"ל חיים ודאי ז"ל
יוני  - 1973אפריל 1975
תא"ל אוריאל תמיר
אפריל  - 1975מארס 1977
תא"ל צבי אורבך
אפריל  - 1977אוקטובר 1980
תא"ל מאיר בן־נפתלי
נובמבר  - 1980אוקטובר 1982
תא"ל משה (מוצי) קידר
נובמבר  - 1982ספטמבר 1985
תא"ל נוח ניצן
נובמבר  - 1985מארס 1988
תא"ל יהודה אדמון
מארס  - 1988אוגוסט 1992
תא"ל נחמן לוינגר
אוגוסט  - 1992נובמבר 1993
תא"ל מנחם שמיר
נובמבר  - 1993אוקטובר 1995
תא"ל שלום קורן
אוקטובר  - 1995ינואר 1998
תא"ל זאב בר־גיל
ינואר  - 1998דצמבר 1999
תא"ל דוד אנגל
נובמבר  - 1999מאי 2003
תא"ל עמיר ניר
מאי  - 2003דצמבר 2007
תא"ל ירון ליבנת
דצמבר 2007

.1פרס ביטחון ישראל על מערכת בקרת האש בז הינו אחד משני פרסי ביטחון ישראל בהם זכה פרויקט המרכבה (הקודם על פרויקט
התותח "חלקה"  120מ"מ והתחמושת שלו).
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פרמט
בית יציקה לפלדה

מפעל יציקות
פלדה  -פרמט
מברך את חיל השריון
ומנהלת טנק מרכבה (מנת"ק)
לרגל ציון  40שנה להנחת יסודות המרכבה
אנו גאים להיות שותפים בייצור המרכבה
עלו והצליחו והמשיכו לחזק את עוצמתה
של מדינת ישראל
חי זכריה (תא"ל מיל') מנכ"ל

חי"ר מסתער על טנקים
בקרב פנים אל פנים
בשום אימוני חי"ר ובאף תרגולת לא מלמדים הסתערות של חי"ר על טנקים תוקפים,
זה פשוט לא הגיוני ולא אפקטיבי .חיילי פלוגת החרמ"ש מגדוד  125בחטיבה ,205
שכינויה ברשת הקשר היה "יאנוש" ,עשו זאת מתוך אינסטינקט מוטמע של ערך
ההסתערות והחתירה למגע עם האויב .זהו סיפורה של פלוגת החרמ"ש מגדוד 125
בחטיבה  205במלחמת יום הכיפורים ברמת הגולן
סא"ל (במיל') דוד כספי

צהרי יום הכיפורים
במחנה "עופר" שליד ירושלים
חיילי חטיבה  205הוזעקו להתייצב ביום
הכיפורים תשל"ד בימ"ח שלהם במחנה
"עופר" ,ולהכין ליציאה את טנקי הסנטוריון
בנזין ואת זחל"מי פלוגת החרמ"ש .לחטיבה
היו שלשה גדודי סנטוריון שנצטוו לנוע לרמת
הגולן במהירות האפשרית ,זאת לאחר שהייתה
במטכ"ל התלבטות והערכת מצב בעיתית
בשאלה לאן להקצות את עתודת המטכ"ל
היחידה  -אוגדה  .146דדו ,הרמטכ"ל דאז,
הכריע והחליט להפנותה לרמת הגולן ,על אף
העובדה שבחזית הדרום בסיני ,העניינים היו
יגעים למדי.
משימת האוגדה הייתה לבלום ולהדוף את
הצבא הסורי אל מעבר לקו ה"סגול" ,לאחר שפרץ
בגזרה המרכזית והדרומית של הרמה ,והטנקים
שלו הגיעו עד אל־על ורמת מגשימים ונערכו
לגלישה למטה לכיוון הכנרת .על חטיבה 205
הוטלה המשימה להיות חוד החנית של התקפת
הנגד האוגדתית ,מדרום לצפון וממערב למזרח.
שלשת הגדודים יצאו לדרכם ממחנה "עופר"
בשני צירים :גדוד  61בפיקודו של משה מלר ,על
מובילים בגב ההר בציר רמאללה ,בעקבותיו על
שרשראות גדוד  125בפיקודו של טוביה תורן
ז"ל ,וגדוד  94בפיקודו של גיא יעקובזון ז"ל ,בציר
הבִּקעה על שרשראות  -כולם בואכה לצומת צמח
שעל שפת הכנרת.

התארגנות בצמח ועליה לרמה
בבוקרו של יום  8באוקטובר ,יום שני,
החלו להגיע ראשוני הטנקים והנגמ"שים של
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ככל שאפשר .ברשתות הקשר כבר שמענו באותה
עת קולות הקרב של הכוחות על הרמה וגם את
קולו של המח"ט .החלטתי שלא אפתח פער
גדול ביני לבין חפ"ק הגדוד ואעלה למעלה עם
מי שיש .בעודי מתעסק עם הבלגן בצמח ,קורא
לי טוביה בקשר ומבקש שנחליף בינינו את טנקי
הפיקוד .בתחילת המעלה לרמה התגלתה תקלה
בטנק שלו ,ולכן היה מוכרח לקחת את הטנק שלי
שהיה היחידי בגדוד עם רשתות קשר פיקודיות
ושהתאים לו .למיטב זיכרוני סד"כ הגדוד באותה
עת לא הגיע לשני שליש מהכוח.

כוח הסמג"ד בעלייה לרמה
סמ"פ החרמ"ש איקו־אביטל עמרם כיום

החטיבה .האנשים היו סחוטים מן הנסיעה
הארוכה וגם הטנקים הגיעו שחוקים וריקים
מדלק לאחר תקלות רבות בדרכם .קצין
האספקה הפיקודי והמח"ט נאלצו להודיע
לבעל תחנת הדלק בצמח על הפקעת חירום
של הבנזין בתחנה ,וכדי להרגיעו הפקידו בידו
"פתק"  -קבלה על הדלק.
הבלגן בצמח הלך והתעצם .ההתארגנות
החפוזה במחנה "עופר" ,המחסור בפריטי זיווד
וציוד ,התקלות בטנקים ועוד  -כל אלה באו עתה
לביטוי חריף שלא הוסיף למורל האנשים .בצמח
פגשתי את טוביה ז"ל ,שגם לו ,כמו למח"ט ,לא
היו ידיעות רבות למעט הפקודה לעלות בציר
גבעת יואב  -אל־על צפונה" ,עד שתפגוש את
האויב" ...סיכמנו שטוביה ינוע עם מי שהגיע
קדימה ואני כסמג"ד אדרבן את הנותרים ואארגן
את זנב הגדוד ,כדי לשלוח למעלה טנקים רבים

בשעת הצהריים החלטתי לנוע ולעלות
לרמה עם שבעה זחל"מים  -חמישה של פלוגת
החרמ"ש הגדודית ,שניים של מחלקת החבלה,
מספר משאיות תחמושת ודלק ושני טנקים
מקרטעים שהיו מאוישים בצוותים חלקיים,
זה מה שנקרא "עם מי שיש" .נסעתי בראש
השיירה כשמאחורי סמ"פ החרמ"ש סגן איקו־
אביטל עמרם( ,כיום סרן במיל' ובעל תואר
ד"ר ,פרופ' אורח במכון הטכנולוגי היוקרתי
במומבי ,מרצה לעיצוב וחבר הסגל האקדמי
במכון הטכנולוגי בחולון ובעל משרד לעיצוב
ופרסום) ,שרגיל הייתי לכנותו הו־צ'י מין ,בגלל
חזותו המזכירה סיני ,עם כמחצית מאנשי
פלוגתו המקורית (מחציתה האחרת ,שהתה
בשירות מילואים רגיל בסיני בראשותו של
המ"פ סרן ש' זסלבסקי) ועוד כעשרה קצינים
וחיילים שונים שהגיעו ממאגרי חירום ותפסו
טרמפ למלחמה עם הפלוגה .בכל זחל"ם היו
אפוא כשניים שלשה קצינים .על אף התערובת
הזו ,אביטל הסמ"פ ידע לארגן את הכוח

ציור הסתערות בזחל"מים,
מאתר נוסטלגיה און־ליין

בהיערכות מבצעית המתאימה להיתקלות
ולקרב בלתי צפויים.

אל־על ,רמת מגשימים
ותל אל סאקי
בשעות הצהריים המאוחרות נמצאנו
סמוך ליישובים אלה ולראשונה נגלו לעינינו
מוראותיה של המלחמה ברמת הגולן .תחנת
איסוף נפגעים באל־על כבר פעלה ,וברמת
מגשימים ראינו טנק סורי בתוך היישוב עם
מנוע פועל וזוג אופניים של ילדים דרוס ומעוך.
כזכור היישוב פונה מיושביו והסורים שהספיקו
לשהות שם עשו בו שמות .יישוב עזוב ,שומם
ומדכא במראהו ,ספרי קודש שהושחתו
ב"ישיבה" שבמקום וחפצים אישיים ,זרוקים
סביב (לימים שירתתי רבות בתעסוקה מבצעית
עם גדודי בגזרה ,והחלטתי להביא את בני
הבכור ליאור ל"הכשרת" בר מצווה וספיגת
יהדות באותה ישיבה שברמת מגשימים).
תל אל סאקי הייתה לפנינו במרחק לא
גדול .שני חיילים עם נשק ביד ניצבו על
הכביש והרימו ידיים ,מאותתים שלא לירות.
כל האנשים בשיירה נדרכו למראה השניים.
אביטל פקד על חייליו" :אף אחד לא יורה אלא
אני בלבד" .החיילים נראו "רע מאד" בהמעטה.
לאחר זיהוים כחיילי צה"ל הסתבר ששניהם
חיילי נח"ל שיצאו לא מזמן מן התופת של
מוצב תל אל סאקי שהותקף קשות על ידי
הסורים ונפגעו בו רבים.
לפנינו במרחק לא גדול לחמה באותה
עת החטיבה על תל הג'וחדר והחלה להיאחז
בפאתי המרחב של צומת "רפיד" ,כשהיא נעה
עם שלשה גדודים 125 :ממערב למזרח 94 ,

מדרום לצפון וגדס"ר  288שהוכפף לחטיבה
 בציר המזרחי (גדוד  61של מלר הועבר מןהחטיבה שלנו ת"פ חטיבה .)4

היתקלות :טנקים סורים תוקפים
את "כוח" הסמג"ד
עוד אנו מתעסקים מסוקרנים בשני חיילי
הנח"ל ,חלף מעלינו ברעם אדיר פגז טנק שנורה
לעברנו .מבט מהיר כ־800־ 1000מ' מזרחה
מאתנו מגלה דבר מדהים  3 -טנקים סורים
ועוד מספר נגמ"שים שועטים לעברנו ויורים.
עמדתי בזחל"ם והמיקרופון בידי ,הבנתי מיד
את מה שקורה  -ניסיון סורי לאגוף את זנב
הכוח ולפגוע בו .לאנשים שלידי מלמלתי משהו
כמו "הפגז הבא יהיה 'תיקון' ובול עלינו" .ואכן
פגזים בודדים נוספים חלפו מעל הכוח.
ברשת הקשר ובצעקות פקדתי מיד לפתוח באש
מכל הכלים לעבר התוקפים ,לרדת מן הזחל"מים

ולתפוס מחסה בקרקע ,שכן נחרדתי מן הרעיון
שפגז אויב ייפגע בזחל"ם מאויש .אביטל הסמ"פ
והקצינים שעמו דרבנו את האנשים בצעקות
לרדת ולתפוס עמדות אש רגליות .להרצל ,הרס"פ
שהיה עמי בזחל"ם ,הוריתי להפעיל את המקלע
 0.5שהיה עמנו ,ובתפילה ותקווה קטנה בלב
ציפיתי שמקלע כבד זה לא יאכזב ,כדרכו וכהרגלו
"להיתקע" .הרצל הפעיל המקלע במיומנות רבה.
צרור ארוך מאוד ממנו "חתך" לרוחב הטנקים
הסורים המסתערים .כדורי  0.5אמנם רק מגרדים
את פלדת הטנק ,אבל מסתבר כי למי שבתוכו זה
נשמע מפחיד ,וגם ירי הנק"ל של יתר החיילים
העצים את האפקט ,ולאחר שהצרור פגע נפתחו
מדפי הטנקים וצוותים סוריים החלו לקפוץ
החוצה.
בידי האחת החזקתי את שרשרת הכדורים
של המקלע כדי לסייע להרצל בהזנה טובה של
התחמושת ,וביד השנייה קראתי ברשת הקשר
נגמ"ש סורי פגוע
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לטוביה המג"ד שהיה לפניי .דיווחתי לו קצרות
על המתרחש וביקשתי ממנו סיוע מרגמות 81
מ"מ של החטיבה .טוביה הופתע מן הדיווח
וגם המח"ט יוסי פלד שנכנס לרשת הגדוד כדי
להבין את המתרחש ,שהרי השטח שצלחו עד
כה אמור היה להיות נקי מאויב.
החשש היה כמובן שמתפתחת התקפת־
נגד סורית בעורף החטיבה מבלי שיודעים את
היקפה וכיווניה .טוביה הורה לגדעון רייס מ"פ
ז' לנוע ולסייע בבלימת ההתקפה הסורית,
כך הודיעני בקשר .כעבור זמן לא רב נחתו
גם מספר פגזי מרגמה במרחב שבו נמצאתי
עם הכוח שהובלתי .ניסיתי לתקן את האש
שהונחתה אבל בתוך המהומה של התקיפה
וקשיי קשר לא צלח הדבר בידי .היה לי חשש
שעוד רגע המטח הבא ייפול בתוך השיירה על
האנשים שלנו ,ואז צעקתי מס פעמים בשתי
רשתות קשר שונות "חדל ,חדל!"
בעוד אני מנסה ליצור קשר עם מ"פ ז'
שאמור לבוא לקראתנו ראיתי את אנשינו
בראשותו של אביטל קמים ממחסות הקרקע
ונעים אל מול הטנקים והנגמ"שים של האויב,
וכל זה בירי רצוף מהנשק האישי שלהם.

הסתערות וקרב פנים אל פנים
הירי ממקלע  0.5ושל חיילי פלוגת החרמ"ש
השפיעו כנראה על הערכת המצב של התוקפים,
שכן ראינו בבירור פתיחת מדפים ויציאה החוצה
מן הכלים .קשה היה להעריך בשלב זה מי וכמה
נשארו בתוך הכלים הסורים עם יכולת הפעלה
וירי .על כל פנים אביטל הסמ"פ לא השתהה
הרבה ,הציב מאחוריו מעין חיפוי אש ,לקח עמו
קבוצה קטנה של אנשיו ומספר קצינים ויצא
להסתערות לכיוון הטנקים הסורים ,שבשלב זה
כבר עצרו במקומם .בתחילה לא נראו בשטח
חיילים סורים כיוון שהסתתרו מאחורי מחסה,
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אך לפתע נורו מכיוונם צרורות קצרים לעבר
המסתערים ,שפגעו במספר לוחמים.
עם המסתערים היה גם סגן רמי אביבי
(כיום סרן ,מנהל בנק) שמשום מה נשאר ללא
הנשק האישי .לפתע התרומם מולו חייל סורי
במרחק אפס עם נשק דרוך .רמי לא איבד את
עשתונותיו ,ניצל את כישוריו כאיש ביטחון (אז)
והתנפל על הסורי .לאחר מאבק ביניהם הצליח
רמי לחטוף ממנו את נשקו ולחסל אותו במקום.
חייל סורי אחר שראה זאת הרים את הקלאץ'
שלו לכיוון רמי ,מוכן כל רגע להוציא צרור .אך
למזלו של רמי חייל בשם אשר יצחק (איש השוק
הסיטונאי) ,מפלוגת החרמ"ש שראה זאת ,הבין
שיש לו שניות כדי לפעול ,ובתגובה מהירה ירה
בו מנשקו האישי וחיסל אותו.
אביטל סרק את השטח עם אנשיו
וההתרשמות הייתה שהשטח נקי .לא נראו עוד
חיילים סורים וגם הנגמ"שים שנלוו לטנקים
נסוגו ונעלמו מזרחה .בתום ההסתערות
התעשרה פלוגת החרמ"ש בכלי נשק נוספים
שנלקחו מהסורים ,כמו כן הותירו בשטח מספר
חיילים סורים הרוגים.
בדיווח שלו אליי מסר לי אביטל על קצין
פצוע באופן אנוש ועל שלושה פצועים נוספים
מחיילי הפלוגה .בעקבות הדיווח שהעברתי
למג"ד ולחטיבה ביקשתי חילוץ וסיוע רפואי.
ואכן לא עבר זמן רב ומסוק פנוי נחת לידינו
ופינה את הנפגעים .לצערנו נודע לנו מאוחר
יותר שהקצין הפצוע ,סרן רפי ליבוביץ ז"ל,
נפטר מפצעיו.
אירוע זה שבו פתחנו את מלחמת יום
הכיפורים היה הקדימון לבאות והסתיים לערך
בשעה ארבע אחר הצהריים .לקראת ערב
הצטרף הכוח שעליו פיקדתי לכלל החטיבה
בחניון לילה שבאזור תל ג'וחדר.
מאוחר יותר החטיבה נלחמה במובלעת

הסורית מול העיראקים במשך כחמישה ימים,
כשהיא נאחזת על התילים ענתר ועלקייה
ובולמת התקפות־נגד מסיביות .במהלך קרבות
אלה נפגע ונהרג המג"ד טוביה ז"ל ,והפיקוד על
הגדוד עבר אליי.

ניתוח האירוע ומסקנות
•כאמור ההתארגנות ליציאה במחנה "עופר"
הייתה חפוזה עם מחסור רב של נשק אישי
ומחלקתי ועם הֶרכב של חיילים וקצינים
שלא השתייכו בעבר לפלוגת החרמ"ש של
גדוד .125
•הנשק התקני האישי היה אז רובה אף־אן.
החיילים היו חיילי מילואים בגילאי 40 - 30
ובעלי ניסיון קרבי ממלחמת ששת הימים
בגדוד.
•ההתקפה הסורית הפתאומית מן האגף על
"כוח" הסמג"ד הייתה עלולה להיגמר אחרת:
פגיעה אנושה ב"כוח" וניצול הצלחה של
הסורים ,תוך עיבוי תגבורת וגלישה לכיוון
דרום רמת הגולן ולמטה ,למעשה איגוף
החטיבה מאחור בזנבה ,כשהיא נלחמת
קדימה באזור הג'וחדר.
•במצב שנוצר מול טנקים ונגמ"שים סורים
התוקפים כוח חי"ר חסר נשק ממשי להילחם
נגדו  -היו ללוחמים שלוש אפשרויות
תגובה" :פייט" (הילחם)" ,פלייט" (ברח),
פריז (קפא).
•הפחד שהינו תכונה אנושית טבעית עלול
לשתק או לבלבל בעת מצוקה ,אך הוא גם
יכול להפוך למנוף חיובי להיחלצות ממנו,
להיות מניע לפעולה ולהעצמת הצורך והדחף
לפעול ,להגיב ו"לעשות משהו" .ואכן כך קרה
במצב שנקלענו אליו :ניתנו פקודות ,ביקשנו
סיוע ,אנשים ירו מן הנשק שהיה בידיהם,
הלוחמים קמו והסתערו  -הייתה שליטה
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כלפי האיום.
•אביטל ואנשיו בחרו להגיב בלחימה ולצאת
להסתערות תוך גילוי מנהיגות קרבית ראויה
לציון ואינסטינקט מוטבע אצל האנשים של
ערך ההסתערות והחתירה למגע עם האויב.
•ערך זה מוטבע בצה"ל בכל החֵילות מן החייל
הבודד ועד לטייס הקרב.
•הדוגמה האישית של אביטל והקצינים

הנוספים שהיו עמו היו גם גורם סוחף ולכן
רוב האנשים יצאו מן המחסה להסתערות.
•הסיום הסרקסטי של סיפור זה קשור לאביטל.
בהמשך הלחימה של הגדוד עסקה פלוגתו
באבטחת הטנקים בלילות ובהובלת תחמושת
ודלק לתוך שדה הקרב וכדומה .ידוע לכל
שלנסוע בשיירה מלאה בדלק ותחמושת אין
זו סגולה לביטחון ואריכות ימים בשטח אויב.

בתום הליכי השחרור מן השירות הארוך
במלחמת יום הכיפורים עלה אביטל על טרמפ
עם עוד מספר חיילים בדרכו חזרה הביתה
לירושלים .המלחמה לא יכלה להם אבל
לצערנו השטן של תאונות הדרכים המתין להם
והם נקלעו לתאונה קשה שבה שלשה הרוגים,
ואביטל ניצל בנס כשהוא פצוע קשה ועבר
•
שיקם והתאוששות במשך שנה שלמה.

אמרותיו של

גנרל פטון

בגיליון מס'  9של "בשריון" (הביטאון שיצא בשעתו על ידי תח"ש) ,הובאו מקצת מאמרותיו
ודעותיו של גנרל ג'ורג' פטון ,שהיה מפקד הארמיה השלישית של צבא ארצות הברית
באירופה בעת מלחמת העולם השנייה .בגיליון זה אנו מצטטים עוד מאוצר מחשבותיו
והברקותיו של הגנרל ,כפי שנכתבו בספרו של מ .בלומנסון־.Patton Papers
כל אחד צריך להנהיג באופן אישי .מפקד
אשר לא מצליח להגשים את יעדיו ולא נהרג
או נפצע באופן רציני  -אינו ממלא את
תפקידו בשלמות.

פקודות צריכות להיות קצרות .יש לומר "מה
לעשות ,לא איך" .פקודה היא בעצם תזכיר
ונטילת אחריות על ידי המפקד שנותן את
הפקודה.

מפקדים ואנשי מטה צריכים לבקר יומיום
בחזית ירי להתבונן ,לא להתערב .לדברי שבח
יש ערך רב יותר מאשר להאשמות .משימתך
העיקרית בתור מפקד היא לראות במו עיניך
את חייליך ושהם יראו אותך.

במלחמה תמיד קל יותר לקצין בכיר לצאת
לחזית מאשר לקרוא לקצין זוטר לאחור.

הערך של נתינת פקודה הוא כ־ 10אחוזים.
ב־ 90האחוזים הנותרים נכלל ביצוע נכון
ונמרץ של הפקודה.
אנשים שאינם נחים לא מחזיקים מעמד.
כאשר נִדְרש  -כל אחד צריך לעבוד כל הזמן,
אבל זמני חירום אינם תכופים.
ככל שמיקומן של המפקדות קרוב יותר
לחזית ,מבוזבז פחות זמן בנסיעה אל החזית
ובחזרה.
מפות נדרשות כדי לראות את התמונה
הכללית של הקרב וכדי לאפשר תיכנון נבון.
ניתוח מפה מראה את הנקודות שבהן צפויים
או קיימים מצבים קשים ומכאן את המקומות
שעל המפקד להימצא בהם.
התכניות צריכות להיות פשוטות וגמישות.
האנשים שיבצעו אותן ,יתכננו אותן.
מעולם לא יכול להיות סיור נוסף מיותר,
הרבו בו.
מידע הוא "כמו ביצים  -הטריות ביותר הן
הטובות ביותר".

 26׀ שריון 34

פברואר 2010

פקודות התרעה הן חיוניות וצריכים להעביר
אותן בזמן ,לא רק ליחידות הלוחמות אלא
גם אל הרופא ,אל קצין הקשר ,האפסנאי,
קצין החימוש וקצין ההנדסה .גם על אלה
לערוך תכניות ולהעביר יחידות .אם הם לא
מתפקדים ,אתה לא נלחם.
יש להשתמש בכל אמצעי ,לפני ואחרי
קרבות ,כדי לומר לחיילים מה היה עליהם
לעשות ומה עשו.
האחריות לאספקה חלה באופן שווה על
הנותן ועל המקבל.
על המפקדים לבקר אישית את הפצועים,
ולעתים תכופות.
אם אינכם מחזקים את המשמעת ,הינכם
רוצחים.
העייפות עושה אותנו למוגי לב.
ולבסוף ,אומץ .אל תתיעץ בחרדותיך.

הפחדת האויב מביאה לניצחון בקרב .אפשר
להפחיד אותו על ידי פגיעות ומוות .מוות
ופצעים נגרמים על ידי אש .אש מהעורף היא
קטלנית יותר ויעילה פי שלוש מאשר האש
מהחזית.
אתה אף פעם לא חזק מדי.
לעולם אל תוותר על אדמה .זול יותר להחזיק
במה שברשותך מאשר לקחת בחזרה מה
שאיבדת .המרגמות והארטילריה שלנו הן
נשק נהדר כאשר יורים .כאשר הן שקטות,
מקומן בערימת הגרוטאות .תשתדל שהן
יירו.
פיתרון טוב ,שמיישמים אותו במרץ עכשיו,
הוא טוב יותר מאשר פיתרון מושלם עשר
דקות מאוחר יותר.
המונח "ארץ של טנקים" ,במובן המוגבל ,לא
קיים .ישנן ארצות שטנקים פועלים בהן טוב
יותר מאחרות ,אבל טנקים פועלים ויכולים
לפעול בכל מקום.
החייל המצליח ניצח בקרבות במחיר זול ,עד
כמה שזה נוגע לאבידותיו ,אבל עליו לזכור
שמתקפות אלימות ,למרות שמחירן ,באותו
זמן ,גבוה  -מצילות חיים בסופו של דבר.
דבקות יתר ברעיון ש"טנקים יופעלו במסות"
גורמת לכך שאנו איננו מנצלים את היתרון
של פירוד גדודי טנקים.

אני אומר לחייליי שטוב לרצות למות למען
מולדתם ,אבל מוטב לגרום לאויב למות למען
ארצו.

כל כלי נשק שאינו מועסק בפועל בפגיעה
בגרמנים ,אינו ממלא את תפקידו.

אין פיתרון מוסכם לכל מצב טקטי .ישנו
רק עיקרון טקטי אחד אשר אינו נושא
לשינוי ,והוא :להפעיל את האמצעים
העומדים לרשותך כך שתפגע באויב בצורה
המקסימלית בזמן הקצר ביותר.

מלחמות הן פשוט אוסף של פעולות רבות
קטנות ולמעשה אינן מתפתחות בהתאם
למושגים מחושבים מראש .לכן כלי הנשק
הקטלניים שלנו חייבים להיות קרובים ככל
האפשר לאזור הלחימה.

תמיד קיימת הבעיה מי המוביל במתקפה -
טנקים או חי"ר .באופן כללי החי"ר מתקדם
ראשון ופועל נגד תותחי נ"ט מוצבים וידועים,
שדות מוקשים רחבים ,נ"ט ומכשולים
יבשתיים כמו גשרים ומעברים צרים .טנקים,
בדרך כלל ,מתקדמים לפני החי"ר ופועלים
נגד שדות מוקשים מפוזרים או נגד שדות
מוקשים מהסוג החדש ,נגד מוקשים נ"א ,נגד
ארטילריה ,נגד עמדות חי"ר ונגד כל סוג של
התקפת נגד.
טנקים לא יכנסו לכפרים מאחר ושם הם
לא יכולים להפעיל את כוחם .ביצורי שדה
ללא תותחי נ"ט אינם מהוים בעיה עבור
הטנקים.
המטרה העיקרית של משמידי טנקים היא
לפגוע בטנקים.
לטנקים יש מיגוון של פעולות שכוללות
ירי ישיר או עקיף כדי להוסיף תגבורת
לארטילריה ,להשמיד נשק נ"ט ,ביצורים
קטנים ,עמדות הגנה ,סיוע לחי"ר בהגנה על
ראש חוף וראש גשר.
יחידות משמידי טנקים אינן עצמאיות ,ולכן
יפעילו אותן בשילוב מלא עם חילות אחרים
 חי"ר ,שריון וארטילריה.אין להפוך את השימוש במשמידי טנקים
בהגנה לסטריאוטיפי.
כל אדם מפחד בפעולתו הקרבית הראשונה.
אם הוא אומר שלא ,הוא שקרן .יש אנשים
שהם מוגי לב ,אבל הם נלחמים באותה
הצורה .הגיבור האמיתי הוא האיש שנלחם
למרות שהוא מפחד .אנשים מסוימים
מתגברים על הפחד תחת אש תוך דקה ,אצל
אחרים זה לוקח שעה ,אחרים מתגברים
תוך מספר ימים ,אבל גבר אמיתי לעולם
לא יתן שהפחד ממוות ישתלט על כבודו,
על חוש ההתחייבות המוסרית שלו לארצו
ולאנושות.
לתרגילים ,אומץ וערנות ,כמו לכל דבר אחר
בצבא ,יש מטרה מוגדרת .מטרה זו כוללת
ציות מידי לפקודות ושמירה על ערנות .יש
להחדיר זאת בחינוכו של כל חייל .על האדם
להיות ערני כל הזמן ,אם ברצונו להישאר
בחיים.
צבא הוא צוות .חי ,ישן ,נלחם ואוכל כמו
צוות.
לכל אחד בצבא תפקיד חיוני .לכל איש יש
עבודה שעליו לעשות והוא חייב לעשות
אותה .מה היה קורה אילו כל נהג משאית היה
מחליט שהוא שונא את יללת הפגז שמעל
ראשו ,נעשה חיוור וקופץ לתוך תעלה? מה
היה קורה אילו כל אדם היה חושב "אני לא
אחסר להם ,אני רק אחד מתוך מיליונים".
איפה היינו עכשיו? איפה היו ארצנו ,יקירנו,
בתינו ואפילו העולם? לא ,תודה לאל,

האמריקאים אינם חושבים כך .כל אדם
עושה את עבודתו ,משרת את הכלל .אנשי
החימוש מספקים ומחזיקים את התותחים
ואת המנגנון העצום של מלחמה זו ,כדי
שהגלגלים ימשיכו להסתובב .האפסנאים
מביאים ביגוד ומזון מפני שבמקום שאליו
אנו הולכים אין מה לגנוב.
כל אחד הוא פחדן כאשר הוא נכנס לתוך
הקרב .אם זה הקרב הראשון שלנו או האחרון,
כולנו פחדנים .מוגי לב הם אלה אשר נותנים
לפחדנותם להשתלט על גבריותם.
כדי להיות חייל מצליח ,אתה חייב לדעת
היסטוריה .קרא באובייקטיביות.
חיילים ,בעצם כל בני האדם ,הם מעריצי
גיבורים .קצינים עם חוש לפיקוד מבינים
זאת ומדגישים בהתנהגותם ובלבושם את
התכונות שאותן הם משתדלים לטפח
באנשיהם.
החיילים תחת פיקודי לבושים תמיד כפי
שצריך ,מצדיעים וערניים ואמיצים בפעולות,
מפני שאני אישית נתתי דוגמה .ההשפעה
של אדם אחד על אלפים היא ,לדעתי ,מקור
אינסופי של פלאים.
אני יודע שאף גנרל ,ולמעשה אף קצין בכיר,
אינו צריך לדעת כל טקטיקה .הטקטיקות
שייכות למפקדי הגדוד .אילו הגנרלים
ידעו פחות טקטיקות ,הם היו מתערבים
פחות.
נצל כל דקה ,שהיא חשובה כמו ריצה
למרחק.
זוהי אמנות המלחמה וכשתהיה גנרל
 זכור זאת .זכור שבלימודים ,כמובמלחמה ,הדבר החשוב הוא ביטחון
עצמי .אם יש לך ביטחון עצמי ,יש לך כל
דבר .ללא ביטחון עצמי אין לך מאומה.
מטרת פעולותינו היא להרוג או לתפוס
חיילים גרמנים וכלי רכב ,כך שהם לא
יוכלו לסגת ולתקוף מחדש .התקפות
חזיתיות נגד כפרים הם אסורות ,אלא
אם כן התברר ,בעקבות עיון קפדני,
שאין פיתרון אחר.
טקסי החלפת זקיפים ומסדרי
השכמה עוזרים ולעתים אף חיוניים
להכנת החיילים והקצינים למלחמה.
זאת על ידי המשמעת הקפדנית,
ההופעה המושלמת והערנות
שטקסים אלה מחדירים .ללא
תכונות אלו לא יתכן ניצחון
בקרב.
על הקצינים להיות תמיד
בתפקיד ואחריותם חלה על כל
חייל בצבא ולא רק על החיילים
שביחידתם.

גנרל גורג' פטון
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תנו ידכם ל"יד לשריון"  -לזכור ולהמשיך
 240ש"ח לשנה יקנו לך מעמד של חבר העמותה ועוד 4 • :ביטאוני "שריון" בשנה • כרטיס חבר העמותה • כניסה חינם לאתר • הזמנות לפעילות
חברתית • הנחות בחנות המוזיאון ובמסעדת "נוף לטרון" • זכות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה • מלא ,גזור ושלח • תשלום דמי חבר
באמצעות התחייבות למת"ש • לכבוד עמותת "יד לשריון"  -לידי הנהלת חשבונות • ד"נ שמשון ,מיקוד99762 :

תרומת איש קבע  /גמלאי
אירוע

דרגה

מ"א

שם פרטי

שם משפחה

תרומה מקצבת שארים
אירוע

דרגה

מ"א

שם משפחה

מבקש/ת לתרום משכרי ,לפיתוח עמותת "יד לשריון" ,לפי האפשרות הבאה:
וכלה בשכר/קצבת
ש"ח לחודש ,החל משכר/קצבת
סך של
סכום התרומה חודש ושנה חודש ושנה
ש"ח ,בחודש

בתשלום אחד לשנה בסך של
חתימה:
תאריך:
טלפון בעבודה:
טלפון בבית:
כתובת ומיקוד:

שם פרטי

(כולל)

בלבד מדי שנה
טלפון נייד:

מלא ,גזור ושלח
תשלום דמי חבר באמצעות כרטיס אשראי
לכבוד עמותת "יד לשריון"  -לידי הנהלת חשבונות
ת"ד  745לוד71106 ,
אנא חייבו את כרטיס האשראי שבידי בסך 20 :ש"ח  30ש"ח  40ש"ח  50ש"ח
מידי חודש למשך תקופה של 12 :חודש  24חודש  36חודש  60חודש
סוג כרטיס האשראי ויזה  24ישראכרט דיינרס
מס' כרטיס האשראי:
חתימת בעל הכרטיס:
/
הכרטיס בתוקף עד:
ת"ז:
שם פרטי
שם משפחה
/
טלפון:

אחר

ש"ח

תשלום דמי חבר באמצעות שיק
לכבוד עמותת "יד לשריון"  -לידי הנהלת חשבונות
ת"ד  745לוד71106 ,
הסכום
כתובת ומיקוד:

ש"ח שם משפחה

שם פרטי

טלפון:

/

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" ( 4גיליונות) מתבקש לשלם רק  ₪ 60באמצעות כרטיס אשראי או בשיק,
ולציין על גבי טופס זה :לביטאון "שריון" בלבד

סימת תעשיות בע"מ
איכות ומקצוענות

מפעל עם ציוד חדיש לעיבוד שבבי מדוייק
לפריטים בודדים ולמכלולים מורכבים תחת
.קורת גג אחת
התמחות מיוחדת בייצור ועיבוד חלקים
. עבור תעופה הייטק ורק"ם,גדולים
מוסמכים ע"י החברות הגדולות המובילות
.בארץ
ISo 9001 AS 9100B תקן

04-6940334 : פקס04-6944555 :אזור תעשיה צפוני קרית שמונה טלפון
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סיפורו האישי של
סא"ל (במיל') שאול דוד
על מבצע קדש1956 ,

שאול דוד ,יליד מצרים ,עלה לארץ כחייל בודד בנובמבר  .1954לאחר התאקלמות
בקיבוץ גויס לשריון לפלוגה א' המיתולוגית של משה בריל (לימים אלוף משה
בר־כוכבא) ,השתתף בקרב הנודע על סכר הרואיפה ועל לחימתו זכה לעיטור העוז.
לאחר שחרורו מצה"ל בדרגת סא"ל גויס למספר תקופות למוסד וטיפל בנושא
הכורדים בעיראק ובמשימות חשאיות הקשורות ליהודים במדינות ערב
סא"ל (במיל') שאול דוד

מבצע "קדש" 1956
אוקטובר 1954
המשטרה החשאית במצרים פתחה במצוד
אחרי פעילי פרשת "העסק הביש" ולכדה
אותם .באותם הימים הייתה הקהילה היהודית
במצרים מאוימת יותר מתמיד והיה חשש לגל
מעצרים נוסף( .על הקהילה היהודית במצרים
 יהודי בקהיר ראה בהמשך) .קבוצת הנעריםשאליה השתייכתי החליטה שזה הזמן לעלות
ארצה .אנו חבורת ציונים צעירים ,נלהבים
להצטרף לבני גילנו המשרתים בצה"ל ,נפרדנו
מהמשפחה ומההורים ,ארזנו ועלינו ארצה.
הכרטיס לאוניה ניתן לי עם הצגת הדרכון
ללא כל תשלום .בעל חברת הנסיעות שהיה
יהודי ,היה בקשר עם הסוכנות היהודית לכיסוי
ההוצאה.
נובמבר 1955
לאחר תקופת התאקלמות בקיבוץ
התגייסתי לשריון ,לפלוגה א' בגדוד 82
שבחטיבה  .7המושג "חייל בודד" ,עם כל
המשתמע מכך כיום ,לא היה קיים אז בתחילת
שנות החמישים .חיילי הפלוגה והמפקדים
היו המשפחה הקרובה ,ומפקד הפלוגה משה
בריל  -כך קראו לו אז (לימים אלוף משה בר־
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כוכבא ז"ל) ,היה האבא של כולם .מהר מאוד
הבנתי שהסיפורים והמראות מהסרטים על
צבא ומלחמות  -כאן הם מציאות .אימונים
מתמשכים יום ולילה והכנות למלחמה ,שאכן
לא איחרה לבוא .זו נקודת הזמן שבה הפכנו
מנערים לבוגרים.
במבצע "קדש" אני מוצא את עצמי דוהר
חזרה למצרים כשריונאי בתוך טנק שרמן,
כשהוריי ומשפחתי בצד השני של תעלת
סואץ.
כיום לאחר יותר מחמישים שנה ,ובמבט
לאחור ,נפלה בחלקי זכות גדולה להצטרף
ליחידה מאוד מיוחדת .צירוף של חיילים
ומפקדים שנבחרו בקפידה רבה לאיוש פלוגה
א'  -קיבוצניקים ,תיכוניסטים ואחרים עם רקע
טכני ,כולם ברמה אישית טובה .אני כעולה
חדש ראיתי בחיילי היחידה דוגמה לחיקוי ,וכך
הייתי לחייל מן המניין .הפלוגה שהייתה עם
גאוות יחידה מתחילת הדרך ,מתגבשת תוך כדי
האימונים המיועדים להכשרתה לפעול כיחידת
טנקים בקרב.
הפלוגה שעסקה באימונים חודשים רצופים
בשטח האימונים  ,302דרומית לבאר שבע,
קיבלה פקודה לנוע על שרשראות ובחופזה

רבה לשטח הכינוס ,עשרות קילומטרים דרומה
לאזור נחל רות ,סמוך לגבול מצרים .בשטח
הכינוס הושלמה העבודה אשר התחייבה
מהשנויים והשיפורים שנעשו בעיקר בצריח
הטנק ,והחלפת התותח המיושן אם־3
האמריקאי  75מ"מ קצר קנה (טווח יעיל 800
מטר) לתותח חדיש  75מ"מ אם־ 50תוצרת
צרפת ,תותח חדש היורה תחמושת במהירות
לוע גבוהה ,עם טלסקופ חדיש אל־ 862בעל
הגדלה של פי שמונה ,ותוספת טווח של כ־600
מטר  -נתון משמעותי מבחינת הטווח היעיל
של התותח במושגים של אז.
המעבר מכינוס להיערכות כלל תנועת יום
ולילה ברציפות .כטען קשר בטנק של סג"ם
דני בונווטורה ,מפקד מחלקה  ,2יכולתי לעקוב
אחרי כל מהלך הקרב ,תנועת לילה מנהלתית
בטור ,מעבר ה'דייקה' שהיה מעבר הכרחי .עם
אור ראשון עברנו על פני יחידת הסיור של
רס"ן בן־ארי.
התקפה עם שחר .היעד  -מחנות אבו־
עגילה שבאופק .עברנו לפריסה חזיתית ,למבנה
הסתערות וכאן נשמע קולו של מפקד הפלוגה
מהדהד ברשת" :היכון לירי!" ומיד אחר כך
הפקודה בקשר הפנים של דני לצוות הטנק,

מסע רגלי .בשורה הקדמית משמאל :המ"פ משה בריל ,חייל צבי אלפר ,סמ"פ אוריאל רוזן ,חייל שאול דוד ,הרס"פ אריה שמש

היכון לירי ופקודת אש .מיד אני פותח את סדן
התותח ,טוען נפיץ ,טוען את המקלע המקביל
ומכריז "טעון" .התותחן ניר יצחק מכונן
ומודיע :תותח על! ומיד נשמע צו האש של דני.
האש נפתחת מכל הטנקים .המ"פ נותן פקודות
ברשת הקשר ,המ"מים עונים ב־"היישר עבור",
מבצעים ובו זמנית מעבירים את הפקודות
לצוותים במחלקות שלהם ,בסימנים מוסכמים
ובדגלים .אני מוציא מדי פעם את ראשי מפתח
התא ורואה את תנופת ההסתערות ,תנועה
ואש וחיפוי הדדי בין המחלקות .הפלוגה עוברת
את טבילת האש הראשונה שלה .תגובות האש
הראשונות של האויב בטווחים הרחוקים היו
בעיקר בירי מתותחי נ"ט .הקלעים שלהם
ננעצים בחול בשריקה בסביבת הטנק.
לחימה אל ועל היעד ,ההתמודדות עם חיילי
אויב המפעילים נשק נ"ט קצר הטווח .הלחימה
בתוך המחנה ,לחימה של הטנק הבודד ,כשחיילי
האויב צצים מכל מבנה ומאחורי כל קפל קרקע,
כך שהיה צורך להפעיל גם את מקלע הסיפון
והנשק אישי ,כמו במקרה של הטנק שלנו.
כיבוש היעד והתארגנות להמשך יום
הלחימה ,ראשית טיפול ופינוי פצועים .הרב
סמל הפלוגתי אריה שמש נכנס לפעולה,
ודאג לספק לטנקים הפרוסים בעמדות את
כל הנדרש למילוי החסר  -תחמושת ,דלק,
מנות קרב ומים .עכשיו טיפולים ודווח .בזמן
ההתארגנות נפתחת עלינו אש מטווח רחוק,

הצוות :עוזי פורת ,שאול דוד (שני מימין),
אברהם ,חיים

סגן מפקד הפלוגה אוריאל רוזן מצליח לשתק
את האש בירי טיווח מאחד הטנקים שלנו
והמשך ירי למקור האש .בשעות אחר הצהרים
מתחיל נוהל קרב חפוז ,תחילת תנועה ופקודת
ההתקפה ניתנת ברשת הקשר הפלוגתית .שוב
נשמע קולו של המ"פ מוריד פקודות למפקדי
המחלקות :ציון היעד סכר הרואיפה ,האויב,
שיטת הפעולה ,כוחות ומשימות .השליטה
גם באמצעות קשר עין ,דגלים וחיקוי המפקד,
הכל מתרחש תוך כדי תנועה .סרן ששון יצחק
מצטרף להתקפה עם פלוגת חרמ"ש.
בשלב זה מפקדת הגדוד מעורבת והקמב"ץ
אדולף נמצא עם הכוחות בהתקפה .האויב היה
ערוך ומצויד במחפורות במספר רב של כלי

נשק נגד טנקים ,מאובטחים ביחידות חי"ר.
ההתקפה מתחילה בתפיסת עמדות חיפוי על
ידי המחלקה של סג"ם איתן אריאלי .שאר
היחידה בפיקוד המ"פ ,עוברים לשלב הלחימה
אל ועל היעד ,תוך יצור אש מכול הכלים.
האויב משיב בירי מדויק וגורם בשלב הראשון
של ההסתערות לאבדות בנפש וברק"ם .החלל
הראשון ,מפגיעה ישירה ,היה מפקד מחלקה
מספר  1סג"ם תומס פלש .הטנק שלי נפגע
מפגז במגן התותח שבחזית הצריח ,והמקלע
המקביל מתרסק .מההדף הגדול והרסיסים
אני נפצע קל בשתי הידיים .לאחר מספר
דקות הטנק נפגע שנית ,הפעם בתובה .עוזי
פורת נהג הטנק מודיע בקשר הפנים שהפגיעה
בצד שלו בלוח השעונים .המנוע משותק ואנו
הופכים למטרה .המפקד נותן פקודה ליציאה
דרך פתח ההצלה ,חיים כהן המשמש מקלען
ונהג המשנה (בטנקי השרמן היו חמישה אנשי
צוות) ,הופך את המושב שלו ופותח את הפתח
אשר נמצא בגחון הטנק .הצוות נוטש .מגיעים
לריכוז הפלוגה בטרמפ על הטנק של הולצמן.
במהלך האירועים המ"פ מעביר את מחלקת
הטנקים שלי לתגבור פלוגת חי"ר נח"ל
במוצב קדמי 15 ,ק"מ מתעלת סואץ " -מוצב
קפריסין" .זו הנקודה הקרובה ביותר לתעלה
שצה"ל הגיע אליה .ביחס אלי ,זה המרחק אל
הוריי ומשפחתי שנמצאים מעבר לתעלה .אם
מצב העניינים היה מאפשר הייתי במאמץ קטן
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הטנק בעמדת המתנה

שאול דוד כיום ,בן 72

רץ לחבק את בני משפחתי.
הפלוגה חוזרת למחנה הקבע בתום מבצע
"קדש" .מפקד החטיבה מעניק לכל חיילי
היחידה ציון לשבח .ומפקד הגדוד אז ,סא"ל
אברהם אדן (ברן) ,ממליץ על המ"פ ועל מספר
מפקדים וחיילים מהפלוגה לקבלת ציון לשבח
על ידי הרמטכ"ל דאז רא"ל משה דיין.
שמחתי ששמי צוין גם ברשימת המומלצים
לקבלת ציון לשבח אישי מהרמטכ"ל ,ואשר
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל דורג
הצל"ש שלי כעבור שנים ל"עיטור העוז" .עד
היום שומרים אנשי פלוגה א' על קשר ,ובעניין
זה החבר שלמה ארבלי עושה עבודה חשובה
וברוכה במשך כל השנים .לדוגמה ,האירוע
לציון יובל לפלוגה א' שהתקיים ביד לשריון
בלטרון במסגרת האירועים לציון  50שנה
ל"מבצע קדש".

מחוץ למוסדות הקהילה ובחשאי ,ועיקרה
טיפוח אהבת ארץ ישראל ,על ידי הסברה ועל
הנעשה שם .שירי העמק ,המעפילים ,כנרת
ועוד  -ששמעתי לאחר שעליתי ארצה ,למדתי
כנער הרבה שנים קודם .תרגילי סדר ,עמידות
נוח ודום פניות וצעידה .ציונות תמימה
שהשיגה את המטרה  -מימוש ,עלייה ,קליטה
והתאקלמות טובה.
הצלחתם ומעורבותם של היהודים
בתחומים שונים  -כלכלה ומסחר ,תקשורת,
תעשיית הטקסטיל ,אומנות וספורט  -בלטה
במיוחד בשנות העשרים של המאה העשרים.
המצרים זיהו את הפוטנציאל הטמון בקהילה
דבר שהביא להכרה בהם ,ושיתופם גם בחיים
הפוליטיים ,לדוגמה :למנהיג הקהילה יוסף
קטאוי הוענק התואר פאשה והוא מונה לשר
בממשלות מצרים ,תחילה כשר אוצר ואחר כך
כשר תחבורה.
כמיעוט נאמן לשלטון והחיים בדו קיום לא
מנעו מהיהודים לנהל חיים לפי הדת והמסורת
שלהם .המנהיג הרוחני הרב נחום מייצג את
הקהילה בפני השלטונות.
המאורעות של שנות השלושים בארץ,
ובמיוחד הזעזועים שעברה הקהילה ב־,1948
הנחת מטעני הנפץ ברובע היהודי  -והנפגעים
בנפש ,ולאחר מכן הפגנות ינואר  1952ומבצע
"קדש" בשנת  1956ומלחמת ששת הימים ,ובל
נשכח גם את המעצרים הגדולים בקרב הקהילה
ב־ ,1956 1948ו־ - 1967הביאו לגלי העזיבה
המוניים ועליה למדינת ישראל.
עד לעלייתי לארץ ,למדתי תחילה בבית
ספר פרטי יהודי "קטאוי" על שם השר קטאוי
והמשכתי לאחר מכן בבית הספר של הקהילה
היהודית בקהיר .למדנו עברית מכיתה א' -

הקהילה היהודית במצרים -
קהילה קוסמופוליטית
מיקומה של מצרים  ,על גבול אפריקה
ואסיה ,והקרבה לארצות אגן הים התיכון
ואירופה ,ובמיוחד האקלים הנוח ,ואפשרויות
המחיה הטובים באופן יחסי ,משכו לארץ
הנילוס יהודים מקהילות רבות  -מארצות
הבלקן והמגרב ,מעיראק ,סוריה ,תימן ומארץ
ישראל .ובתחילת המאה העשרים הגיעו יהודים
גם מקהילות מזרח אירופה .הקהילה היהודית
התפתחה ובשנת  1948מספר הנפשות בה
עבר את השמונים אלף .במשך השנים הוקמו
כל המוסדות החיוניים לניהול שיגרת חיים
יהודית :בתי ספר ,בתי כנסת ,בית חולים,
מוסדות צדקה ובתי אבות למיעוטי היכולת
ועוד.
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תעודה של שאול דוד מבית הספר של הקהילה
היהודית במצרים

יהודי בקהיר
'אהבה ואחווה' .מרכז קהילתי אשר
התקיימו בו תפילות ולימודי דת למבוגרים
ולצעירים ,ולבני נוער שלמדו בבתי ספר זרים
שהיו רחוקים מיהדות וציונות בסיסיים.
סניף 'מכבי' בקהיר שימש לנו מועדון
ספורט ,ונבחרת הכדורסל שלו גברה על נבחרת
הצבא המצרי באליפות מצרים יותר מפעם
אחת .שחקנים מהנבחרת הצטרפו לנבחרות
כדורסל בארץ לאחר עלייתם לישראל.
בתנועות הנוער 'בני עקיבא' ו'השומר הצעיר'
עסקנו בפעילות עם אופי ציוני ,וזו התקיימה

קריאה וכתיבה תמה ,דקדוק ,חיבור ותנ"ך.
ספרי הלימוד נשלחו מארץ ישראל .זכורים לי
היטב האיורים אשר תיארו בתים קטנים עם
גגות אדומים ,מגדלי מים ,וחקלאים חורשים
שדות .כך ראינו את הארץ .אחד המורים
שלימדו עברית הגיע מארץ ישראל ושמו היה
אדון קאמרי.

הפיכת הקצינים במצריים
וסילוק שלטון המלוכה
בשבת  26בינואר  1952קהיר עולה בלהבות.
עשרות מוסדות הועלו באש ונבזזו ,כמו כן בית
הספר שבו למדתי ,אך לא היו נפגעים כי בשבת
לא מתקיימים לימודים .אציין מספר חברים
מאותה התקופה שעלו ארצה ואיתם אני שומר
על קשר ,חלקם עלו ארצה איתי באותה האוניה
וכולם שירתו בצה"ל:
משה שחיבר שניהל סניף דואר במושבה
הגרמנית בירושלים.
ליאון וידאל הגיע ארצה לבד מספר חודשים
אחריי ,התגייס לשריון ,לגדוד  82בחטיבה .7
עוד פרטים עליו ראו בהמשך .להלן סיפורו כפי
שסיפר בעצמו:
"לאחר שהות זמנית במחנה מעבר במרסיי,
הפלגתי לארץ באמצעות הסוכנות והגעתי
לקיבוץ יבנה ,ולאחר שהות קצרה עברתי
לקיבוץ דגניה ב' .במאי  1956התגייסתי והגעתי
למחנה חסה לגדוד  .82עברנו טירונות חי"ר
ולאחר מכן אימון צוותים במחנה .לאחר

תמונה של החבר נחמיאס ,על רקע כריכת הספר
בערבית

התארגנות הפלוגה שלנו ירדנו לשדה לאימונים.
במשך שהותי בחסה פגשתי ידיד ממצרים דוד
שאול שהיה בפלוגה א' המהוללת בפיקודו של
רב סרן משה בריל .לאחר סיום האימונים ומיון
לצוותים בפלוגה ד' בפיקודו של רב סרן יוסוף,
מצאנו עצמו שועטים לכיוון סיני במבצע קדש.
הגענו לאבו עגילה ומצאנו שפלוגה א' טיהרה
את המקום .המשכנו לכיוון המתלה ולאחר זמן

חזרנו לגדוד .כמו כן השתתפתי במלחמת ששת
הימים וביום הכיפורים ונפצעתי ברמת הגולן .כל
הזמן שירתתי בשריון".
אברהם בטיש מהמנהיגות הצעירה בקהילה
ובן כיתה שלי ,לימד עברית והכין ילדים לבר
מצווה .בהיותו בן  12ובעל חזות בוגרת לימד
ילדים מבוגרים ממנו לבר מצווה .אברהם
התגייס לצה"ל לרבנות הצבאית ועסק בתפקידי
דת וחינוך .השלים השכלתו האקדמית ,ניהל
בית ספר תיכון .מכאן לקמפוס חינוכי שנקרא
גבעת וושינגטון ,כראש המכללה ומנכ"ל
הקמפוס ,שם ועסק  25שנה בהכשרת מורים.
היה גם ראש המחלקה לחינוך תורני בפריס
מטעם הסוכנות במשך שלוש שנים.
ויקטור נחמיאס עלה ארצה אחרי מבצע
קדש ,התגייס לצה"ל ליחידה  .154המשך דרכו
ברשות השידור ,תחילה ברדיו בקול ישראל
ולאחר מכן בטלוויזיה .שימש כפרשן לענייני
ישראל והמזרח התיכון ולעניינים ערביים.
השתתף בהכנת ביקור ראש הממשלה מנחם
בגין במצרים .הכין את ביקור נשיא המדינה מר
יצחק נבון ושימש לו יועץ אישי ומלווה בביקור.
היה נספח לענייני תרבות בשגרירות ירדן במשך
חמש שנים .באוגוסט  2004בביקור בביתו נתן
לי עותק מספר שחיבר בשפה הערבית "האיש
שנולד פעמיים" עם הקדשת המחבר  -ראה
תמונה  -ובו מפורטים זיכרונותיו ופועלו.
ויקטור נפטר בירושלים ,השאיר אישה ,אילנה,
•
ושלושה בנים .יהיה זכרו ברוך.

שפיים

חברת אחידטקס נצרת עילית ( )1977בע"מ
החברה נוסדה לפני  32שנה והינה אחת
הספקיות העיקריות לצה"ל ולמערכת הביטחון.
החברה בעלת נסיון רב בייצור כיסויים
לאחסנה יבשה ,אפודי מגן ,חגור צבאי
ומוצרים שונים המיוצרים מטקסטיל צבאי.

המפלסים  12פתח תקוה טל' 03-9213431 :פקס 03-9213436 :דוא"ל achidatex@achidatex.co.il
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הטנק הרוסי טי־90
"ולאדימיר" ()VLADIMIR

הטנק טי־ 90הוא החדיש ביותר המשרת כיום בחיל השריון הרוסי ,והתקן שלו
מונה  25,000טנקים ,בהשוואה ל־ 8,000טנקים בלבד בצבא ארצות הברית.
אל"ם (במיל') בני מיכלסון

כללי
רוסיה נוקטת בתפיסה שונה מהמערב
בפיתוח עוצמת השריון שלה .לא ניתן
להשתחרר מההרגשה שהתפיסה הרוסית איננה
אלא המשך התפיסה הסובייטית בתקופת
המלחמה הקרה ,כלומר להשיג עליונות על
צבאות המערב תוך פיתוח יכולת השמדת כל
טנק ורק"ם מערבי בכל מפגש לחימה ( 1כנגד
 ,)1בין אם מופעלים טילים נ"ט או טנקים.
יש להתחשב בכך שתפיסה רוסית זו מלווה
בפיתוחים מודרניים העוברים למדינות עולם
שלישי כמו סין והודו ,ואף למדינות "מצורעות"
כמו איראן ,סוריה וצפון־קוריאה ומהן לארגוני
מחבלים ברחבי העולם.

הטנק טי־ ,90מבט חזית מפורט
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הטנק טי־ 90החדיש אינו נופל מטנק
מערבי חדיש כלשהו ובכמה תכונות אף עולה
על מרביתם .בשנת  ,1992לאחר התמוטטות
ברית המועצות ,היו שני סוגי טנקים בייצור
ברוסיה ,הטנק טי־ 80שפותח במכון בלנינגרד
והטנק טי־ 72שפותח בניז'ני טאגיל (NIZHNI
 .)TAGILהטנק טי־80־יו ( )T80-Uהיה
המתקדם שבין השניים עם מערכת בקרת אש
עדיפה ומנוע טורבינת גז .הדבר בא לביטוי
במחירי שני הטנקים ,הטנק טי־80־יו הוצע
למכירה ב־ 2מיליון דולר ואילו הטנק טי־72
ב־ 1.2מיליון דולר .מדיניות ההספקה העצמית
של מוצרי ביטחון בברית המועצות בתקופת
גורבצ'וב הובילה לקטסטרופה כאשר התמוטטה
המעצמה הקומוניסטית ,והייתה לכך השפעה

קשה על תעשיית הטנקים במדינה .הפדרציה
הרוסית לא יכלה יותר להרשות לעצמה רכש
של שני טנקי מערכה עיקריים ואז הודיע משרד
ההגנה הרוסי כי אינו יכול עוד להרשות לעצמו
לייצר שני סוגי טנקים  -את הטי־ 80ה"איכותי"
ואת הטי־ 72שיוצר ב"כמויות" .בשתי הערים,
אומסק וניז'ני טגיל ,הייתה תעשיית הטנקים
חשובה ביותר עקב הספקת מקומות עבודה
רבים לאוכלוסייה ,לכן הוחלט להמשיך ולרכוש
כמויות קטנות של טנקים משני הסוגים .שני
המפעלים המשיכו בייצור בכמויות קטנות
בתקווה להזמנות רחבות היקף בעתיד על ידי
הצבא הרוסי או למטרות ייצוא.
בתחילת שנות ה־ 90הציג לראשונה מפעל
()URALVAGONZAVOD
אורלואגונזווד
מניז'ני טגיל את טנק הדור החדש שלו המכונה
( T-90אובייקט  .)188היה זה טנק עם תותח
שיורה פגזים וטילים מאותו קנה .טנק זה משלב
בקרבו את פתרונות התכנון במיוחדים של טנקי
ה־  T72-BMוטנקי ה־  T80-Uגם יחד.
מפעל אורלואגונזווד פיתח את טנק ה־
90־ Tלאחר מחקר ולימוד מעמיקים של תפקידי
הטנקים ברמות הטקטית והאסטרטגית
המודרנית
במלחמה
ולאחר לימוד הניסיון
והפקת
שהצטבר
הלקחים מהפעלת טנקי
ה־ T-72במדינות שונות ובאזורים גיאוגרפיים
מגוונים .למעשה ,ה־  T-90היה תוצאה של
השבחות ה־ T-72עד שפותח למעשה טנק חדש
לחלוטין.
מאפייני ה־ T-90ממשיכים את המסורת
הארוכה של הטנקים הרוסיים מאז ה־T-34
המפורסם .משקל נמוך ,גודל קטן ,עוצמת אש
חזקה וניידות גבוהה .מאז הכנסתו לשירות הוא
שודרג פעמים מספר וכל פעם הוצג דגם חדש
(כמו בטנקים רבים אחרים) .בשנת  1996הודיע
קולונל־גנרל אלכסנדר גלקין (,)GALKIN

ראש מנהלת השריון במשרד ההגנה הרוסי
(בפועל  -מפקד גייסות השריון) כי טנק
ה־ T-90נבחר להיות טנק המערכה העיקרי
היחידי של רוסיה.

רכיבי טיל נגד
טנקים הנורה
מקנה התותח

דגמי הטנק טי־90
טנק ה־ 90־ Tנכנס לייצור סדרתי מוגבל
כבר בשנת  1993בהתבסס על אבטיפוס
שנקרא 88־ .Tהטנק פותח על ידי מכון הפיתוח
 Kartsev-Venediktovבניז'ני טגיל כאשר נבנו,
כבר בהתחלה שני דגמים שיועדו לייצוא:
 T90-Eו־  .T90-Sהתקווה הייתה כי בהדרגה
יעברו הצבא הרוסי וכל צבאות ברית ורשה
לשעבר וצבאות אחרים בעולם שהיו מצוידים
בטנקים רוסיים ל־ .T-90עד שנת  1996נכנסו
לשירות מספר מועט של טנקים בצבא הרוסי,
חטיבה אחת של הדיוויזיה הממוכנת ה־94( 21
טנקים) ועוד גדוד בדיוויזיית הטנקים ה־31( 5
טנקים) .אחר כך הייצור נפסק למספר שנים
כאשר כמות הטנקים בצבא עמדה על כ־.150
בשנת  1999הופיע דגם חדש של טנק ה־T-90
בעל צריח יצוק אשר כונה "ולאדימיר"( ,על שם
המתכנן הראשי ולאדימיר פוטקין אשר נפטר

מוצאות כל שנה הזמנות לשני גדודים נוספים.
מחיר הטנק עלה בהתאם ,אם בשנת  2005עלה
טנק  1.3 T-90מיליון דולר (לצבא הרוסי) ,היום
הוא כבר עולה  2.5מיליון .כיום בצבא הרוסי
משרתים כ־ 400טנקים מסוג  T-90כאשר 150
מהם מהדגם הבסיסי .אולם הרעיון שעומד
בבסיס הטנק הינו גמישות השבחות רבה
ויכולת מעבר מהירה לייצור במסות.

מאפיינים

ב  .)1999לרוב ,הוא מכונה  T90-Aומאז 2001
כל טנקי ה־ T-90הינם עם צריח יצוק ולכן זהו
כנראה הדגם התקני כיום בצבא הרוסי .בשנת
 2004החל הצבא הרוסי שוב להזמין טנקים.
באותה שנה הוזמנו  14טנקים מהדגם החדש
ועוד  17בשנת  2005על מנת להרכיב גדוד נוסף
בדיוויזיה הממוכנת  .2בשנת  2006הוזמן עוד
גדוד וכך גם בשנת  ,2007ומשנת  2008עד היום

משקל הטנק ,ערוך ללחימה ,הינו  46.5טון
וצוותו מונה  3לוחמים בלבד.
הטנק בנוי ,פנימית ,בצורה הרוסית
הקלאסית כאשר הנשק העיקרי מותקן בצריח
סובב מרכזי ,חטיבת הכוח (המנוע והממסרת)
בתובה מאחור ואנשי הצוות בנפרד כאשר
המפקד והתותחן יושבים בתא לחימה בצריח
בעוד הנהג בתא לחימה משלו בקדמת התובה.
עוצמת האש העיקרית של הטנק היא
תותח חלק הקדח  M46A2בן  125המ"מ בעל
דיוק משופר שניתן להחלפה בקלות ובמהירות
במקרה של פגיעה או תקלה .התותח מיוצב
בשני הצירים ונטען במטען אוטומטי הכולל

טנק טי־ 90ביציאה לחוף
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 22פגזים תורנים .השימוש במטען אוטומטי
מאפשר לו ירי של 7־ 8פגזים בדקה ,יתרון
משמעותי על פני מתחריו המערביים .חימוש
התותח כולל פגזי חלול ,נפיץ־רסס ושרפנל עם
מרעום זמן ,והכדור הקינטי שלו הוא מהטובים
בעולם ,כיוון שהתותח בעל קליבר גדול יותר
( 125מ"מ מול  120מ"מ במערב) והקנה אף
ארוך יותר ( 52קטרים מול  50קטרים במערב).
תותח זה יכול אף לשגר טילים נגד טנקים מונחי
לייזר מסוג "רפלקס"  9M119לטווח  4,000מ'
בעלי ראש נפץ במטען חלול ,המסוגלים לחדור
שריון ריאקטיבי וכן לפגוע במסוקים בטווח של
 5,000מ' .החימוש המשני של הטנק כולל מקלע
נ"מ  DSHK 12.7מ"מ ומקלע מקביל  7.62מ"מ.
מערכת הבק"ש של הטנק  T-90הינה
אינטגרלית אוטומטית (עם יכולת שליטה של
המט"ק) מסוג  .GT4A1מערכת זו כוללת מחשב
בליסטי וערוצי ירי לפגזים וטילים עם מט"ל.
יש מערכת ירי ליום לתותחן מסוג  1A43עם
כוונת תותחן תרמית המאפשרת זיהוי מטרות
בלילה בטווח  1.5-1.2ק"מ .למפקד יש כוונת
ייעודית מסוג .PNK-S
מיגון הטנק מתבסס בראש ובראשונה על
צללית נמוכה בעשרות סנטימטרים ממקביליו
במערב בשילוב של מיגון פסיבי ואקטיבי אשר
הופכות אותו למוגן ביותר בעולם .דפנות הטנק
מכוסות ב"לבנים" של שריון ריאקטיבי מדור
ב' .כיסוי זה משווה לצריח מראה אלכסוני
כעטוף בקליפה .השריון הריאקטיבי מותקן גם
על תקרת הצריח כנגד איומים מלמעלה .בנוסף
מצויד הטנק במערכת הגנה אקטיבית מדגם
 SHTORA-1 TSHU-1-7לשיבוש אופטרוני,
המיוצרת בחברת  Electronintorgברוסיה,
המיועדת לשבש מט"לים וטילים מתבייתי כתם
לייזר או רוכבי קרן לייזר .כמו כן מצויד הטנק
במערכת התרעה בפני קרינת לייזר .מערכת
הגנה אקטיבית זו בשילוב מערכת יירוט טילים
כמו ה  ARENAיעילה ביותר.
עובי השריון הינו שווה ערך ל־ 420עד 900
מ"מ בצריח כנגד קלעים קינטיים ,ושווה ערך
ל־ 500עד  900מ"מ כנגד מטענים חלולים.
דפנות התובה שוות ערך ל־ 710-670מ"מ נגד
קינטי ול־ 1,340-990מ"מ נגד חלול .להשלמת
המיגון קיימים שבש א"א ,מערכת התרעה
כנגד קרינת לייזר עם  4מקלטי לייזר ,מדוכות
רימונים ליצירת עשן מיידי ותרסיס המבוקרים
מחשב וכן מיגון אב"כ כולל.
ניידות הטנק מתבססת על מנוע דיזל
 V84MSבעל  840כ"ס שהם  18כ"ס/טון.
לטנק מיכל דלק בן  1,600ליטר הממוגן בנפרד
ובנוסף למיגון הכולל .לטנק שנורקל באורך 5
מ' המאפשר צליחת מכשולי מים בעומק זה
בשל אטימות הטנק.

הודו והטנק טי־90
בסוף  2009החל הצבא ההודי לקלוט את
ראשוני טנקי ה־ T90-Mממפעל ניז'ני טאגיל.
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שלושה מבטים
על הטנק טי־90

טבלת השוואה
תכונות

90־T

M1A1

ליאופרד 2

צ'לנג'ר

לקלרק

מרכבה 4

61

62.3

62.5

54.6

65

משקל (טון)

46.5

אורך (מ')

9.53

רוחב (מ')

3.78

3.72

גובה (מ')

2.225

2.66

צוות

9

3

4

4

4

3

4

קוטר תותח (מ"מ)

125

120

120

120

120

120

יכולת ירי טיל מונחה

כן

לא

לא

לא

לא

לא

כוונת תרמית

כן

כן

כן

כן

כן

כן

תחמושת

43

40

42

52

40

46

טווח כוונת לילה

2,300

2,000

2,000

2,000

2,000

מייצב

אלקטרו הידראולי
ואלקטרו מכני

אלקטרו
הידראולי

אלקטרו
הידראולי

חשמלי

חימוש משני

מקלע מקביל
 7.62מ"מ נ"מ 12.7

 2מקלעים  7.62מ"מ,
מרגמה  60מ"מ 12 ,מדוכות

הספק מנוע (כ"ס)

1,000

1,500

שריון

שכבתי

מיגון ריאקטיבי

כן

חוסמים אלקטרו אופטיים

כן

לא

מהירות מרבית (קמ"ש)

60

67

חשמלי

לא

מוסף

כן

כן

כן

לא

לא

לא

כן

72

59

71

טווח פעולה (ק"מ)

550

480

450

450

550

מחיר (במיליוני דולר)

2.82

5.44

5.32

4.21

8.5

4.5

טנק טי־ 90מפגין
מהירות במעבר סוללה
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שריון  34׀ 37

הטנק טי־ 90בניסוי מעבר טלטלנים

המיזם החל כאשר בחודש פברואר 2001
רכשה הודו את הקבוצה הראשונה של  310טנקי
 T90-sבסכום של  795מליון דולר אשר מהם
 120הגיעו "מהמדף" ברוסיה ,עוד  90במארזים
מוכנים למחצה להרכבה בהודו ועוד  100קיטים
להרכבה שלמה בהודו .בעקבות עסקה זו נחתם
חוזה נוסף בערך כולל של  800מליון דולר
ב־ 26לאוקטובר  2006לרכש של עוד  330טנקי
 T90-Mשאמורים היו להיות מיוצרים בהודו
מחומרי גלם מקומיים .החוזה השלישי נחתם
בדצמבר  2007בערך כולל של  1.23מיליארד
דולר וכלל השבחת  347טנקים שייוצרו במפעלי
הממשלה (המש"א) ההודית .במהלך שנת 2008
הושלמו הניסויים הסופיים של ה־  T90-Mבהודו
והושלמו ההכנות לייצורו הסדרתי שם.
הטנק  T90-Mהינו שיפור משמעותי לעומת
קודמו שהורכב בהודו וכונה ,T-90S BISHMA
יכולותיו מוערכות כעולות ב־ 150אחוזים
על קודמו .ה־M־ T90כולל שריון ריאקטיבי
משופר מסוג "קקטוס" ( )KAKTUSבחזית
התובה ובצריח (ה־S־ T90היה מוגן בשריון
ריאקטיבי קונטאקט־ 5בלבד) .הטנק החדש
מצויד במערכת בקרת אקלים מתקדמת של
חברת קינטיקס הישראלית המאפשרת גם
קירור מערכת הראייה התרמית המתקדמת
מסוג "קתרין" ( )CATHERINשל חברת
"טלס" הצרפתית וכוונת מפקד מתקדמת מסוג
STD־ MATISהמאפשרת תצפית פנורמית,
כשהצריח מוגף ,ביום ובלילה .הטנק מצויד
בתיבת הילוכים אוטומטית ,מערכת אלקטרו־
הידראולית לצידוד הצריח והגבהתו ותותח
 125מ"מ משודרג מסוג .m46a2-5 RAPIRA.
מנוע ה־ T90-Mחזק יותר והינו דיזל V-92S2
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מרכיבי הגנה אקטיבית שטורה

טנק טי־ 90בירי

המספק  1,000כ"ס ולטנק יש גם מנוע עזר
לשימוש שקט בעת שהמנוע הראשי מדומם.
חברת  BELההודית תספק את מערכת ניהול
הקרב לטנקים (מענ"ק) המיוצרת בזיכיון של
חברת אלביט הישראלית.
 987מהטנקים אמורים בעתיד להצטייד
במערכת הגנה אקטיבית "מעיל רוח" של רפאל
או  LEDS-150של חברת "סאאב" השוודית,
אשר תספק  1,657מערכות בהיקף של 270
מיליון דולר .מעניין כי כי התובות והצריחים
היצוקים של  330ה־ T90-Mכמו קני התותחים
מסוג  RAPIRAמיועדים להיות מיוצרים
בחברת  HVFההודית מחומרי גלם מקומיים,
בעוד גרסה משופרת של שריון מרוכב ,על
בסיס קרמי ,המכונה "קנצ'ן" ייוצר בהודו
להחלפת חבילה רוסית דומה שהרוסים לא רצו
לשחרר את הטכנולוגיה שלה ,ואילו השריון
הריאקטיבי מסוג "קקטוס" והצבע דוחה
המכ"ם מסוג  RPZ-86Mייובאו מרוסיה.
נכון להיום מתכוון צבא הודו לבנות כוח
טנקים חדיש בן  2,473טנקים המורכב מ־ 1,409

טנקי  1,692 ,T-90טנקי  T-72ו־ 248טנקים
"ארג'ון" מייצור מקומי .כך ימנה חיל השריון
ההודי  21גדודי  34 ,T-90גדודי  T72-M1ו־6
גדודי ארג'ון.
בכך יהפוך הצבא ההודי לצבא עם כמות
טנקי ה־ T-90הגדולה ביותר בעולם.

סיכום
הטנק טי־ 90הינו מהטנקים המתקדמים
בעולם כיום ,במיוחד גרסתו ההודית M־T90
שתיכנס לייצור בקרוב ולהצטיידות גם בצבא
הרוסי .בהיותו טנק בעל  3אנשי צוות ,ממוגן
היטב ,קל משקל ובעל ניידות מרשימה וזול
לאין ערוך מכל טנק מערבי ,הוא פוטנציאל
לייצור המוני ולהצטיידות במדינות רבות .כיום
כבר הזמינה אלג'יריה  102טנקי טי־ ,90ערב
הסעודית עומדת לחתום על חוזה לרכש 150
טנקים כאלה ומדובר שגם לבנון תרכוש אותם.
הטנק ברוב תכונותיו עולה על העומדים מולו
במערב ועל כן יש להתייחס אליו ברצינות רבה
•
בכל עימות אפשרי.

ראדא תעשיות אלקטרוניות מפתחת ומייצרת
מערכות אלקטרוניות חדשניות לרק¢מ
• מערכות הגנה • מערכות ניווט
• מערכות תצפית • מערכות הקלטה ותחקור

אנו גאים להיות חלק בעשייה הברוכה ,שכולה פרי פיתוח ישראלי מקורי ,ושותפים
מזה  40שנה בפיתוח וייצור מערכות מתקדמות לטנק המרכבה לדורותיו.
החברה מתמחה בפיתוח וייצור מכלולים ותתי מכלולים בטכנולוגיות של עיבוד שבבי בדיוק
גבוה ,הנדסת מערכת בפרוייקט  ,turn keyריתוך ,שיריון ואלומיניום ,צביעה וגמר.
טל ,03-5500066 .פקסwww.yail-noa.co.il ,03-5584384 .

צילום :מיכאל מס

יעיל נוע ( )1995בע”מ  -מפעלי מתכת
מברכת את היזמים ,המהנדסים לדורותיהם ומנהלת הטנק
לרגל ציון  40שנה להנחת היסודות לטנק המרכבה.

תלמידי תיכון עמית־עמל
מראשון לציון באתר יד לשריון

תלמידי התיכון עמית עמל מראשון לציון ברחבת כותל השמות ביד לשריון

נחמה בר־כוכבא (בריל)*
אתר יד לשריון בלטרון מהווה גם כיום,
בהמשך לשנים קודמות ,אתר לימודי חינוכי
חשוב במערכת החינוך .במסגרת ביקורי
התלמידים באתר ,מציינת אושרת שפירא,
מנהלת מרכז המבקרים של האתר ,פעילות
לימודית חינוכית מיוחדת של הנהלת תיכון
עמית־עמל ראשון לציון באתר יד לשריון
בלטרון.
בפעילות זו סיירו תלמידי כיתות י"א
של בית הספר התיכון בלטרון וסביבותיה
בהקשר לנושא "אני והמדינה בעקבות
לוחמים" .במהלך שלושה ימים ומתוך חוויה
מרגשת למדו התלמידים על הלחימה הקשה

באזור ,על הרקע ההיסטורי ועל מסורת
הגבורה ,אומץ הלב ,הדבקות במשימה
ואהבת הארץ ,תוך מסירות ללא גבול של
חיילי צה"ל ומפקדיו לדורותיהם.
בסיום נערך טקס ערכי מרגש ברחבת
כותל השמות" .הטקס היה אחד המרגשים
והמכובדים שחוויתי בעשר שנות עבודתי
עם בתי ספר ביד לשריון" ,ציינה אושרת
שפירא.
למרות הקשיים הרבים בתכנון תכניות
הטיולים והסיורים של בתי הספר בשנים
האחרונות ,אתר יד לשריון בלטרון הוא
אתר מבוקש וחשוב לאנשי החינוך.

*נחמה בר־כוכבא (בריל) היא אלמנתו של אלוף משה בר־כוכבא (בריל) ובעלת פרסים
כמנהלת מצטיינת של בתי ספר ופרס מפעל חיים בחינוך ויקירת העיר ת"א־יפו
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תלמידים במהלך הטקס

אורדן יצרן פלדות המרכבה
מחזק את ידי
השריונאים
וצה"ל

נמדע-דיזל הנדסה

M-113 N-2000

אכזרית

t-72

קבוצת נמדע-דיזל הנדסה עם ניסיון של יותר מ 30-שנה בהנדסה וייצור
בעלת הידע והיכולת לשדרג כל טנק ונגמ"ש ברחבי העולם
נמדע-דיזל הנדסה לב פסח ,א.ת .צפוני לוד  71106טל'08-9781111 :
www.nimda.co.il • www.diesel-eng.co.il

מרכז המידע הלטרון

דבורי בורגר

צילומים נדירים ממלחמת ששת הימים
מאוסף סא"ל (במיל') נחום ברוכי

סא"ל (במיל') ד"ר נחום ברוכי תרם
למרכז המידע בלטרון  15צילומים נדירים
שצילם במלחמת ששת הימים בעת לחימתה
של חטיבת הראל ,החל מצהרי היום השני
למלחמה וכן במהלך שחזור הקרבות
של החטיבה לאחר המלחמה .גדוד 106
שבמסגרתו לחם כמ"פ בששת הימים ,עבר
הסבה לחיל השריון בשנת ( 1960חרמ"ש)
עם הסבתה של חטיבת הראל לחטיבת שריון.

בימים אלה שוקד נחום ברוכי על ספר המביא
את סיפורה של חטיבת הראל במלחמת ששת
הימים .הספר צפוי לצאת לאור סמוך ליום
ירושלים השנה בהוצאת אריאל .במלחמת
יום הכיפורים היה ברוכי מג"ד  86חרמ"ש,
שלחם רוב ימות המלחמה במסגרת חטיבה
 460באוגדה .162
כאן המקום להוקיר את פועלו רב השנים
של סא"ל (במיל') נחום ברוכי לשימור מורשת

לפני תפיסת קו
לוגה כ' בחושנייה
משריפת השלל.
פ סקת האש .העשן
הפ
אוסף נחום ברוכי
מ

חטי
בת הראל במסדר חגיגי לפני
הירי
דה
מר
מת
הג
ולן,
לקראת
שחרור .מאוסף נחום ברוכי

ההס
תערות על
במרכז טנק ירד תל אל פול.
ני שרוף.
מאוסף נ
חום ברוכי
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חטיבת הראל וגדוד  106בפרט .ברוכי מרצה
רבות בפני חיילים וקצינים על לחימת חטיבת
השריון הראל וגדודו במלחמת ששת הימים
ועל מהלכי השריון בסיני במלחמת יום
הכיפורים.
סא"ל (במיל') נחום ברוכי הוא ד"ר במחלקה
ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת בר־אילן.
את הדוקטורט שלו כתב על הקיבוץ הדתי
במלחמת העצמאות ולאחריה.

חטיבת הראל בדרך מרמת
הגולן לירושלים דרך שכם.
מאוסף נחום ברוכי

פיצוץ גשר
ה .מאוסף
לל
עבדא חום ברוכי
נ

חיי
לי פלוגה י'
חושנייה יום סורקים את
ל
הרמה .מאוסף אחר כיבוש
נ
חום ברוכי

טנקים מו
ל פתחת כו
קו הפסקת הא דנה ,תפיסת
ש
מוצב  .111מאו בנקודה ,308
ס
ף
נ
חו
ם
ברוכי

בידו לנבי
לוגה כ' בדרך מ חום ברוכי
פ
מאוסף נ
סמואל.
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תרומת רס"ן (במיל') אריה צדיק

חברנו בעמותת יד לשריון רס"ן (במיל')
אריה צדיק ,אינו מפסיק להפתיע את מרכז
המידע במקורות ייחודיים שהצטברו אצלו
במשך השנים משירותו כטנקיסט מעת הכשרתו
כגדנ"עי (הילדים) של חטיבת הזקן בתש"ח.
והפעם הוציא מאמתחתו פריטי שלל ממבצע
קדש וממלחמת ששת הימים .ממלחמת ששת
הימים הביא מהמחנות בקנטרה ובסביבתה מדי
חייל קומנדו מצרי ,מפה דו־לשונית ערבית־
אנגלית של סיני ,שלט שהיה מונח על שולחנו
של קצין מצרי ,דרגות ,דסקיות ,כותפות ואותות
שנמצאו בחדרים השונים .ממבצע קדש הפתעה
בנוסח "גבעת חלפון אינה עונה" מהצד המצרי:
באל עריש לקח עמו קוראן שמדפדוף תמים בו
נושרים ממנו צילומי שחקניות ודוגמניות מצריות
חטובות איברים ודמות גבר ציורית.
במבצע קדש לחם אריה צדיק כמ"מ ,והיה
שותף לכיבוש שדה התעופה באל עריש וקצר
הישגים נוספים .במלחמת ששת הימים לחם
כמ"פ ה' (הדרן) בגדוד  268בפיקודו של טוביה

תרומת אלדד אבידר

סא"ל (במיל') אלדד אבידר ששימש
סגנו של תא"ל אורי בן־ארי מח"ט הראל
במלחמת ששת הימים ,תרם לאחרונה
ספרים רבים ,וכבר הבענו את תודתנו
במדור זה .לתרומה זו הוסיפו אלדד ורעייתו
חסידה ,שתי ערכות מלאות של מדים
וכרזת בד ענקית "ירושלים  -הראל סביב
לך" על משקל הפסוק בתהילים קכ"ה ,ב'
"ירושלים הרים סביב לה וגו'" ,המבטאת
את חלקה המשמעותי של חטיבת הראל
בשחרור ירושלים וסביבותיה במלחמת
ששת הימים.
מלוא הערכתו על הקשר המתמיד עם
עמותת יד לשריון ועל תרומת ספרים
ופריטים חשובים ומשמעותיים ליד
לשריון.

פריטי שלל שהורדו בחדרים במחנות בקנטרה
וסביבתה ,תרומת רס"ן (במיל') אריה צדיק

מדי קומנדו מצרי שנמצאו במחנות בקנטרה
וסביבתה במלחמת ששת הימים ,תרומת רס"ן
(במיל') אריה צדיק

רביב במסגרת חטיבה  60בפיקודו של מנחם
(מן) אבירם .פלוגתו נעה מביר גפגפה עד קנטרה
במקביל לחטיבה  .7הוא השתתף בקרב המפורסם
של חניון הלילה של טנקי אי־אם־אקס־ 13וכן
בתקרית ראס אל עיש לאחר מלחמת ששת
הימים ב־ 31ביוני וב־ 1ביולי  ,1967כאשר יחידת
קומנדו מצרית עברה את התעלה ופלוגתו של
אריה צדיק ופלוגת חרמ"ש בפיקודו של אוריאל
מנוחין ניהלו נגדה קרב .הם עברו לצד המצרי של

התעלה והתמקמו בקילומטר ה־ .10במלחמת יום
הכיפורים היה סמג"ד בחטיבה  670וישב בשבוע
הראשון עם גדודו בבקעה .לאחר שהתרשמו
שהגזרה שקטה השאירו פלוגה אחת בבקעה,
ושאר הגדוד ירד להילחם בסיני .הוא המשיך
לשרת בשירות מבצעי עד שנת .1988
תודה רבה לרס"ן (במיל') אריה צדיק על
תרומתו המצטברת המרשימה לאוצר יד לשריון
בלטרון.

אוסף משה בר־כוכבא (בריל) ז"ל
בקרוב הרשימה המלאה של האוסף החשוב,
שנתרם על ידי הגב' נחמה בר־כוכבא (בריל),
אלמנתו של אלוף משה בר־כוכבא (בריל) ,חברת
הנהלת עמותת יד לשריון .האוסף הייחודי,

הכולל עשרות ספרים ,סרטים ומסמכים ,מייצג
את ארבעת העשורים הראשונים של החשיבה
וההשכלה השריונאית בצה"ל מנקודת ראות
של מצביא ואיש ספר.

פעילות מרכז מידע לטרון  -סיכום שנתי 2009
• מתן שירותי מידע ל־ 905פונים.
•קליטת למעלה מ־ 400ספרים וגיליונות של
כתבי עת.
•צוות הצילום והעריכה :צילום  165אירועים
בסטילס ( 11033צילומים) ביד לשריון ובחיל
השריון ,צילומי  27אירועים בווידאו 137 ,ימי

עריכה ( 883שעות עריכה).
• פרויקט הדיגיטציה בעיצומו.
• המחלקה הפדגוגית בפיתוח מתמיד.
•ומה הלאה? שנת  2010תתמקד בפרויקט
הדיגיטציה ובחשיפה מתקדמת של שירותי
מרכז המידע ברשת האינטרנט ובצה"לנט.

נשמח לתרומת מקורות מידע ופריטי אוסף של
מפקדים ולוחמים מכל הזירות ,למשמרת במרכז
המידע לטרון  -מרכז אוצרות השריון
המשיכו להירתם למפעל התיעוד של חיל השריון!
כרזה מאירוע הצדעה לחטיבת הראל,
תרומת סא"ל (במיל') אלדד אבידר
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 -מודעה -

ה"אכזרית" ,נגמ"ש איכותי כחול־לבן בפיתוח "נמדע"

איזכור  40השנה להנחת היסודות לטנק ה"מרכבה" ,אל לו להשכיח
מאתנו פיתוח כחול־לבן נוסף בתחומי השריון .המדובר כמובן הוא
ב"אכזרית" ,נושא גייסות משוריין (נגמ"ש) כבד אך קל תנועה ,שהחל משנת
 ,1985נבנה על תובת טנק 55־ Tושודרג משמעותית לצורך התאמתו
לפעילות מבצעית בצה"ל .חברת "נמדע" הישראלית ,בסיוע מהנדסיה
ומתכנניה היא זו שעסקה בשת"פ עם צה"ל בפיתוח הנגמ"ש ובהכשרתו
לייעודיו הצבאיים.
ה"אכזרית" הספיקה לצבור ב־ 25שנות קיומה ניסיון מבצעי עשיר,
שהאחרון בו נרכש במבצע "עופרת יצוקה" .היא מגיעה למשקל של 44
טון ונושאת עמה עד  10לוחמים ו־ 2אנשי צוות .כניסתם של הלוחמים
ל"אכזרית" ויציאתם ממנה מתבצעת מדלת אחורית מוגנת בעלת רמפה
הידראולית.
חטיבת כוח חדשה בעלת הספק מוגבר של  710כוח־סוס הותקנה

בחלקה הקדמי של התובה ומוסיפה יכולת לשכבת מיגון משופרת לנגמ"ש
ולצוות הלוחמים.
בדומה ל"מרכבה סימן  "4גם ה"אכזרית" מפגינה ביצועי נסיעה
וגמישות גבוהים בתנאי עבירות קשים וכן מספקת הגנה לצוות הלוחמים
מפני מטענים קינטיים ,מטענים אנרגטיים ,)RPG( ,מטעני צד ,רסיסים
ארטילריים וירי מנשק קל .מערכת ירי  7.62 - 30מ"מ הניתנת לשליטה
מרחוק ,עם יכולת פעולה ביום ובלילה משלימה נגמ"ש איכותי ואימתני
הניתן לשילוב בפעילויות מבצעיות רבות.
מאפיין נוסף ,שהופגן במבצע "עופרת יצוקה" ,התקרבות שקטה ליעד
גם באיזור אורבני.
"נמדע" ראוייה לכל הברכות על תרומתה החיונית לזרוע היבשה של
צה"ל.

יוסף בר־זהב

חטיבה  600במלאות  36שנה

למלחמת יום הכיפורים

למעלה מ־ 400מלוחמי חטיבה  600במלחמת יום הכיפורים מילאו כול פינה באולם המרכבה שביד
לשריון ביום  8באוקטובר  ,2009לאחר טקס התייחדות בפארק העוצבות עם  134נופלי החטיבה
במלחמה .השתתפו במעמד יו"ר עמותת השריון אלוף (במיל') חיים ארז  -מח"ט  421במלחמה,
אלוף (במיל') אמנון רשף  -מח"ט  14שפיקד על מבצע "אבירי לב" כשגדוד ( 407מחטיבה  )600היה
אחד מהגדודים שסופחו לחטיבתו
אלוף (במיל') יעקב (ג'קי) אבן*
משפחות שכולות ,לוחמי חטיבה 600
במלחמת יום הכיפורים ,חברות וחברים,
לאחר שיחות שקיימתי עם חברי עמותת
חטיבה  600הובהר לי כי חברי העמותה ביקשו
ממפקדנו אריק שרון לשאת דברים בכנס
החטיבה שהיה אמור להיערך בזמנו ,וכידוע
השתבשו הדברים לצערנו .כיום ,במעמד מכובד
זה ,אני עומד בפניכם כסגן מפקד האוגדה ,כסגנו
של מפקד האוגדה אריק ,כדי לומר דברים על
מלחמת אוגדתנו בכלל ומלחמתכם חטיבה 600
בפרט.
חלפו  36שנים מאז המלחמה הגדולה
במלחמות ישראל שלאחר מלחמת העצמאות,
מלחמה שבה החברה הישראלית הייתה
פטריוטית ,אמיצה ועשויה ללא חת; מלחמה
שבה היו טובי הלוחמים והמפקדים של מדינת
ישראל; מלחמה שבה צה"ל היה בלתי מנוצח;
מלחמה שבה נלחמנו על הגנת ביתנו במרחק
 300ק"מ ,על גדות תעלת סואץ .צלחנו את
התעלה ,לחמנו על אדמת מצרים ומימשנו את
תורת הביטחון הישראלית הראויה  -להעביר
את המלחמה לשטח האויב ולנצח! ואכן נצחנו.
כך ראה אותנו העולם כולו ,ובעיקר אויבינו.
בעקבות זאת מימשנו את הישגנו הגדול
בתהליך השלום ,שהסתיים בהסכם השלום עם
מצרים  -הגדולה באויבותינו בעבר והחזקה
במדינות ערב ,ואחריה עם ירדן ,ומאז נעצרנו.
עם כל הביקורת שהייתה לנו בזמנו על עצמנו -
הינו הטובים ביותר .והיום ,לאחר  36שנה ,אנחנו
יודעים זאת טוב יותר מאי פעם .אנחנו ,אוגדה
 - 143ברובה אוגדת מילואים בחזית סיני מול

מצרים במסגרת כוחות צה"ל של פיקוד הדרום -
נפל בחלקנו להפוך כמעט מפלה צבאית ,שהייתה
גורמת לאסון למדינת ישראל ,לניצחון היסטורי
בתולדות העמים.
יחד עם הסיפור הצבאי של מבצע היסטורי
זה ,ברצוני להעביר גם את המסרים הקשורים
במלחמה זו  -מלחמת יום הכיפורים .מסרים
אלה הם בעיניי ציווי הנופלים והנפגעים ועם
ישראל כולו שהשתתף במלחמה ,שהיה לה תנאי
ברור " -ניצחון בכל מחיר" ,למרות שלא צוין
במפורש אך הובן ובוצע על ידי כל משתתפיו,
מרמת הלוחם ,החייל הבודד ועד לרמטכ"ל.
זו הייתה מלחמת קיום של עם ישראל ללא
פשרות! אמירה זו לא הייתה סיסמה .במלחמה
זו לחמנו על בתינו במרחק מאות ק"מ מהם.
עובדה זו לא שינתה את הבנתנו ואת מחויבותנו
לנצח במלחמה .למושג "ניצחון בכל מחיר" אין
פרשנות ,הוא כורח המציאות של מצב מלחמה
שאין לך ברירה אחרת  -אלא לנצח .מושג זה
עומד כמעט בהתנגשות עם עקרון מנהיגותי
חשוב ביותר שהוא השגת מטרה תוך הגנה
ושמירה על חיי הלוחמים .הדבר דורש רמת
מנהיגות קרבית עליונה שיש בה שני מרכיבים
חשובים ביותר  -מפקדים בעלי שיעור קומה
בכל הרמות מבחינה אישיותית ,ערכית ,מוסרית
ובעלי יכולת מקצועית עליונה ,כדי שישיגו את
מטרת הלחימה  -ניצחון במלחמה!
יכולות אלה באו לביטוי באוגדה ובחטיבתכם.
גם פקודות קשות ביותר בוצעו מתוך משמעת
בלתי מעורערת ותוך ספיגת אבדות כבדות
מאוד .זכינו שעל אוגדתנו פיקד מצביא בעל

שיעור קומה היסטורי ,שניחן בכושר מנהיגות רב
עוצמה ,בידע ובניסיון צבאי עשיר ,בעל תכונות
של אסטרטג ,טקטיקן ולוחם ,לוחם שידע כי רק
"בתחבולות תעשה לך מלחמה" וכי רק פעולות
התקפיות הן המפתח לניצחון ,שהיה חייב להיות
מושג בכל מחיר!
אלוף אריק שרון ,המצביא שפיקד עלינו
במלחמה קשה זו ,ביוזמתו ובכושר מנהיגותו
המבצעית ,הניע את אחרון החיילים במוטיבציה
אדירה  -טון הפיקוד הבוטח וההחלטות שלו
נשמעו בכל רשתות הפיקוד של האוגדה.
מנהיגותו השפיעה על כל דרגי הפיקוד ותרמה
רבות לניצחון.
המלחמה החלה כידוע ב־ 6באוקטובר .1973
אוגדתנו ,אוגדת המילואים ,התגייסה במהירות
ושעטה על שרשרות לעבר החזית בסיני והתייצבה
לקרבות החל מיום  8באוקטובר .קרבות הבלימה
נמשכו עד  14באוקטובר ,שבו נערך קרב השריון
הגדול שהשתתפה בו אוגדתנו ואשר אִפשר את
מהלך הצליחה שבא בעקבותיו.
אוגדת הצליחה שלנו נבחרה לביצוע משימת
צליחת התעלה ויצירת ראש הגשר למעבר
אוגדות פיקוד הדרום מערבה למצרים :אוגדה
 162ואוגדת סיני בנוסף לאוגדתנו .לא במקרה
יועדה אוגדתנו למשימה זו ומוקמה כבר
מראשית המערכה בגזרת הצליחה .בקרב אוגדתי
זה השתתפו  3חטיבות שריון :חטיבה  ,14חטיבה
 ,600חטיבה  421וכן חטיבת הצנחנים  ,247אגד
ארטילרי ,אגד צליחה ,אגד תחזוקה ויחידות
לוחמות רבות אחרות שהצטרפו אלינו.
תכנון מערכת הצליחה וקרבות הצליחה

* אלוף (במיל') יעקב (ג'קי) אבן ,שימש סגן מפקד אוגדה  143במלחמת יום הכיפורים .הדברים נישאו בכנס של חטיבה 600
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מראה מערב הזיכרון לחללי חטיבה 600

היו פעולה התקפית מהמסובכות והמורכבות
ביותר שאי פעם בוצעה על ידי צה"ל .עיקרי
תכנון מבצע הצליחה וביצועו היו :חטיבה 14
מוגברת הבקיעה ,חטיבה  600ביצעה הטעייה
קרבית והייתה חלק מההבקעה ,חטיבה 247
של הצנחנים צלחה ,וחטיבת השריון  421צלחה
וקבעה את התוצאה ההכרחית שהיא המשך
ביצוע הצליחה על ידי כוחות האוגדה ואוגדות
פיקוד הדרום.

על חטיבה 600
ברצוני להדגיש את היחס האישי שיש לי אל
חבריי הרבים בחטיבה  - 600פיקודיי לשעבר
בגדוד  - 79גדוד המגח הראשון של צה"ל ,שממנו
צמחו חטיבות המגח ,כשאוגדה  143היא שיאו
של תהליך זה .כמו כן השתתפתי אתכם בקרבות
הבלימה של  8ו־ 9באוקטובר ובמבצע גישור
התעלה עם גשר הגלילים ,ועל כך יפורט בהמשך.
לפני שאכנס לפרטי תיאור הקרבות של
חטיבה  ,600ברצוני לציין כי אינני בא להציג
נתונים שאינם ידועים לכם ,אלא לחזור ולהדגיש
במעמד זה גם את הידוע .אתייחס עתה לייחודה
של חטיבה  600בקרבות אוגדה  .143הייתם
חטיבת מילואים עילית ,טנקיסטים ומפקדים
מהמעלה הראשונה ,בעלי ניסיון קרבי של
מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה .הבוגרים
מביניכם שירתו בגדוד המגח הראשון  ,79גדוד

המילואים הראשון  46במלחמת ששת הימים.
היותר צעירים הם בוגרי חטיבה  401וחטיבה 14
 חטיבות מגח באוגדת סיני שלחמו במלחמתההתשה בסיני .הייתם אז בגילאים הצעירים
של שנות העשרים לחייכם ,מנוסים ,מאומנים,
מכירים היטב את שדות הקרב בסיני ,מצוידים
בטנקי הפטון החדשים ביותר של צה"ל ,עם רוח
לחימה וכושר מבצעי מעולים ,עם שדרת פיקוד
סדירה ומח"ט שריונר מוסרי וערכי .הקרבות
שבהם השתתפתם ,הן כחטיבה  600והן כגדוד
במסגרת חטיבה  ,14היו מול יעדים אסטרטגיים,
אופרטיביים וטקטיים שהבטיחו את מבצע
הצליחה והניצחון במלחמה.
מכאן לקרבות עצמם ברמה שאני מכיר אותם.
אתייחס בדבריי לשלוש מערכות הקשורות
במלחמה זו:
• קרבות הבלימה מיום  9עד יום  14באוקטובר.
• קרבות הצליחה מיום  15עד יום  19באוקטובר.
•קרבות הרחבת ראש הגשר המזרחי מיום 19
ועד  23באוקטובר.

קרבות הבלימה
יום  9באוקטובר היה יום קשה ,במיוחד לאחר
 8באוקטובר ,היום השחור של התקפת הנגד של
פיקוד הדרום וצה"ל .ביום זה ניתנו פקודות לא
מוגדרות של הדרגים מעלינו שאפשר לפרשן
כהימנעות מפעילות התקפית ,בניגוד למצב

העובדתי בשטח שחייב פעולות התקפיות,
במסגרת ייצוב קרב ההגנה של אוגדה  .143מפקד
האוגדה אריק שרון הבין והורה ליחידות האוגדה
לבצע את הפעילויות ההתקפיות הבאות:
חילוץ מעוז פורקן ,כיבוש היעדים "חמוטל"
ו"מכשיר" שאבדו לנו ב־ 8באוקטובר ,ובעיקר -
ביצוע קרב התקפי כדי לייצב את אחיזתנו בשטח
החיוני ביותר למבצע הצליחה ,הלא הוא רכס
"חמדיה" " -כישוף" השולט על מרחבי הצירים
"עכביש" ו"טרטור" עד לתעלה .ביצוע פקודות
אלה הצליח בחלקו :לא נכבש מתחם "חמוטל",
לא נכבש מתחם "מכשיר" ,בקרב על "מכשיר"
נפצעו ופונו המג"ד אמנון מרתון והסמח"ט יהודה
בכר .הסמג"ד חיים אלקן קיבל פיקוד .כן הצלחנו
לייצב את מרחב ההגנה על "חמדיה" ו"כישוף"
וחטיבה  600הצליחה במיוחד בקרב שריון בשריון
כנגד צוות קרב חטיבתי משוריין מצרי שתקף
את חמדיה כדי לכובשה .הצלחת קרב זה נזקפת
בעיניי לזכותו של המח"ט טוביה רביב שביצע
מארב שריון מזנק במקצועיות .עיקר הכוח בקרב
זה היה של גדוד  409בפיקודו של עוזי בן יצחק
המג"ד ועמוס אונגר הסמג"ד.
הקרב הבא היה אמור להיות ניצול הצלחה על
מערך חי"ר ביעד "טלוויזיה" .במקביל לקרב זה
הייתה צריכה להשתתף גם חטיבה  14שנכנסה
לגזרה מאוחר יותר ,והייתה אמורה לתקוף את
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מתחם "מיסורי" ,כאשר גדוד הסיור  87מגיע
מערבה לאזור התעלה באגפה של התקפה זו,
וזיהה את התפר בין הארמיות.
אני מדגיש במיוחד תיאור קרב זה ,כי בקרב
זה ספגה חטיבה  600אבדות כבדות כאשר ביצעה
את פקודת ההסתערות שניתנה על ידי .הופתענו
שהסתערות זו היא מול מערך נ"ט רווי טילים,
ולמרות שחטיבה  600הגיעה ליעד "טלוויזיה"
 נאלצנו להפסיק התקפה זו לאור המציאותהחדשה של שדה הקרב .עיקר נפגעי החטיבה היו
של גדוד  409שהיה במרכז ההסתערות .בסיומו
של יום קרבות עקוב מדם זה לאוגדה בכלל
ולחטיבה  600בפרט ,אני יכול לציין שני דברים
שחשובים בעיניי:
האחד :ארמייה  2המצרית גם היא למדה
לקח מר וספגה אבדות ,וכתוצאה מכך נבלמו
התקפותיה בגזרת אוגדה  143עד ליום  14בחודש,
וזה היה זמן יקר שביסס את הגנתנו במרחב
"חמדיה" " -כישוף" ואִפשר את התארגנותנו
להשלים פערים בנשק ובצוותים לקרבות הבאים.
השני  -למדנו לקחים חשובים ביותר שהשפיעו
על תפנית בשיטת הלחימה בקרבות  14בחודש
ובתכנון מבצע הצליחה ובביצועה.

קרבות הצליחה
חטיבה  600במבצע הצליחה עם הגדודים
 409 ,410בפיקוד המח"ט ביצעה הטעייה
בפעילות קרבית מול מתחם "טלוויזיה".
המטרה הייתה ריתוק האויב מזרחה כדי
לאפשר לחטיבה  14עם כוחות נוספים תחת
פיקודה (שכללו את הגדודים  407מחטיבה
 ,600גדוד הסיור האוגדתי  87שהוביל את
חטיבה  14וגדוד שריון מחטיבה  421בתוספת
גדודי חי"ר וצנחנים)  -לפרוץ צפונה על
ציר "לקסיקון" ולאפשר את צליחת חטיבת
הצנחנים וחטיבה  421כפי שצוין .פעולת
חטיבה  600בשלב ההטעייה אכן תרמה
לפריצתה של חטיבה  14ואִבטחה את תנועת
אוגדות פיקוד הדרום מערבה על ציר "עכביש"
והחל מיום  18בחודש גם בציר "טרטור".
הגדודים  409 ,410של החטיבה היו במשך כל
קרבות הצליחה גדודים שהשפיעו על השליטה
בצירי "עכביש" ו"טרטור" ,ובעיקר בהרחבת
המרחב המזרחי של ראש הגשר ,החל מיום 18
ועד  23בחודש  -זמן הפסקת האש .מכאן אני
רוצה לעבור ולציין במיוחד  3מבצעים שהיו
נקודות כובד שבלעדיהן פעולת הצליחה לא
הייתה מתממשת במלואה:
.1מבצעי גדוד  :407מג"ד  407עובד מעוז נאלץ
בפקודה למסור את הגדוד ב־ 14בחודש לסגנו
ישעיהו בייטל ,ולעלות חזרה הביתה לאחר
נפילת אחיו בקרב "חמוטל" .ישעיהו בייטל,
המג"ד בפועל מ־ 15בחודש עם המ"פים אהוד
גרוס מ"פ א' ,גדעון גלעדי ז"ל מ"פ ב' ,גבי
ורדי מ"פ ג' .גדוד זה פעל במסגרת חטיבה 14
החל מקרבות ליל  16 - 15באחת מנקודות
הכובד הקשות ביותר של המלחמה ,במרחב
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ציר "טרטור" " -לקסיקון" ,כאשר המג"ד
והמ"פים נלחמים באחד הקרבות שאפשר
להגדירם "ניצחון בכל מחיר" .בקרבות אלה
נשחק גדוד  407ושחיקתו לא הייתה לשווא,
הוא אבטח את פריצת חטיבה  .14עם פציעתו
של המג"ד ישעיהו בייטל ,בליל  16 - 15פעלו
המ"פים גדעון גלעדי ז"ל ,גבי ורדי ואהוד גרוס
עם יחידותיהם בגבורה עילאית ,מנעו מהאויב
לחסום את כוחותינו באזור זה ,אִפשרו
לחטיבת הצנחנים  247ולחטיבת השריון 421
את תנועתן לעבר מתחם הגשרים ,ופלוגה א'
בפיקודו של אהוד גרוס השתתפה גם בקרב
שריון בשריון נגד חטיבת השריון המצרית .25
שלושת המ"פים האלה מגדוד  407של חטיבה
 600היו בעין הסערה באחת מנקודות הכובד
המכריעות של מערכה זו.
.2המבצע השני שברצוני לציין ,שמהווה גם הוא
נקודת כובד חשובה ביותר בהרחבת ראש
הגשר ,הוא מבצע גישור התעלה על ידי גשר

אנדרטת החטיבה בפארק העוצבות בלטרון

הגלילים בביצוע של גדוד  410בפיקוד המג"ד
יהודה גלר והסמג"ד חיים אלקן ומפקדי
יחידות המשנה .מבצע זה החל על ידי גדוד
 410ביום  16בחודש ,ובוצע רק ביום 18
בחודש לאחר פינוי ציר "טרטור" ממוקשים
ואויב על ידי גדוד זה בסיוע הנדסי .גדוד
 ,410בהמשך ללחימתו בימים הקודמים תוך
מיצוי כל כוחותיו ,גרר את גשר הגלילים דרך
שדה קרב שהותקף על ידי מטוסים ,שַָרץ
חוליות קומנדו ,נכנס לביצות הטובעניות
של דוור־סואר ,ובמנהיגות ראויה לשבח של
המג"ד השיק את גשר הגלילים בק"מ ה־95.5
והשלים במבצע זה את רוחב מתחם הגשרים
ל־ 5ק"מ ,שהוא בסיס ראש הגשר .מבצע זה
היה בעל חשיבות עליונה ואפשר לחטיבת
השריון  14שלנו לחצות מערבה ולנוע
לפאתי איסמעילייה ,ולהשלים את מבצעי
ראש הגשר לצליחה .החל משלב זה אִבטחה
חטיבה  600עם שני גדודיה  409ו־ 410בעלי
סד"כ מצומצם והרחיבה את מרחב ראש
הגשר המזרחי ,שלטה על צירי "טרטור" -
"עכביש" עד למתחם הגשרים ,ואִבטחה את
עורק החיים החיוני של שלש אוגדות ,143 :
 252ו־ 162במערב התעלה במצרים.
.3המבצע השלישי של לחימת חטיבה  600בגדה
המזרחית  -הרחבת ראש הגשר בקרבות
מול "מיסורי" בימים  23 ,22 ,21באוקטובר.
למרות חלוקי הדעות שהיו במבצע זה
במערכת הפיקוד ,הייתה למבצע זה חשיבות
והשפעה על הוכחת כושר הלחימה של
אוגדה  143בכלל ,וחטיבה  600בפרט  -דבר
שבהחלט תרם להפסקת האש החל מיום 22
באוקטובר.
בנושא זה של הרחבת ראש הגשר המזרחי
והשליטה בו ,ברצוני להביא את מכתבו של
המח"ט טוביה רביב שנשלח אליכם בסוכות
תשס"ט ,ובו הוא מצטט את שר הביטחון דאז

משה דיין ז"ל .בפגישה ביניהם בצומת "לקסיקון,
 "טרטור" ,שאותו ודאי קראתם באתר העמותהועיקרו :עמידת חטיבה  600בגדה המזרחית.
וכך צוטט מפי משה דיין:
"טוביה ,בך ובחטיבתך תלוי כעת קיומה של
מדינת ישראל .יש לנו שלוש אוגדות בצד השני
של התעלה ,אם לא תחזיקו מעמד וראש הגשר
ייסגר  -שלוש האוגדות תהיינה מנותקות ללא
הספקה ,ואת המצרים אין מי שיעצור עד תל
אביב (סוף ציטוט).
המח"ט ממשיך במכתבו :ראש הגשר לא
נסגר ,במקום זאת הורחב מ־ 4ק"מ ל־ 11ק"מ
על ידי החטיבה .שלוש האוגדות בצד המערבי
של התעלה המשיכו לקבל הספקה גם דרך
גשר הגלילים שהוכנס לתעלה על ידי החטיבה.
ההספקה לגשר הגלילים הגיעה דרך ציר "עכביש"
או ציר "טרטור" ,ששניהם נפתחו על ידי החטיבה
והמצרים לא יכלו להתקרב לעבר תל אביב( .סוף
ציטוט).

לסיכום
ציינתי בהרחבה ובהערכה רבה את מבצעי
הלחימה של חטיבה  600שהזמן לא יכול לטשטשם
ולהיסטוריה יש תפקיד לתעדם ,ולמורשת יש
חובה להנחילם .לטענה כי חטיבה  600נשכחה
יש אולי אמת תקשורתית .האמת ההיסטורית

יוצאת לאור בשלבים .לאורך זמן  -זו דרכה של
ההיסטוריה .אתם במו ידיכם תורמים לאמת זו
בספרים ובמאמרים שאתם מפרסמים .הנצחת
גבורתכם  -על ידי מט"קים ,תותחנים ,נהגי
טנקים ,אנשי צוות ,מ"פים ,מג"דים וכל מי שיכול
לתעד  -היא חובתכם והיא מורשתכם.
שמחתי לראות זאת באתר עמותת חטיבה .600
קראתי בהתרגשות את יומנו המבצעי המיוחד של
המ"פ שוקה בר־און ,סא"ל במילואים ז"ל ,מגדוד
 409שנכתב תוך כדי הקרבות מראשיתם ועד
סופם .ראוי יומן זה להיכתב כספר עבור קורסי
הפיקוד השונים של צה"ל בדגש על לימוד נושא
המנהיגות הקרבית.
לאחר המלחמה פורסמו הספרים:
•"לגעת בעצב החי"  -ספרו של יוני נוקד (גדוד
,)409
•"פשוט שריונר"  -של עופר עידן (גדוד ,)410
וכן פרסומים באתר עמותת חטיבה :600
• "קורות גדוד  "410מיומן המבצעים של הגדוד.
• "מכתבים לחבר" של יורם דורי גדוד .407
•"זיכרונות סיפור המלחמה" של הרופא החטיבתי
ד"ר חנן טאובר.
כל גדוד מיוצג .ראוי שמסמכים אנושיים ומרגשים
אלה ,ואלה שיבואו בעקבותיהם ,ישמשו חומר
קריאה לדורות של מפקדים ולוחמים בעתיד.
המשיכו כך.

באשר לעיטורים ולצל"שים
רבים החללים שנפלו במלחמה קשה זו.
לחטיבה  600הוענקו  31עטורים וצל"שים בכל
הרמות .עיטור גבורה אחד הוענק למ"פ גדעון
גלעדי ז"ל שעבר מהצנחנים לשריון ,לאחר נפילת
אחיו אמנון ז"ל במלחמת ששת הימים .בכך
הגשים גדעון את שאיפתו למלא את מקומו של
אחיו אמנון בחיל השריון.
בתוך סיפורי הגבורה האישיים של כל אחד
ואחד ,מתועד שדה הקרב של  119חללי החטיבה
ו־ 164נפגעיה וכן של צוותי הטנקים ומפקדיהם.
עיטורים וצל"שים אלה שייכים גם הם למורשת
חטיבה .600
ברצוני לצטט מספר משפטי פרידה של
מפקדנו אריק שרון בנושא זה לכל חיילי האוגדה,
ביום הפרידה שלו מהאוגדה .מדברי אריק:
"רצוני שתדעו שמעולם לא שירתתי במחיצת
לוחמים כמוכם .אתם הייתם הגדולים שבכולם!
מעולם לא חשתי באחוות לוחמים ויחסי רעות כפי
שהיו באוגדה שלנו .היה זה בית חם שנתן לי תמיד
את הביטחון בכוחנו וביכולתנו" (סוף ציטוט).
אסיים ואומר  -בזכותם של הנופלים במערכה
קשה זו אנחנו ניצבים כאן היום ,מצדיעים להם
ומעלים את הישגי אוגדה  143וחטיבה  ,600להם
שמורה תהילת נצח!
יהי זכרם ברוך

פרויקט התיעוד של נט"ל
נט"ל (נפגעי טראומה על רקע לאומי) היא עמותה שהוקמה לפני כעשר שנים כשהיא חורטת על דגלה  2מטרות:
 .1לתת טיפול נפשי לנפגעי טראומה על רקע לאומי ובני משפחותיהם (מדובר על טראומה כתוצאה מהסכסוך הישראלי־ערבי)
 .2אפשרות להבין את מהות הטראומה על רקע לאומי ולהביא אותה לשיח ולמודעות הציבוריים.
בשנים האחרונות טיפלנו במאות נפגעים ובני משפחותיהם ,הן נפגעי פעולות איבה והן לוחמים במלחמות ישראל.
רבים ממטופלינו הם ממלחמת יום הכיפורים וממלחמת לבנון הראשונה והשנייה.
ברצוננו להדגיש ,שאנו מטפלים רק בחיילי מילואים ,בשיתוף פעולה עם הגורמים הצבאיים
ועם המוסדות המטפלים כגון משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי.
במסגרת היחידה הקלינית קיים פרויקט התיעוד שבו כאמור מתאפשר לאדם לספר את הסיפור האישי שלו,
כולל החיים שלפני ואחרי האירועים המלחמתיים ,עם הדגשה רחבה יותר של האירועים הללו.
התיעוד הוא תיעוד מצולם בוידיאו ובסוף תהליך התיעוד מקבל כל מתועד עותק מהסרט.
אנו מאמינים שבין השריונאים יש אנשים רבים שאם תינתן להם ההזדמנות לספר את הסיפור שלהם ,שלא סופר ,ישמחו
לעשות זאת ,גם כדי לעשות סדר לעצמם ,כדי להיות מסוגלים להביא את הסיפור למשפחה ,ולהשאיר את הסיפור האישי ואת מורשת
הקרבות לדורות הבאים.

צרו עמנו קשר והיו שותפים בפרויקט התיעוד טלפון 073-2363363 :פקס ,03-6950579 :ת"ד  20055תל אביב 61200

e-mail: info@natal.org.il website: www.natal.org.il
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זהירות!
"היסטוריה" באינטרנט

רשת האינטרנט פתחה בפני כל אדם משאבי ידע אינסופיים .מידע שבעבר צריך
היה לנבור אחריו בספריות ובאנציקלופדיות ,זמין כיום ברשת לכל דורש .ייסודו
והתפתחותו של אתר ויקיפדיה מהווה קפיצת מדרגה נוספת ,והוא מאפשר לנו להגיע
במסגרת אתר אנציקלופדי אחד למאגר מידע אדיר ,מסודר בצורה אנציקלופדית
וזמין .אלא שההתפתחות הטכנולוגית הזו טומנת בחובה סכנה לא קטנה.
סא"ל (במיל') עודד מגידו
כל אחד יכול להקים אתר ברשת האינטרנט
ולכתוב בו כל העולה על רוחו .גם לויקיפדיה,
עם כל מערכי הבקרה שקיימים במסגרתה ,יכול
להשתרבב לא מעט מידע שגוי ,אם בשל חוסר
דיוק של כותבי הערכים ואם בכוונת מכוון .אחד
התחומים שבהם במיוחד יכול הקורא התמים,
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או מחפש המידע ,ליפול בבור הטעות האקראית
או המכוונת ,הוא בתחום ההיסטוריוגרפיה.
במצב הקיים כיום ברשת האינטרנט ,השער
פתוח בפני שרלטנים ,חובבנים או מטעים
בזדון ,ואחת הדוגמאות הבולטות לכך הם
אתרי הכחשת השואה .החשש הוא ,כמובן,

שקוראים תמימים ייתפסו למצגי שווא
ולכתיבה היסטורית בלתי אחראית ,ותיאור
אירועים מוטעה ומטעה יהפוך בדרך פופולרית
להיסטוריה מקובלת ו"אמינה".
כותב שורות אלה מנהל מזה שנים רבות
מאבק עם הניסיון (המוצלח עד היום) של יוצאי

גדוד  890במלחמת יום הכיפורים לנכס לעצמם
באופן בלעדי את קרב החווה הסינית(*).
הקרב של גדוד  890בפאתי החווה הסינית
היה אפיזודה טראגית ,ודאי לא מרכזית ולא
מכרעת ,במהלך המערכה בחווה הסינית ,אולם
בתודעה הציבורית התקבע הקרב של גדוד
 890כקרב העיקרי והמכריע במערכת החווה
הסינית .כותב שורות אלה ניהל מערכה לא
פשוטה כדי לגרום לכך שתיאורי קרב החווה
הסינית בערכים הרלבנטיים באנציקלופדית
ויקיפדיה ובאנציקלופדית  ,Ynetיציגו נכונה
את השתלשלות המערכה בחווה הסינית ואת
המשקל היחסי של היחידות שהשתתפו בו
ונשאו בעולו.
במסגרת "פִטרול" ברשת האינטרנט לאיתור
אתרים נוספים העוסקים בקרב החווה הסינית,
עליתי על אתר של יוצאי גדוד  890שנקרא
"מדממים בחווה הסינית  -הסיפור האמיתי
והמלא" .תקצר היריעה כאן מלתאר את רדידותו
ושטחיותו של האתר ואת כמות הטעויות ,אי
הדיוקים ,אי הידע ואי הבנת המערכה באתר
המתיימר כאמור להציג את הסיפור האמיתי
והמלא של הקרב בחווה הסינית ,ולא הייתי
מטריח את קוראי "שריון" אילו בכך הסתכמו
הדברים .אלא שבתוך גיבוב הדברים המופיע
באתר זה ,מופיע סיפור שאי אפשר לעבור עליו
לסדר היום ,והוא תיאור מעוות וחסר שחר של
לחימתה של פלוגת ח' ("חריף") בפיקודו של
סרן יוחי גלעד ז"ל ,מגדוד ( 599חטיבה ,)421
בליל 15־ 16באוקטובר .1973
במסגרת הקצאת הכוחות למבצע "אבירי

לב" ,הוקצתה פלוגה ח' לחטיבת צנחני
המילואים ( 247חטיבת דני מט) .החטיבה
נועדה לצלוח את תעלת סואץ בסירות חי"ר
ולתפוס ראש גשר בגדה המערבית של התעלה,
כדי לאפשר בהמשך צליחת כוחות משוריינים
שיעתיקו את המלחמה לעומק מצרים .פלוגה
ח' נועדה להוביל את השדרה החטיבתית של
חטיבת הצנחנים ,אשר נעו בזחל"מים עמוסי
לוחמים וסירות בצירי "עכביש־לכסיקון־
נחלה" ,לאזור הצליחה שבין  2מעוזי "מצמד"
(דור סואר) ,מצפון לאגם המר הגדול .פלוגה
ח' מילאה את משימתה העיקרית והובילה את
חטיבת הצנחנים לאזור הצליחה המתוכנן.
באותן שעות התחולל קרב קשה על פתיחת
צומת כביש התעלה (ציר "לכסיקון") עם
ציר הרוחב "טרטור" ,שבו אמורים היו להגיע
אמצעי הצליחה לכוחות המשוריינים ,ובראשם
גשר הגלילים .צומת "טרטור־לכסיקון" נמצא
ממש מדרום למערך העיקרי של הדיוויזיה
המצרית (דיוויזיה  )16שהייתה פרוסה במרחב
"מיסורי  -החווה הסינית" ,ומאחר והיווה צומת
אסטרטגית שחשיבותה הייתה ברורה ללא ספק
גם לפיקוד המצרי ,בנו המצרים סביב הצומת
מגנן נ"ט גדודי חזק שכלל טנקים ,אמצעי נ"ט,
חי"ר ומיקוש.
צומת "טרטור־לכסיקון" נמצא בגזרת
חטיבה  .14משימת החטיבה הייתה לכבוש את
כל מרחב הצליחה ולפתוח את צירי התנועה
"עכביש"" ,לכסיקון"" ,נחלה" ו"טרטור" כדי
לאפשר את צליחת חטיבת הצנחנים לצליחה
ובהמשך את הנעת אמצעי הגישור לכוחות
השריון .בשל ההפתעה ,עברו שני גדודי החוד
של חטיבה  - 14גדס"ר  87וגדוד  79עם חפ"ק
המח"ט ,את הצומת ללא תקלות .אולם מיד
לאחר מכן התעורר המגנן המצרי וגדוד 184
כבר עבר את הצומת ,כשהוא סופג בה אבידות

קשות .היחידות הבאות של החטיבה ניסו במשך
כל הלילה ,במסגרת מספר התקפות ,לפרוץ
את הצומת ,אך לא הצליחו למוטט את המגנן
המצרי .בתוך כך הגיעה גם פלוגה ח' לאזור
הצומת ונקלעה בתוכה לקרב קשה.
וכך מתאר אתר "מדממים בחווה סינית" את
הקרב של פלוגה ח':
"איך הושמדה כליל פלוגת הטנקים של סרן
יוחאי גלעדי על ידי כוחותינו; דו"צ קטלני בצומת
טרטור־לכסיקון; ערפל קרב או רשלנות פושעת;
מי שמונה ליו"ר ועדת הצל"שים והעיטורים
האלוף צנחנים [כך במקור  -ע' מ'] דני מט
אחראי לכאורה על טבח פלוגת טנקים שהייתה
מסופחת אליו ,נשלחו בעלטה כבדה ללא תיאום.
לא היו ניצולים ,אפילו לא אחד...
הואיל ודני מט לא נזקק יותר לפלוגת
הטנקים ,תחת הפיקוד של סרן יוחאי גלעדי ז"ל,
שסופחה אליו ,והואיל ודני מט החליט שפלוגת
הטנקים לא תחצה איתו את התעלה לצד המערבי
במסגרת השלב הזה של מבצע אבירי לב ,והואיל
ושמע דני מט ,שלאמנון רשף יש בעיות קשות
עם דיוויזיה  16המצרית בצומת טרטור לכסיקון,
שלח דני מט את הפלוגה הזאת אל עבר אמנון
רשף בעלטה ,במדבר ,והואיל ואף אחד לא טרח
לתאם ולידע את אמנון רשף ,אמנון רשף ,מצידו,
לא לקח סיכון והשמיד ,בלי ידיעתו ובלי אשמתו,
ביעילות את פלוגת הטנקים הזאת בפיקוד סרן
יוחאי גלעדי עד האחרון שבהם ,מהפלוגה הזאת
לא היו ניצולים ,אפילו לא אחד ,כולם הרוגים,
יהי זכרם ברוך".
עורך האתר ,בכתיבה לא אחראית אשר
איננה מבוססת על עובדות ,מרשל על ידי
כוחותינו ,וכי כל חיילי הפלוגה עד לאחרון
שבהם נהרגו .לצערי עלי להוסיף ,כי לסגנון
הכתיבה הזה יש שותפים מקרבנו .עורך האתר
מתבסס ,לא פחות ולא יותר ,על "מומחה

טנק מצרי וטנק ישראלי פגועים בצומת
"טרטור" " -לכסיקון" ב"חווה הסינית"
(צילום מגיליון שריון )29
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לקרבות שריון" ,סא"ל דני קריאף (חבר עמותת
יד לשריון).
וכך מרשה לעצמו "המומחה לקרבות שריון"
מטעם עצמו קריאף לכתוב:
"פלוגת פלוגת יוחאי גלעד מבית השיטה...
היה מ"פ באחד הגדודים של חטיבה  421בפיקוד
חיים ארז בשלב מסוים סופחה הפלוגה לחטיבת
דני מט [ ]55והייתה אמורה להוביל את הכוח
בציר "נחלה" כשדני מט הבין שאין לו יותר
צורך בפלוגה ולאחר שהוא שמע ברשת הקשר
על הסמטוכה הנוראית בצומת המוות "טירטור־
לקסיקון" ,הוא החליט לשלוח את הפלוגה
לצומת .וזאת מבלי לתאם את ההגעה עם אמנון
רשף מח"ט  14שהיה אחראי על הגזרה?!...
אז כמי שלא היה שם בדיוק ,אלא במרחק לא
רב משם וכמי שיש לו כמה דקות ...של ניסיון
קרבי והכיר את הגזרה כמו את כף ידו ,לאחר
שירות של חמישה קווים בתעלה במלחמת
ההתשה הסיפור הוא הרבה פשוט ממה שאתם
חושבים בבלגן הנורא שהיה באותה לילה,
עוד לפני שאכתוב את דעתי הסובייקטיבית
לגבי גורלה של פלוגת יוחאי גלעד להלן מספר
ציטוטים מקוצרים מהספר אבירי הלב גדוד 184
שממחישים את הכול:
אבי ליאור סמ"פ של אחת הפלוגות עמוד
 251בספר :היה שם הכול  -טנקים התפוצצו
פגזים ויריות ,לא ראינו בדיוק מה קורה! ירינו
במקלעים לעבר מקורות הירי? לאיזה מקורות
ירי בדיוק ?
ציטוט שלי מודגש המשכנו בתנועה גם הנהג
לא ראה כלום...
ציטוט של אלמוג המג"ד עמוד  :262באותו
לילה ירינו לטווחים של מטרים ספורים ,הטווח
הכי רחוק היה  500מטר עמדנו שם כל הלילה,
ירינו כל הלילה לעבר האויב ...ראינו הרבה
מטרות ...והדלקנו הרבה מטרות...
וזאת עם טנקי פטון בלי שום אמצעי ראיית
לילה * שוב ציטוט שלי ...פשוט סיפורי פוגי...
עמודים  276ו־ 277מהספר ,על צוות
שהשמיד  15טנקים להלן הציטוט :ישראל
התותחן היה מעולה והוא תקע משהו כמו 15
טנקים? ..בלילה? בלי אמצעי ראיית לילה? עוד
אחד מסיפורי הפוגי...
המשך ציטוט מהספר עמוד :264
הצוותים נשארו בפנים מחכים לאור יום לא
לוקחים סיכון בקרב לילי שבו כולם יורים על
כולם!!!
ולסיום ציטוט המחץ מפרי עטו של המג"ד
אברהם אלמוג עמוד :258
שדה הקרב היה בלגן אימים אחד לא יודע
מהשני מי אויב ומי ידיד?
זה אלמוג שעד היום טוען שלא היו ד"וצים!
ועוד ציטוט שממחיש הכול .מעמודים ,260
 ,261ו־ 262על טנק מצרי שנקלע בטעות לשיירה
של .184
תקראו את הספר ותבינו כמה זמן לקח להם
להבין שמדובר בטנק מזרחי ולא בפטון למרות
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צנחנים בדרך למשימה זמן קצר לפני חצית התעלה (מתוך הספר "ישראל  "50בעריכת יהודה שיף ,דני
דור ,בן כספית ,אילן כפיר( .צילום מגיליון שריון )19

שמדובר במרחק יריקה והמבין יבין...
וברשותכם אחזור לגורלה המר של פלוגת
יוחאי גלעד כפי שאני מעריך שאכן קרה.
בטבלת הכוחות והמשימות לא היה ידוע
שאמור להגיע באותה שעה כוח מצד דרום .אף
אחד לא עדכן את כוחות ,407 ,79 ,184 ,87
הגדס"ר הבדואי ,לגבי הגעת אותו כוח ,מה עוד
שהוא נשלח לגזרה שלא הייתה שלו כשמדובר
בשיא הסמטוכה ,שכל המפקדים מרמת מ"מ
ומטה שקיבלו קבוצת פקודות של שתי דקות
בכלל לא הבינו מי נגד מי.
אז שכל אחד מכם יעשה
אחד ועוד אחד ויבין...
למי שיש תיאוריה או עובדות אחרות מוצקות
מוזמן להגיב".
כך כותב "המומחה לקרבות שריון"  -תוכן
הדברים ,רמת הכתיבה והסגנון מדברים בעד
עצמם ,וכל מילה נוספת מיותרת .כדי לברר
את העובדות לאשורן ,בדקתי את המקורות
הבאים:
•רשימת חללי חטיבה  ,421הכוללת את שמות
החללים ,שיוכם היחידתי ומקום נפילתם.
•מאמר שכתב סגן מפקד הפלוגה בליל
הצליחה ,אליהו עממי ,על הקרב של הפלוגה
בצומת טרטור־לכסיקון " -פלוגת הטנקים
'חריף' לובשת כומתה אדומה" ,שהתפרסם
ב"שריון" גיליון  ,19באוקטובר .2003
•ראיון טלפוני והתכתבות עם רס"ן (במיל')
אליהו עממי.
האזנה להקלטות רשת הקשר של חטיבה
 14בליל הצליחה ועיון בתמליל ההקלטות.
ההקלטות והתמליל זמינים לכל המתעניין באתר
האינטרנט של החטיבה www.hativa14.org.
 ,)ilוהם מהדוקומנטים האותנטיים המרגשים
ביותר ששרדו ממלחמת יום הכיפורים.
•ראיון טלפוני והתכתבות עם מח"ט 14
במלחמת יום הכיפורים ,אלוף (במיל') אמנון
רשף.
•התכתבות עם מפקד הגדוד שאליו השתייכה
פלוגה ח' ,גדוד  ,599תא"ל (במיל') עמי מורג.
מכל המקורות הנ"ל ,לרבות הצלבתם ,עולות

העובדות הבאות:
.1מפקד הפלוגה היה יוחאי גלעד ז"ל .עורך אתר
"מדממים בחווה הסינית" מבלבל כנראה בינו
לבין סרן גדעון גלעדי ז"ל ,מ"פ טנקים מגדוד
 407שאף הוא נהרג בצומת טרטור־לכסיקון
באותו לילה.
.2המשימה להגיע לצומת טרטור־לכסיקון
הייתה מלכתחילה משימתה המשנית של
הפלוגה ,שניתנה לה בקבוצות פקודות בגדוד
המקורי שלה (גדוד  .)599לדברי המג"ד
(מורג) והסמ"פ (עממי) הוטל על הפלוגה,
לאחר סיום משימת הובלת חטיבת הצנחנים,
להגיע לצומת ולסמן אותה למעבר גשר
הגלילים .אכן ,לא נעשה תיאום עם חטיבה
 14שהצומת הייתה בגזרתה.
.3מח"ט ( 247דני מט) הורה לפלוגה לאבטח
אגף לתנועת חטיבתו לאזור הצליחה .לא
ברור אם צומת טרטור־לכסיקון הוגדרה
במפורש כמיקום אבטחת האגף ,אך כאמור
ממילא המשימה להגיע לצומת הוגדרה
לפלוגה מראש בקבוצת הפקודות ביחידת
האם שלה ,כנקודה שבה עליה להתייצב עם
סיום משימתה תחת פיקוד חטיבת הצנחנים.
אכן ,גם מח"ט  247לא תיאם את כניסת
הפלוגה לגזרה עם חטיבה .14
.4למרות חוסר התיאום ,פלוגה ח' (ובה 7
טנקים) חברה פיזית וללא תקלות לכוחות
החיר"ם של חטיבה  14שהצטברו מדרום
לצומת (גדוד  ,424גדס"ר חיר"ם  ,582גדוד
החיר"ם המאולתר בפיקודו של שמואל ארד,
שלכל אחד מהם היה מצּוות כוח טנקים
מגדוד  - 407להלן "כוחות החיר"ם") .לכך
שכוחות אלה לא פתחו באש על הפלוגה,
שהגיעה אליהן מדרום ,תרמה ערנותו של
מח"ט  ,14שהתריע למפקדי כוחות החיר"ם
כי כל כוח טנקים שנמצא מדרום להם הוא
בגדר "כלים שלנו" ,ואין לפתוח עליו באש
(את ההתרעות ,כמו גם את הדיווח של
שמואל ארד על החבירה ,ניתן לשמוע ברשת
הקשר החטיבתית באתר האינטרנט של
החטיבה)

.5חטיבה  14לא הצליחה ליצור קשר רדיו ישיר
עם המ"פ לפני שהתקדם לצומת.
.6פלוגה ח' ,בהתאם למשימה המקורית שלה,
עברה את כוחות החיר"ם ונכנסה לצומת.
מיד עם כניסתה לצומת נפתחה עליה אש
ממגנן הנ"ט המצרי .תוך זמן קצר נדלקו 2
טנקים והושמדו ,בהם טנק המ"פ יוחי גלעד
שנהרג ,ועמו עוד  5מלוחמי הפלוגה וקצין
חי"ר שסופח אליה כנווט .טנקים נוספים של
הפלוגה נפגעו ,ושרידי הפלוגה נחלצו לאזור
כוחות החיר"ם שמדרום לצומת.
.7פלוגה ח' ,כמו היחידות האחרות שניסו לפתוח
את פקק הצומת באותו לילה ,נפגעה מטנקים
ונשק נ"ט מצריים .ניסיון הפריצה של פלוגה
ח' לצומת נכשל ,כמו ניסיונות קודמים יותר
ומאוחרים יותר באותו לילה .בניסיון פריצה
מאוחר יותר של כוחות החיר"ם ,שאף הוא
נכשל ,השתתפו שרידי פלוגה ח'  3 -טנקים
בפיקוד הסמ"פ עממי (ללא נפגעים נוספים
בפלוגה) .מגנן הנ"ט המצרי בצומת טרטור־
לכסיקון חוסל רק בבוקר  16באוקטובר.
.8אשר לטענות אתר "מדממים בחווה סינית"
בגיבויו של קריאף:
•לפלוגה ח' היו  7חללים .כלומר  -לטענה כי
הפלוגה הושמדה כליל אין שחר.
•כוחות החיר"ם היו מודעים לכניסתה של

פלוגה ח' למרחב הצומת ,אשר התבצעה
מתוך האזור שבו נמצאו ,ולאחר חבירה פיזית
איתם .בהקלטות רשת הקשר של חטיבה 14
אפשר לשמוע את מפקד הגדס"ר (שונרי)
מדווח למח"ט  14על מה שקורה לפלוגה,
מנסה לסייע לפלוגה בירי ארטילרי ,וגם קולט
את נפגעי הפלוגה שחולצו מן הצומת.
•הגדודים הצפוניים של חטיבה  79 ,14ו־,184
היו באותה עת מצפון לצומת לכסיקון־שיק,
כלומר יותר מ־ 3ק"מ מצפון לטרטור־ לכסיקון,
והיו נתונים בקרב קשה מול תגבורות מצריות
שהגיעו כל העת מצפון ,וממילא לא היו במצב
ובמיקום שאִפשר "להשמיד את פלוגה ח'".
ומעבר לכל זאת  -מה לנו יותר מעדותו של
עממי ,סגן מפקד הפלוגה שכביכול הושמדה
כליל ..." :קרב האש מתנהל בטווחים קצרים
כנגד חי"ר המצויד היטב בכלי נ"ט וטנקים"
[עממי" ,פלוגת הטנקים 'חריף' חובשת כומתה
אדומה" ,בשריון  ,19אוקטובר .]2003
אכן ,הגעתה של הפלוגה לזירת טרטור
 לכסיקון נעשתה בחוסר תיאום ,הן בשלבהתכנון המוקדם והן בשלב כניסתה לזירה.
אולם בפועל ,כל הכוחות שבזירה היו מודעים
להגעתה לאזור ,צפו בכניסתה לצומת תוך
שהיא סופגת מכת אש קשה ,וסייעו ככל שיכלו
בחילוצה .אין כל בסיס לטענה כי הפלוגה

הושמדה ,או כי נפגעה מאש כוחותינו.
מדוע אם כן ,מרשים לעצמם "היסטוריונים
ומומחים" מטעם עצמם לכתוב היסטוריה
ללא בדיקה יסודית של העובדות ,וקובעים
קביעות נחרצות ללא כל בסיס ,תוך הטחת
האשמות כבדות במפקדים והכתמת מורשת
הקרב של יחידות מפוארות  -זו שאלה שאין
באפשרותי לתת לה מענה .הנקודה שאני מנסה
להדגיש כאן היא הסכנה שבתופעה .מספר
האנשים שיש להם ידע לקרוא באופן ביקורתי
את החומר "ההיסטורי" באתרים כאלה הוא
מועט ביותר ,ומטבע הדברים יתמעט עוד עם
השנים .תלמיד או סטודנט שיבקש לחקור
בעתיד את קרב החווה הסינית ,ויבצע חיפוש
זריז ברשת ,יעלה במהרה על אתר "מדממים
בחווה הסינית" ועלול להתייחס לאמור בו כאל
אמת ,מה גם שהדברים מתבססים על "מומחה
לקרבות שריון" .זוהי הסכנה שבמידע ההיסטורי
הזמין ברשת .זהו מידע שבמקרים רבים איננו
בדוק ,אשר נכתב בלי שום מחויבות לאיזושהי
דיסציפלינה של מתודולוגיה היסטוריוגרפית.
אנחנו מתקוממים כאשר אנחנו נחשפים
למקרים קיצוניים של עיוות ההיסטוריה,
כשהדוגמה הקיצונית היא הכחשת השואה.
ומה באשר לכתיבת היסטוריה חסרת אחריות
•
מהסוג שתואר כאן?

הערה )*( :קרב החווה הסינית (שנקרא בהיסטוריוגרפיה הצה"לית גם מבצע "אבירי לב") היה למעשה מערכה שנמשכה  3ימים ,בין ה־ 15ל־18
באוקטובר  .1973המערכה החלה בערב ליל הצליחה (ליל 15־ 16באוקטובר) בהתקפה של אוגדת שרון ( )143על מתחם החווה הסינית .בעיקר עול
ההתקפה נשאה חטיבה  14שתוגברה ב־ 2גדודי טנקים מילואים ו־ 3גדודים/כוחות צנחנים וחיר"ם סדיר ומילואים ,וכן השתתפו בהתקפה יחידות
מחטיבות  421ו־ .600חטיבה  14פרצה אל לב המתחם ,ניהלה קרבות עקובים מדם עם הכוחות המצריים ,חלקם בטווחים של מטרים ספורים,
ואפשרה את צליחת התעלה על ידי חטיבת הצנחנים ( )247בפיקודו של דני מט ,את קידום אמצעי הצליחה לטנקים ואת העברת כוח הצליחה
המשוריין הראשון (חטיבה  )421לגדה המערבית של התעלה .למרות שהמערך המצרי במתחם נשחק וספג אבידות כבדות ,הכוחות המצריים לא
נשברו וגילו התנגדות עיקשת .משום כך הוכנסה לגזרה אוגדת אדן ( ,)162שעליה הוטל להמשיך את המאמץ לטיהור מרחב החווה הסינית ולהרחבת
המסדרון למרחב הצליחה ,וזו הטילה למערכה בליל ה־16־ 17באוקטובר את גדוד  .890הגדוד תקף את פאתו המזרחית של המתחם ,ונקלע כמעט
מידית לקרב היחלצות קשה ,מבלי שהשיג את יעדיו .המערכה בחווה הסינית הסתיימה כשחטיבה  14השלימה את כיבוש לב המתחם בערבו של 18
באוקטובר.
הערה של סא"ל (במיל') ד"ר עמיעד ברזנר :עודד מגידו תוקף בעיה אופיינית להיסטוריה בת ימינו .היכולת הקלה להתבטאות מרבית תוך שימוש
באמצעי תקשורת מודרניים ללא בקרה מקצועית .כתוצאה מכך זיכרונות פרטניים ,שמועות שאינן מבוססות וניסיונות להאדיר או להשמיץ מפקדים
ויחידות זוכים לתהודה רבה .לפי עודד מגידו וגם לפי ניסיוני הדל ,מעיון בוויקיפדיה ,אתר זה מושפע מאוד מהכותבים השונים וכנראה אינו מסוגל
לבור את המוץ מהתבן בעיקר כאשר הנושא קשור בפרשנות לעובדות היסטוריות מהזמן הלא רחוק ולעתים אף לעובדות עצמן .לפי מגידו ניסיונותיו
לשנות את הוויקיפדיה ביחס ל"חווה הסינית" עלו בתוהו .איני סבור שקיימת תרופה למצב זה אלא בכתיבת מחקר היסטורי מוסמך על קרבות אלה
ואחרים .לפי הידוע לי עמירם אזוב ,חוקר במחלקת היסטוריה ,השלים מחקר על פיקוד הדרום במלחמת יום הכיפורים .אין זה מבטיח שמי שמחזיק
בדעות או באמונות אלה ואחרות ישתכנע מהמחקר אבל לפחות תתקיים גרסה מחקרית המבוססת על מסמכים ,עדויות ורשתות קשר.
עניין אחר הוא אתרים של יחידות המתמקדים במה שאירע ביחידה .בדרך כלל זה זיכרון סלקטיבי שנועד לתרץ או להצדיק את פועלן ובה במידה
אף להשמיץ דרגים אחרים ויחידות שכנות במקרה של כישלון .עדיין לא נמצא הפסיכולוג שישכנע אדם שמה שהוא זוכר הוא אינו נכון או מדויק.
דבר אחר הוא התייחסות של אותם אתרים לאירועים שקרו ביחידות אחרות .במקרה כזה גרסה מחקרית מוסמכת או זיכרון נגדי הם התרופה היחידה
היכולה להעמיד תמונת מצב עדכנית מול סיפור המבוסס על שמועות.
המקרה של פלוגת "חריף" תואר בכתבה שכתבתי ופורסמה בגיליון "שריון" בספטמבר " ,2008קרב הטנקים (השריון) האכזרי ביותר בהיסטוריה".
והיא מבוססת על רשת הקשר החטיבתית וכן על כתבתו של רס"ן (במיל') אליהו עממי ,שהיה סמ"פ של הפלוגה "פלוגת טנקים 'חריף' חובשת כומתה
אדומה"  -ראה" :שריון" גיליון  ,19אוקטובר  .2003מתיאור הדברים של מגידו לא נראה לי שהאתר של יוצאי גדוד  890התייחס לפרסומים אלה
וגרסתו פורסמה כפי שהיא.
השאלה הגדולה האם כתבה כמו של מגידו תביא לשינוי ערכים בכל האמור לפרסומים השונים? אני בספק רב אם אכן יחולל הדבר שינוי מהותי.
במקרה הטוב זה יעורר מחדש ויכוח עקר כאשר כל צד מתבצר בעמדתו.
אני חוזר על עמדתי  -רק מחקר מוסמך ,המבוסס על עובדות ,מסמכים וכו' ושגם הוא נתון לביקורת ,יכול להעמיד גרסה הקרובה יותר לאמת
ההיסטורית כנגד זיכרונות סלקטיביים וסברות שאין להם בסיס,
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גנרל דימיטרי פבלוב

והשריון במלחמת החורף

מלחמת החורף בין רוסיה ופינלנד בשלהי  1939ותחילת  1940הייתה סוערת בהתפתחות
דוקטרינת הלחימה הרוסית ,ובעיקר בהיבט של תפעול השריון בלחימה .דימיטרי גרגורייביץ'
פבלוב ( )Pavlovהיה קצין שריון מקצועי ומבריק שדגל בהפעלת השריון במרוכז .כשנה לאחר
המלחמה הועלה לדרגת גנרל־ארמייה ,מונה לאלוף פיקוד המערב בחזית עם גרמניה ופיקד
על הכוח הצבאי החזק ביותר בברית המועצות .בעקבות הצלחת הגרמנים במהלך חודש יוני
 1941כנגד החזית המערבית הוא הוצא להורג ב־ 22ביולי  1941על ידי כיתת יורים
אל"ם (במיל') בני מיכלסון

הפקת לקחים
בימים  17 - 14באפריל  ,1940כחודש לאחר
סיום מלחמת החורף ,התקיים במוסקבה כנס
הפקת לקחים מהמלחמה .הכנס נערך במסגרת
הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית
כדי ללמוד מהמלחמה ולהחליף ניסיון
קרבי בין המשתתפים .קלימנט וורושילוב
( )VOROSHILOVשר ההגנה וסגנו גיאורגי
קוליק ( )KULIKניהלו את המושבים ,שישה
במספר ,אולם היה זה סטלין עצמו שהנחה
את הכנס כולו 46 .מפקדי חטיבות ,דיוויזיות,
קורפוסים ,ארמיות ונושאי התפקידים הבכירים
במשרד ההגנה ובמטכ"ל השתתפו בכנס והציגו
את רשמיהם .סטלין שהיה משתתף פעיל בכל
המושבים ,נשא נאום ארוך בסיום המושב
האחרון ובו הסביר את נקודת השקפתו על
המלחמה שכללה את מגוון ההיבטים הצבאיים
שלה וסיכם את הנדרש לעשות ליישום
הלקחים.
הרישומים של כנס זה נשמרו ואף תורגמו
לאנגלית .1על אף שבמהלך הכנס כמעט אף
אחד לא העז להביע ביקורת על סטלין אישית,
המידע המצוי בפרסום זה שופך אור רב על
מרבית ההיבטים של מלחמת החורף מהצד
הרוסי ,ובתוך כך הפעלת השריון .מקור נוסף
ללימוד לקחי מלחמת החורף ,מהצד הרוסי ,הינו
דוח הלקחים של שר ההגנה וורושילוב שהופץ
בצמצום רב רק לבחירי הפיקוד העליון הרוסי,
ובראש וראשונה למזכיר הכללי של המפלגה,
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מפת הלחימה בין רוסיה ופינלנד במלחמת החורף

סטלין ,כבר ב־ 28במארס  ,1940שבועיים לאחר
סיום המלחמה ,וגם הוא מתייחס להפעלת
השריון במלחמה.2

התפתחות מלחמת החורף
ברית המועצות באה לממש בפינלנד את
חלקה על פי הסכם ריבנטרופ־מולוטוב ולהפכה
לחלק בלתי נפרד ממרחב ההשפעה של המדינה

הסובייטית ,תוך הקמת בסיסים לצבא האדום
על אדמתה והצבת כוחות לוחמים בהם ,כל
זאת תוך חיסול למעשה של מרחב המגן
העיקרי של פינלנד " -קו מנרהיים" .הפינים
נדרשו לויתורים אלה כבר בתחילת אוקטובר
 .1939מיד עם סיום כיבוש מזרח פולין על
ידי הצבא האדום ,החל מו"מ דיפלומטי
במוסקבה אולם הפינים שסירבו להתאבד לא
הסכימו לדרישות ברית המועצות .משכשלו
המגעים והצעות הפשרה ,תקפו הסובייטים
ב־ 30בנובמבר את פינלנד .העילה למלחמה
התבססה על תקרית ירי מזויפת ,שזכתה
לכינוי הפגזת מיינילה :הסובייטים הפגיזו
את כוחותיהם והאשימו בהפגזה את הפינים.
מתקפת הצבא האדום החלה בהיקף של 4
ארמיות ובעוצמה של  450אלף חיילים2,000 ,
טנקים ו־ 1,000מטוסים (לפינים לא היו כלל
טנקים וברשותם היו  60מטוסי קרב בלבד).3
עד סוף המלחמה שולבו עוד קרוב ל־ 500אלף
חיילים סובייטים במלחמה .עד מהרה הגיע
המאמץ העיקרי הסובייטי ל"קו מנרהיים"
(כ־ 25ק"מ בתוך שטח פינלנד) ,שם נבלם וכשל
בהמשך ההתקדמות .באופן מחפיר עוד יותר
כשלו  3הארמיות הסובייטיות שתקפו מצפון
לאגם לדוגה ועד לאוקיינוס הקרח הצפוני מול
כוחות ואמצעים פינים קטנים ביותר.
הסובייטים כבשו ב־ 1בדצמבר  1939את
עיירת הגבול הפינית טריוקי ( ,)Terijokiוהקימו
בה ממשלת בובות בראשות הקומוניסט הפיני
אוטו וילה קוסינן ( .)Otto Ville Kuusinenבצעד

זה ביקשו הסובייטים להמחיש את אי הכרתם
בממשלתה הנבחרת של פינלנד ,וגם לעודד את
עריקתם של הסוציאליסטים הפינים משורות
הצבא .אולם ממשלת הבובות לא נחלה הצלחה
מזהירה ,ושטחה סופח בסופו של דבר לגבולות
ברית המועצות בתור המחוז של קרליה.
עם פרוץ המלחמה מנה הצבא הפיני תשע
דיוויזיות חי"ר בנות  11אלף חיילים כל אחת.
בשלביה הראשונים של המלחמה עלה בידי
ממשלת פינלנד לגייס ולשנע  127אלף חיילים
בלבד (ועוד  114אלף במשמר המולדת בעורף).
על אף נחיתות מספרית זו ,התגלו הכוחות
הפיניים כיריב נועז ומיומן ,בהשתמשם בתורת
לחימה שהתבססה על מערך ביצורים לעומק
וניידות גבוהה בצפון ,ביחידות אלפיניסטיות
מהירות העוטות מדים לבנים ,ומעל לכל -
בידע שרכשו אודות לחימת חורף .הפינים
השתמשו בתתי מקלעים מסוג "סואומי"
( )SUOMIהיעילים ביותר בטווח קצר ,ביעדים
מבוצרים ובתוך חורשות ויערות ,ובפצצת דלק
קטנה ומאולתרת שמקורה במלחמת האזרחים
הספרדית ,שהתפרסמה מאוחר יותר בכינוי
"בקבוק מולוטוב" .חורף 1939־ 1940היה קשה
ביותר ,והטמפרטורות צנחו לעתים תכופות
למינוס  40מעלות צלזיוס .הפינים הצליחו
לנצל זאת לטובתם.
נוסף על כך ,להפתעתה של ההנהגה
הסובייטית ,הסתבר שרוב הסוציאליסטים
הפינים לא תמכו בפלישה הסובייטית
לפינלנד ,אלא דווקא לחמו לצד בני עמם נגד
האויב המשותף .קומוניסטים פינים אחדים
היגרו לברית המועצות בשנות השלושים
כדי "לבנות את הסוציאליזם" ,ואולם מסעם
הסתיים במפח נפש כשנפלו קורבן לטיהורים
הגדולים של סטלין .אלה הביאו להתפכחות
בקרב סוציאליסטים פינים רבים ואף לשנאה
גלויה כלפי המשטר הסובייטי .תחושה זו של
"איחוי הקרעים" מכונה עד היום בפינלנד "רוח
מלחמת החורף" .עם זאת ,קומוניסטים רבים
לא היו יכולים להתגייס לצבא הפיני בלאו הכי,
מפאת הרקע הפוליטי שממנו באו.
היהירות הסובייטית שיחקה תפקיד
משמעותי במלחמה זו .הצבא האדום לא ציפה
למאבק ממשי וחשב כי המלחמה תסתיים לכל
היותר בתוך שבועיים ,ולכן הוא לא התכונן
היטב ללוחמת חורף (מחסני החירום לא נפתחו
והציוד לא חולק לחיילים לפני המלחמה),
ובמיוחד בשטחים מיוערים .הצבא הסובייטי
שפלש לפינלנד דגל בתפיסת הקרב העמוק
ומסיבה זו הרבו יחידותיו להשתמש בשריון
ובכלי רכב ממונעים .בפינלנד חייבה תפיסה זו
שימוש כמעט בלבדי בצירים הבודדים הקיימים
וכך חשפו את עצמם הרוסים ,לפגיעה ,פעמים
רבות בשדרות ארוכות על פני כבישים צרים.
באחד המקרים ,בקרב סואומוסאלמי ,הושמדה
דיוויזיה סובייטית שלמה לאחר שנעה בציר

גנרל ארמייה דימיטרי פבלוב

כזה ,על ידי כוח פיני קטן בהרבה ,שהסתתר
בין העצים ותקף בהדרגה את אגפי השדרה
הרוסית ,לאחר שחסם את עורפה .אירוע זה
עודו נלמד באקדמיות צבאיות בעולם ככלל
"אל־תעשה".
הפינים סבלו מקשיים לוגיסטיים חמורים.
בראשית המלחמה ,רק החיילים שעברו טירונות
ואימונים סדירים קיבלו מדים ונשק .שאר
המגויסים נאלצו לתפור את מדיהם ואף להשיג
נשק משלהם .הפינים נקטו במספר דרכים כדי
להתמודד עם המצב ,כשהחשובה בהן הייתה
תפיסת ציוד ,כלי נשק ותחמושת מהאויב.
למזלם ,הצבא הפיני לא שינה את קוטר הנשק
לאחר ההכרזה על עצמאות פינלנד ,וכך יכולים
היו להשתמש בתחמושת הסובייטית.
לאחר שבועיים הסתבר לפיקוד הסובייטי
העליון כי תפיסת "הקרב העמוק" שבקה חיים
לנוכח ביצורי "קו מנרהיים" והטקטיקה הפינית
של הגנה ניידת בצפון .היה צורך בׂשידוד
מערכות כללי ,ובשל המשטר הריכוזי של ברית
המועצות הם בוצעו מהר ובנחישות:
•הוזרמו תגבורות רבות לזירה והמתקפה
שהחלה עם  24דיוויזיות בלבד ( 21ביום
הראשון) ,תוגברה ל־ 45דיוויזיות בסוף דצמבר
ול־ 58דיוויזיות לוחמות עד סוף המלחמה
(ועוד  4דיוויזיות שלא נכנסו ללחימה ו־10
שרוכזו בשטחי כינוס והיו מוכנות להישלח
לחזית ,סך הכול  72דיוויזיות) .כמו כן נוספו
שתי מסגרות על־ארמיוניות ,ה־ 13ממזרח
לארמייה  7כנגד "קו מנרהיים" וה־ 15בצמוד
לארמייה  8מצפון לאגם לדוגה .מבחינת
עוצמת הכוחות ,עד סוף המלחמה הוטלו
לחזית כ־ 7,000טנקים  -יותר משהיו לכל
שאר צבאות העולם גם יחד בעת ההיא.

•נעשו שינויים מפליגים בארגון הכוח ואיוש
המפקדים .פיקוד לנינגרד שהיה עד אז
הפיקוד האחראי למלחמה הוחלף במסגרת
חדשה שנקראה החזית הצפון־מערבית,
אלוף הפיקוד מרצקוב הורד למעשה
בתפקיד וקיבל את הפיקוד על ארמייה 7
שהייתה המאמץ העיקרי כנגד "קו מנרהיים"
(יחד עם ראש מטהו איסרסון ,מגדולי
התיאורטיקנים של הצבא האדום) ולמפקד
החזית מונה טימושנקו שהובא מפולין4 .
מפקדי ארמיות הודחו למעשה ,יאקובלב
מארמייה  ,7קורדיומוב מארמייה ( 8שכבר
החליף במחצית דצמבר את מפקד הארמייה
הקודם חוברב) ובמקומו מונה שטרן (מפקד
הארמייה ה־ 1מהמזרח הרחוק) ודוקנוב
מארמייה  ,9שבמקומו הובא צ'ויקוב  -לימים
מפקד סטלינגרד.
צעדים אלה עשו את שלהם ולקראת סוף
חודש פברואר  1940הצליחו הסובייטים
להבקיע את "קו מנרהיים" .אולם מספר האבדות
הגדול והחשש מהתערבות חיל משלוח אנגלו־
צרפתי לטובת פינלנד ,תוך איום מעצמות
המערב להפציץ את שדות הנפט של בקו ,עשו
את שלהם וב־ 13במארס הסתיימה המלחמה
תוך שפינלנד מוותרת על שטחים לטובת ברית
המועצות אך שומרת על עצמאותה.
אבידות הרוסים במלחמה היו391,873 :
חיילים מהם  126,875הרוגים .ואילו לפינים
אבדו  66,406חיילים מהם  26,662הרוגים.4
בראש הכוחות המשוריינים של ברית
המועצות במלחמת החורף ,עמד מפקד השריון
המנוסה ביותר בעולם ,דימיטרי גריגורביץ
פבלוב ,שהיה אחראי גם לבניין הכוח המשוריין
וגם להפעלת חלק ניכר ממנו במלחמה עצמה.
מן המקובלות בקרב ההיסטוריונים להאשים
את פבלוב בפירוק הקורפוסים הממוכנים של
הצבא האדום לאחר מלחמת החורף .טוענים
כי בהיותו מפקד גייסות השריון בפועל ,ניתח
באופן שגוי את מלחמת החורף וחוות דעתו
המקצועית הייתה לפזר את השריון בקרב
דיוויזיות החי"ר של הצבא ,מהלך שגוי שגרם,
בין השאר ,לתבוסת הצבא האדום בראשית
הפלישה הגרמנית בכלל ,ולתבוסתו שלו כמפקד
חזית המערב בפרט .5במאמר שלהלן נוכיח כי
לדעה זו אין על מה להתבסס.

מר שריון הרוסי
 מפקד הארמייה פבלובפבלוב נולד בשנת  ,1897שירת במסגרת צבא
הצאר במלחמת העולם הראשונה וכן במלחמת
האזרחים .הצטרף לצבא האדום בשנת 1919
וסיים את האקדמיה הצבאית על שם פרונזה
במחזור של שנת  .1928לאחר מכן היה ממייסדי
כוחות השריון הסובייטיים והתקדם עד למפקד
דיוויזיה בשנת  .1935כ"מתנדב" במלחמת
האזרחים בספרד ,בשנים  ,1937 - 1936הקים
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את חטיבת השריון הסדירה הראשונה (מס'
 )1של צבא ספרד ,המצוידת בטנקים רוסיים.
פבלוב לחם בצד הרפובליקני ,תחת שם הכיסוי
"פבלו" ,ובעקבות כך קיבל את העיטור גיבור
ברית־המועצות .6עם שובו מונה לראש מנהלת
כוחות הטנקים והשריוניות במשרד ההגנה,
במעמד של סגן שר (עם כל ההטבות הנלוות
לכך) והיה למשפיע העיקרי על בניין הכוח
המשוריין של הצבא האדום עד לפרוץ מלחמת
העולם השנייה .המבחן הבא של השריון הרוסי
תחת פיקודו של פבלוב היה במערכת כלקין־
גול כאשר כוחות השריון של הצבא האדום
כיתרו שתי חטיבות יפניות באמצעות תמרון
לפיתה משוריין קלאסי והשמידו אותן( .ראה
כתבה בנושא מאת סא"ל במיל' ד"ר עמיעד
ברזנר ,בגיליון "שריון"  32ממאי .)2009
בשלב הסופי של מלחמת החורף מונה
פבלוב למפקד חזית העתודה של המטה הכללי,
בגזרת החזית הצפון־מערבית ,והוטל למערכה
בשלב שנראה כניצול ההצלחה במלחמה.
בפעולה זו רצה סטלין לחזור על הצלחת פטר
הגדול משנת  1710בעת שאיגף את השבדים
ותקף את ויפורי מכיוון צפון־מערב בנצלו את
יכולת התנועה על הים הבלטי שקפא בחורף.
ניתנה הוראה למפקד העתודה ,פבלוב ,לשלוח
את הקורפוס הממונע ה־ 28לאיגוף המערכים
הפיניים ממערב דרך מפרץ ויפורי .הקורפוס
הוכן מבעוד מועד בשטחי כינוס שעל שפת הים
בדרום המפרץ הפיני .היה ברור שכל התכנית
מותנית בעובי הקרח .ב־ 16בפברואר הורה
פבלוב (מפקד גייסות השריון ומפקד ארמיית
העתודה) לשייטת החורף של הצי הבלטי לבנות
דרך על הקרח מתחנת הרכבת של קרסניה־
גורה שבדרום המפרץ ועד לכפר אליפומלה
( )ALIPUMALAעל גדתו הצפונית .כאשר
הושלמה דרך הקרח ב־ 19בפברואר  ,1940ביצע
פבלוב אישית (יחד עם כמה קצינים עוזרים)
ניסוי נסיעה על הקרח עם טנקי 26־ .Tהניסוי
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הצליח וניתנה הוראה להתחיל בביצוע .למחרת
בבוקר הייתה התנועה על דרך הקרח כה
עמוסה עד שנוצרו בה בקיעים ו־ 3טנקים צללו
למים .היה צורך לעצור את כל המהלך עד ל־22
בחודש עם השלמת שתי דרכים נוספות12 .7
יום נדרשו לצבא האדום להשלים את הבקעת
רצועת ההגנה האחרונה (T־ )LINEולסיים את
האיגוף הממונע דרך המפרץ הפיני ,תוך הכרעת
המערכה בחזית העיקרית .אולם בסוף מערכה
זו הגיעו שני הצבאות לאפיסת כוחות כללית
שהובילה לסיום המו"מ הדיפלומטי שהתנהל
במקביל ,ולחתימה על חוזה שלום שנכנס
לתוקפו ב־ 13במארס.8

פבלוב בכנס הפקת הלקחים
פבלוב נשא את דבריו במושב השביעי
של כנס הפקת הלקחים ,ב־ 17באפריל ,1940
בראשותו של סגן שר ההגנה קוליק .הוא
היה הדובר האחרון לפני סטלין להלן קטעים
עיקריים מדבריו:9
מבוא  -יהירותם של מפקדים
"במערכה זו נעשה שימוש בכל סוגי הטנקים.
מה יכולים אנו לומר לגביהם? עלי לציין כי
אלה אינם טנקים מייצור סובייטי ,מקורם
בטנקים בריטים ואמריקאים שנועדו למלחמות
קולוניאליות ,כאשר עוצמת המקלעים הייתה
גדולה מנשק הנ"ט ,וכולכם מודעים לשימוש
בטנקים ומאפייני פעולתם .בדקתי את הפעלת
הטנקים במסגרת ארמייה ( 7המאמץ העיקרי
בפיקוד מרצקוב) וחלקית במסגרת ארמייה
( 13ארמייה שהוקמה לקראת השלב האחרון
במלחמה במסגרת החזית הצפון מערבית של
טימושנקו ולחמה להבקעת "קו מנרהיים" שכם
אל שכם עם ארמייה  .)7כמו כן בדקתי לעומק,
באמצעות חומר שנאסף משידורי התקשורת
ותחקירים ,את השמדתה של בריגדת הטנקים
 34ובמיוחד של גדוד מסוים שצויד בכמות
גדולה של טנקים .מסקנה אחת עולה מכל

המקרים .עלינו ,המפקדים ,להודות בגלוי כי
היהירות והשחצנות שלנו במהלך המלחמה
בלטה לעיני כל ושום דבר טוב לא יצא מזה .אם
עלינו להשוות את שיתוף הפעולה עם השריון
של דיוויזיה  138בדצמבר ,בפיקוד מפקדיה
הוותיקים ,לזה של דיוויזיה  100שזה מקרוב
באה  -הרי פעילותן נבדלה כמו היום מהלילה.
מפקד דיוויזיה  138שפיקד עליה בדצמבר היה
רברבן ופחדן (ראיתי אותו אישית בפעולה) ,לא
היה מסוגל לארגן את הדיוויזיה שלו ,שלא לדבר
על שיתוף פעולה עם עוצבות אחרות וחיילות
אחרים ,ואילו מפקד דיוויזיה  100היה צנוע
והצליח לארגן שיתוף פעולה יעיל עם הטנקים
תחת פיקודו .חברים ,אני משתמש בדוגמה זו
כדי להדגים כי לעתים אנו מתרברבים יותר מדי
ושום דבר טוב לא יוצא מזה.
הפעלת הטנקים במרוכז
כעת ברצוני לתאר את זירת הלחימה .עלי
לומר בגילוי לב שהזירה לא התאימה להפעלת
עוצבות גדולות של טנקים .יחד עם זאת ,אם
קורפוס הטנקים (ה־ )10לא היה מוסג לאחור
בקיוויניאמי ( )KIVINIEMIהוא היה יכול
לתקוף את העורף הפיני .תמרון זה היה מאפשר
לנו הכרעה ברורה של המלחמה .הטנקים הוסגו
לאחור בהוראה ישירה של מפקד הארמייה
מרצקוב".
קוליק" :הייתה זו החלטה מוטעית".
פבלוב" :אתה מתכוון להסגת הטנקים
לאחור? אני משוכנע שהייתה זו החלטה
מוטעית ועל כן איננו יכולים להפיק את
הלקחים הכוללים מתמרון זה .אנו בחנו את
יכולותיה של חטיבת טנקים בניצול הצלחת
הפריצה בקרב ההבקעה ,באמצעות עוצבתו
של המפקד בראנוב ( .10)BARANOVחושבני
כי בנושא זה התמונה ברורה ,החטיבה תוגברה
בגדוד חי"ר שביצע את תפקידו בצורה מבריקה.
הלקח הוא כי גם בתנאים קשים ,אל לנו לזנוח
את רעיון הפעלת בריגדת טנקים ( 200טנקים)

בשילוב חי"ר במבצעים עצמאיים.
בהתייחס לדרך בה הופעלו בריגדות טנקים
אחרות (ה־ ,35ה־ 40ואחרות) ,הן חולקו
לגדודים שסופחו לדיוויזיות .הן ביצעו תפקיד
המכונה בחיל האוויר "מענה לפי דרישה".
הטנקים שהוצאו מהבריגדות שלהם לחמו
היטב ולעתים אף הצטיינו.
אנו בצבא הפועלים והאיכרים האדום (כינוי
לצבא הרוסי בתקופה ההיא) ניחנו בחוסר מזל,
ובכל מלחמה עתידית ,נגזרה כליה על יחידות
הטנקים הדיוויזיוניות שלנו .אנא סלחו לי
על בוטות דבריי ,אולם עלי לקבוע כי כל מה
שדובר על שיתוף פעולה עם טנקים ,הוכח כלא
יותר מאוויר חם :הנושא לא נלמד כלל .מעל
 7,000טנקים פוזרו בין הדיוויזיות שבהן לא
מילאו כל תפקיד ,הם היו חסרי אונים .גדודי
הטנקים מדגם  T-37ומדגם  T-36בדיוויזיות
הרובאיות ,שפעלו בצמדים ,חסרו עוצמת
אש ולקו במנועים חלשים .טנקי  T-37הוכחו
כחסרי עוצמת מנוע מספקת לתנאי בוץ .גדודי
הטנקים בדיוויזיות החי"ר לא תרמו דבר.
בבקשה ,תקנו אותי אם אני טועה או אם יש
מישהו הרוצה להתנגד לדבריי :ברוב הדיוויזיות
השתמשו בטנקים לאבטחת מפקדות החטיבות
ומפקדת האוגדה (הסכמה מהקהל)".
"בין כך ובין כך ,השתתפו כ־ 7,000טנקים.
אלה שהיו שייכים לגדודי השריון בחטיבות
השריון ,לחמו היטב והיו יעילים בהרבה ,בשל
הישארותם תחת שליטה הדוקה של מפקדות
החטיבות"...
"בכוונתי לומר כי עתה (לאחר שוך הקרבות)
עלינו להחזיר את כל הטנקים שפוזרו לדיוויזיות
הרובאים ,בחזרה לעוצבות השריון (הבריגדות
בנות  200הטנקים) כדי להקים מחדש עוצבות
יסוד אלה .כיום ,בפיקוד קייב לדוגמה ,בכל 4
בריגדות השריון של הפיקוד נשארו  14טנקים
בלבד בכל עוצבה .בשל המלחמה נשלחו כל
הטנקים (כבודדים) לצפון והבריגדות שותקו
למעשה .עליי להדגיש במלוא החריפות כי
במקרה חירום של גיוס כללי ,הפיקוד המבצעי

של קייב (אחד הפיקודים החשובים ביותר
בברית המועצות) אינו מוכן למלחמה .הטנקים
של פיקוד זה מתחילים לחזור מפיקוד לנינגרד.
עלינו להפסיק נוהג פסול זה .מבחינתי ,כל עוד
אני מפקד גייסות השריון ,אף עוצבת שריון
לא תשותק יותר .אם נחוצים טנקים ,תשלח
עוצבה שלמה".
תחלופות ותגבורות
"בעיה נוספת התעוררה (במהלך הלחימה):
מה קרה לתחלופות שלנו? ספגנו אבדות ,היו
לנו פצועים והרוגים .מתי נקבל מחליפים
במקומם? קציני שריון התייחסו כאן להיבטים
שונים של הלחימה ,מפקד חטיבת 26־ Tאחד
הכריז שהטנקים שלו טובים יותר מטנקי 5־BT
(טנקים מהירים) ,ואילו מפקד חטיבת 5־ BTעמד
על כך שהטנקים שלו טובים יותר .זהו סוג של
פטריוטיזם אשר כשלעצמו לא מזיק ,כיוון שעל
כל מפקד לאהוב ולהאמין בכלי שלו (אף על פי
שהשריון של שניהם נחדר על ידי כדורי מקלע
מקוטר גדול) .נאמר כאן כי אין לפתוח באש עד
אשר הושמד מערך הנ"ט של האויב .גם זה נכון,
אולם אין התייחסות לנושא התחלופות שחייבות
להגיע ממקום מוגדר אחד ותחת שליטה
ריכוזית".
"המפלגה והממשלה הנחו אותנו להכניס
שיפורים ושדרוגים בייצור הטנקים .אנו ייצרנו
טנקים שמיגונם יכול לעמוד לא רק כנגד תותחי
 45מ"מ (התותח התקני של הטנקים הרוסיים
בעת ההיא) אלא אף בפני פגזי  3אינץ' ( 76.2מ"מ,
התותח של הטנק 34־ ,)Tואנו נכונים להתחיל
בייצורם התעשייתי.
אולם ,כיום ,איננו יודעים היכן אנשי הצוות
של הטנקים שלנו שנפצעו; אנו יכולים לאתר
אותם רק לאחר חזרתם הביתה לנשותיהם .עלי
לעמוד על כך שבתקן כל בריגדת טנקים יוכלל
גדוד עתודה לאימון אנשי צוות ומפקדי טנקים
נוספים עבור הבריגדה .על היחידות לקלוט
מחדש את מפקדיהם לאחר הטיפול הרפואי
ולהציבם מחדש בתפקידיהם ביחידות ...ובכוונתי
לכל אנשי הצוות וסגל העוצבות .עלי לעמוד על

הטנק  T-37בצליחה

כך שמפקדים מנוסים אלה לא יופנו לפיקודים
המרחביים לצורכי הצבה מחדש ,עליהם להיות
מופנים לגדודי העתודה ומשם חזרה ליחידותיהם.
זה היה הנוהג בצבא הישן (צבא הצאר) ועלינו
לחזור לכך .מרבית קציני השריון כאן דורשים
שכל עוצבה תאמן את אנשיה בגדוד העתודה
העוצבתי .עלינו להגיע למצב שאף מפקד טנק
בודד או איש צוות יחיד לא יעזוב את עוצבתו .יש
לנו כאן וותיקי מלחמת האזרחים בספרד .שם הם
נהגו לטפל בפצועיהם בעצמם ,ואז חייל שנפצע
היה רגוע וידע שיש מי שדואג לו ושאף אחד מהם
לא ייפלט מיחידתו .עלינו ללמוד לעשות אותו
הדבר".
סוגי הטנקים השונים ואופן הפעלתם
"כעת לגבי הטנק הקל האמפיבי מסוג 37־.T
זהו דגם מיוחד ויש להחזיקו בעתודה .יש להחזיק
גדוד טנקים מוגבר מסוג זה בעתודת כל קורפוס
שיוטל ללחימה לפי החלטת המפקד ,כאשר המצב
ידרוש זאת (בצליחת מכשולי מים ואגמים).
באשר לדגמי הטנקים החדשים ,עלי להזהיר
את החברים המפקדים :על תציפו את משרד
ההגנה והחבר סטלין בבקשות .תנו לנו במוסקבה
הזדמנות לעסוק בענייני בניין הכוח באופן נאות.
מה שקורה בפועל הוא שברגע שאנשים שומעים
על דגם חדש ,מיד הם מתחילים לומר כי דגמי
הטנקים הישנים אינם טובים .הם אומרים :תן לנו
34־ Tאו  ,KVרק הם מתאימים לזירת הלחימה
שלנו ,האחרים אינם מתאימים .זוהי עובדה .עלי
לומר לכל אלה שלא אענה לכל הפניות והמברקים
בנושא זה .המטה הכללי הינו הדרג היחידי
שיחליט בדבר הכמות וסוג הטנקים שיוקצו לכל
פיקוד ופיקוד ,ועליכם להתאזר בסבלנות לבוא
תורכם.
עלינו להנחות אתכם (אלופי הפיקודים)
בנושאי הדרכה ,אימונים והשימוש בטנקי T-34
ו־ KVבשיתוף טנקים מסוג  T-37 ,T-26ו־.BT
כל אלה (הטנקים הקלים יותר) ינועו לאחר טנקי
 T-34ו־ KVכנחילי ארבה ,לבצע כל משימה,
לאחר שהראשונים יבקיעו את מערכי האויב
ויחסלו את הגנת הנ"ט שלו".
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הטנק T-26

שיתוף פעולה שריון וארטילריה
"דובר פה רבות על ארטילריה .אני מעריץ
ארטילריה ,אולם עליי לומר בכנות שמרוב
דיבורים על ארטילריה שכחנו את הטנקים .לומר
זאת ברוסית ברורה ,חיל הרגלים שלכם לא מסוגל
להרוג כינה ללא סיוע טנקים .חי"ר אינו מסוגל
לתקוף ללא טנקים".
סטלין" :הטנקים הינם ארטילריה ניידת".
פבלוב" :הטנקים יורים בכינון ישיר ואילו
הארטילריה מפגיזה .זה ההבדל ביניהם.
סטלין" :הטנקים הם ארטילריה מוגנת
שריון".
פבלוב" :כפי שאינך יכול לבטל את שיתוף
הפעולה בין פבלוב ל־וורונוב (- VORONOV
ראש מנהלת הארטילריה במשרד ההגנה) כל עוד
הם המפקדים ,כך אינך יכול להפריד בין ארטילריה
וטנקים ולהרוס את שיתוף הפעולה ביניהם ,זה
קודם כל .שנית ,החבר וורונוב ,אתה דיברת פה
על שיתוף הפעולה בין החי"ר לארטילריה .אבל
עליך לדעת שכל טנקיסט יחוש בושה גדולה
אם הוא יגלה שהוא יודע פחות מכל רובאי על
טקטיקה של חי"ר .אין לנו שימוש בטנקיסטים
שאינם בקיאים בטקטיקה של חי"ר ...עליך לקחת
לתשומת לבך שכל טנקיסט מתעניין יותר בתקנון
השדה של חיל הרגלים מאשר של חיל השריון
משום שעליו להתאים את עצמו ללחימת חיל
הרגלים ,בשל תכיפות הפעמים שהוא נדרש לכך.
אני מבקש מכם לא להתייחס לטנקים כלהלן:
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"התקדם  7ק"מ ותעלה באש את האויב בחורש"
או "אנו נפציץ את הפלוגה שלך אם תסרב
לשמור עלינו בעת שאנו סועדים או כאשר אנו
מתקלחים".
סטלין" :אלו דיבורים בעלמא".
פבלוב" :לא".
סטלין" :אתה פשוט מפחד".
פבלוב" :לא .כוחות השריון ספגו אבידות בשל
הפעלה לא נכונה .לדוגמה ,היה המפקד האמיץ
של דיוויזיה  .86כבר הזכרתי דיוויזיה זו .הוא לא
נרתע ולא נבהל .הוא ביקש  20סוסים לכל גדוד
בגלל שכל כלי הרכב שלו נתקעו בעת שירדו
מהדרך בכיוון היעד ונגרם בלגן גדול .הוא צדק
בהחלט.
ללימוד מטעויות העבר ,למדתי לעומק
את הקרקע מבחינה גיאוגרפית־צבאית בזירת
הדרום ,במקרה של תנועה כנגד רומניה ,שעשויה
להתרחש .האקלים והקרקע שם יגרמו לבעיות
אפילו עבור עגלות במשך חודשיים ימים לפחות
בתקופת הגשמים .עלינו להיות מודעים לכך .בנינו
רכב לתנועה בשטח ,זהו ה־ ( GAZ-65משאית
זחלית למחצה) אולם הוא יכול לנוע  100ק"מ לכל
היותר לפני שהוא נתקע ...אנו צריכים קטרפילרים
(טרקטורים זחליים)".
יחידות ממונעות ,ובעיות אחזקה
"באשר ליחידות ממונעות ,עלינו לומר כי עוד
זמן רב יישארו המשאיות מוגבלות לתנועה על
כבישים ודרכים בלבד ואפילו בדרכי בוץ הן לא

יוכלו לנוע .בשל כך עלינו להקדיש תשומת לב
מיוחדת ושיטות נוקשות לשליטה בתנועת הרכב.
מה מתבקש מכך? הדרכים בזירות הלחימה שלנו
מועטות ועלינו למצות את השימוש במשאיות.
על כן מוטב להוציא אותן מהחטיבות והגדודים
ולרכזן בגדודי תובלה מיוחדים ברמת הדיוויזיה
כדי לרכז את השליטה בהפעלתן .הדבר יאפשר
לנו אף לספק חלקי חילוף ואחזקה נאותים.
החבר גרנדל ( - GRENDALמפקד ארמייה 13
במלחמה) ,צדק בהחלט כאשר ציין את הבעיות
שהיו לנו בהספקת חלקי חילוף ומתן אחזקה.
אנו הפקענו כמה מאות כלי רכב מהמגזר האזרחי
אולם התקבלה החלטה להחזירם .הספקת חלקי
חילוף ומתן אחזקה הינם במצב גרוע ,המפעלים
המייצרים אינם מסוגלים לספק לנו את הנדרש,
יכולתם אינה מספיקה .הצטיידנו בכלי רכב כה
רבים עד כי המגזר התעשייתי אינו מסוגל לספק
להם חלקי חילוף ושירותי אחזקה.
סטלין" :אתה מתכוון תיקונים?"
פבלוב" :אני מתכוון חלקי חילוף לצורך החזרת
כלי רכב לשירות .המלחמה הינה חסרת רחמים
ואנו לא עסקנו בהיבט זה כלל .עלינו לנקוט בכל
האמצעים האפשריים.
סטלין" :זה תפקידו של משרד ההגנה .אולי זה
מוטעה ואולי זה נכון".
פבלוב" :החבר סטלין ,אני עומד על כך שיש
להפריד את מנהל הטנקים והשריוניות גם כן.
עלינו לדבוק במשהו קבוע .אנו זקוקים לארגון

הטנק T-37A-4

שיעסוק אך ורק בנושאי הדרכה ואימונים
בתנאי קרב".

לקחי מלחמת החורף וסופו של פבלוב
מבחינת ברית המועצות חייבו עוללות מלחמת
החורף בחינה מחדש של הדוקטרינה הצבאית
שלה והכנסת שינויים מרחיקי לכת ,בעיקר
עקב הכישלונות הצורבים בחלקה הראשון של
המלחמה והמאמץ האדיר שבוצע להכנסת שינויים
במהלכה .בתחום המלחמה הניידת ביבשה,
הוחלט להתאים את דוקטרינת הקרב העמוק
לצורך בלחימה כנגד מערכים מבוצרים של האויב
ולהתמקד בשילוביות ובשיתוף הפעולה הבין חֵילי
והבין זרועי כמפתח ללחימה ההתקפית .הדבר
חייב שליטה הדוקה ופיקוד ברור על הכוחות בכל
הרמות ,ולכן הוחלט לבטל את הפיקוד באמצעות
וועדים הכוללים את המפקד והקומיסר (המדריך
הפוליטי) ולקבוע כי לכל יחידה (ומשימה) יש

הטנק BT-5-10

רק מפקד אחד  -והקומיסר כפוף לו .כמו כן כדי
לפרסם שינוי זה חזרו לשיטה הנהוגה בעולם וכל
הקצינים קיבלו דרגות ולא כונו עוד בתפקידיהם.
היו אלה שינויים מפליגים שדרשו אף החלפת
בעלי התפקידים הבכירים במגזר הביטחוני .שר
ההגנה וורושילוב הוחלף בטימושנקו ,הרמטכ"ל
שפושניקוב הוחלף במרצקוב ועוד בעלי תפקידים
רבים הוחלפו .כמו כן הוכפפו כל החֵילות ,כולל
השריון ,למטכ"ל ולא היו עוד מנהלות במשרד
ההגנה .ובאשר לטנקים ,הוחל בייצור המוני של
הטנקים המודרניים מסוג 34־ Tו־ .KV
פבלוב שהוערך מאד בעקבות המלחמה,
קיבל מיד עם חלוקת הדרגות ,דרגת קולונל־
גנרל ושנה אחר כך מונה לאלוף הפיקוד החשוב
ביותר בברית המועצות ,פיקוד המערב ,בחזית
עם גרמניה ,שהפכה לחזית המערבית עם פתיחת
המתקפה הגרמנית על רוסיה ב־ 22ביוני .1941
לתפקיד זה התלוותה הדרגה הגבוהה ביותר

בצבא ברית המועצות אז  -גנרל ארמייה ,דרגה
שהוענקה רק ל־ 3קצינים בכל הצבא באדום בעת
ההיא .בעת המתקפה הגרמנית מנתה חזיתו של
פבלוב  45דיוויזיות והייתה הכוח הצבאי החזק
ביותר בברית המועצות (בעת ההיא) .מדבריו
בכנס כפי שהובאו לעיל ברור כי הוא היה קצין
שריון מקצועי שדגל בהפעלת השריון במרוכז
ולא בן האסכולה הישנה כפי שניסו להציגו.
הצלחת הגרמנים במהלך חודש יוני 1941
כנגד החזית המערבית ,הביאה את סטלין לנקוט
בצעדי ייאוש דרסטיים .פבלוב נעצר והוצא להורג
ב־ 22ביולי  1941על ידי כיתת יורים לאחר משפט
קצרצר .היה זה הקצין הבכיר היחיד שהוצא להורג
בברית המועצות במהלך המלחמה ,עקב כישלון
בשדה הקרב .בשנת  ,1956כשלוש שנים לאחר
מותו של סטלין ,טוהר שמו של פבלוב ומנהיגות
ברית המועצות הצהירה כי אישומו ,משפטו
•
והוצאתו להורג היו ללא יסוד.
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מכתב לֵרעִי המת
לזכרו של ֵר ִעי י"ר ,מ"פ טנקים ,שנפל בקרב בסיני במלחמת
ששת הימים ,ולזכרם של כל הנופלים במערכות ישראל
הררי החול שנתללו על עקבות הקרבות בסיני
מחקו זה מכבר את מראות האימה של המלחמות
הקשות ,והצמחייה שהגביהה עלווה ברמת הגולן
כיסתה שם את שדות הקרב שגעשו .רק הזיכרון
מוסיף ומנקר ,מוסיף ומעצים את כאב האובדן
הנורא.
חיי אינם רק הזיכרונות עליך ואיתך ,אך
הזיכרונות הם חלק בלתי נפרד מחיי ומהווייתי
מאז .אולי אינך שומע אך אני מוסיף ומספר לך
מדי פעם מה קורה .אני נזכר בשיר " ֵמתֵי ִמדְּבָר"
של חיים נחמן ביאליק ,בקטע שהטיב לתאר לפני
למעלה ממאה שנים את חללי ישראל בדורות
עברו ,וכאילו נכתבו הדברים גם עליך ועל חברינו
שנפלו בקרב:

ֶּצח;
ַּׁשן ָמ ֻע ְזנָיו ָלנ ַ
ַוַּי ֲעצֹר ַה ִּמ ְד ָּבר נ ְִׁש ָמתֹו ַו ְיי ֵ
ַאר ָּתם ַּב ִּצּיָה,
ַּת ְק ָּפא ִת ְפ ְ
יֹאכַל ַה ָּׁשרָב ֶאת־ּכ ָֹחם ו ִ
ֲׁשֹותם,
ֲבי ַהּצּור ְמ ַרא ָ
ֵח ֶאת־ ַלה ֵ
לֹוטׁש ַהחֹול ַהּקֹוד ַ
ֵ
יהם,
ָמ ֵח ֶ
קֹומת ר ְ
ּלֹוהט נ ְִת ָק ִלים ְּב ַ
ִר ְׁש ֵּפי ַה ֶּׁש ֶמׁש ַה ֵ
ֵיהם י ְִצרָבּו,
ִּתזִים ְל ִרבֲבֹות זִיקֹות ּו ְנח ֶֹׁשת ְּפנ ֶ
נָ
ַהט ַה ֶּׁש ֶמׁש ּפֹה ּדֹורֹות ַעל־ּדֹורֹות ֶי ֱחרָבּו,
ֲׂשּופים ְלל ַ
ַוח ִ
ְסּופת ַה ֶּנגֶב ִּת ְזרֶּנּו,
יֹוביׁש ַה ָּק ִדים ִעּזּוזָם ו ַ
ִ
ַּמ ִדים,
ל־ארֶץ ְונ ְִר ַמס ְּב ֶרגֶל ּג ָ
ָאבק ֶא ֶ
ִּׂשא ָב ָ
ְונ ָ
ֲבק ּכֹחֹות ַעד ְּור ַקב
ַחְך א ַ
ָבים ַחּיִים ָׁשם ְּתל ֵ
ְּולׁשֹון ְּכל ִ
ֻעּזָם,
יהם  -ו ְֵאין ֵזכֶר ְלדֹור ְּכ ִפירֵי ָאדָם
ּומחּו ֶאת ִּפ ֶ
ְי ַלחֲכּו ָ
ֻּבים.
ֶצח ֵּבין חֹולֹות ַה ִּמ ְד ָּבר ַה ְּצה ִ
ֶׁשנ ְָפלּו ַוּי ְִּדמּו ָלנ ַ

ל־יֹובלֹות ִי ְנקֹפּו,
ְיֹובלֹות ַע ְ
ּובָאה ַה ֶּׁש ֶמׁש ,ו ְ
ְוז ְָר ָחה ָ
ְתה;
ְׁש ָבה ַה ְּד ָמ ָמה ְּכ ֶׁש ָהי ָ
ְס ַער ,ו ָ
ְׁש ַקט ַה ִּמ ְד ָּבר ו ָ
וָ
ֵפים,
ַּׂשאּו ַב ֶּמ ְר ָחק ַהּכ ִ
תֹוהים עֲלֵי ָה ִראׁשֹונֹות י ְִתנ ְ
ְּכ ִ
ָמים.
ִיה ִירים ִּב ְב ִדידּות עֹול ִ
ּג ִֵאים ְּב ַה ְדרַת ִּד ְמ ָמ ָתם ו ִ
ֲברָה,
ל־ּתי"ו ַּפ ְר ָסה ִמ ָּס ִביב ֵאין קֹולֵ ,אין ה ָ
ְתי"ו ַע ָ
וָ
ֵאין ָק ֶׁשב.
רּועת ּדֹור ַה ָּמ ֻעּזִים,
ת־הד ְּת ַ
ֶצח ֶא ֵ
ָּבלַע ַהי ְִׁשימֹון ָלנ ַ
ֲרידֵי ַה ִּצּיָה,
ֵיהם ַמח ִ
ת־ע ְקבֹות ָׁשעֳל ֶ
ָמחֲקּו ַהּסּופֹות ֶא ִ
קֹומם ָצ ָמחּו,
ָעים ִּב ְמ ָ
ּוסל ִ
נ ְִת ְללּו ָהרֵי חֹול ַּת ְח ָּתם ְ

מתוך "מתי מדבר" של ח"נ ביאליק,
אדר א' תרס"ב ( ,)1902אודיסא

כןֵ ,ר ִעי ,החיטה צומחת שוב
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המלחמה קראה לך והלכת ,ללא היסוס
וללא הרהור שני; גם לא הספקת להיפרד מבנך,
יחידך ,הקטן ,שלא הספיק כמעט לטעום טעם
אבא ,וספק אם נשארו לו ממך זיכרונות .בסערת
"סדין אדום" החלה המלחמה והשריונים שעטו
לסיני ,ואתה יצאת לקרב בראש פלוגתך ,פלוגת
מילואים .היית קצין מטה בקבע ,ובחירום

שימשת מפקד פלוגה ביחידת מילואים .הקרב
היה סוער ,ובערבו של היום הראשון למלחמה,
בעודך חשוף בצריח ,מוביל ומנהיג את אנשיך,
נפגע הטנק שלך והחלום נגוז .נגוז החלום
לחבק שוב את הבן והרעייה ,לחזור לשגרה של
ימי שלום ,להתכונן למלחמה ולערוג לשלום,
ולחלום שלא תישלף עוד החרב מנדנה.
כן ֵרעִי ,ימים רבים חלפו מאז .עודני זוכר
אותך ,וכי אפשר לשכוח? אופקֵי הארץ נפתחו
בעקבות אותה מלחמה ,אך אופקֵי המחשבה
הצטמצמו .היינו שיכורי ההצלחה הצבאית
שהדהימה את העולם וגם את עצמנו .לא
התכוננו ולא ידענו האם וכיצד לבלוע ולעכל
את הנתח הענק שנפל בחלקנו .לא היו בידינו
פתרונים .גם כיום איננו בולעים ואיננו מקיאים
נתח זה ,שסיבך את חיינו לבלי שוב.
אמנם ניצחנו במלחמה ללא עוררין ,מול
צבאות מצרים ,סוריה וירדן ,אך לא הכרענו
אז את סיבות הלחימה .לאחר אותה מלחמה
עוד סערו הרוחות וביתר ׂשְאֵת ,בין בגלוי ובין
בנסתר .כשנה ומחצה נמשכה לאחר מכן מלחמת
התשה בינינו ובין המצרים לאורך התעלה ,וגם
ברמת הגולן לא שקטה הארץ מיד .ושוב שקטה
הארץ לזמן מה אך בשלהי  1973גבר יצרו של
שליט מצרים .אנו אולי לא הושטנו יד גלויה

ומוצקה לשלום ,והוא ,כפרעה הקדמוני" :וַּיַ ְכּבֵד
ּפְַרעֹה אֶת־לִּבֹו ּג ַם ַּב ַּפעַם ַהּזֹאת( "...שמות ,ח'
כ"ח) ,ועוד מלחמה גדולה ניטשה בינינו ובין
מצרים וסוריה שתקפו בצהרי יום הכיפורים
תשל"ד .ושוב חללים ומשפחות שעולמן חַָרב.
אך גם בׂשורות יש בפי לספר לך .הנה
מצרים ,הגדולה במדינות ערב ,שצעדיה היו
העילה למלחמה שבה נפלת ,שנודעה לאחר
מכן כמלחמת ששת הימים ,כרתה עמנו שלום.
כן ,שלום שרבים לא האמינו בו ולא האמינו
כי יגיע .נכון ,עדיין איננו מתנשקים בפומבי,
אך שבעתיים עדיף שלום זה מאשר "שארם
בלי שלום" ,כפי שהתנסח בשעתו דיין .ולא
רחק היום וגם ירדן הצטרפה למעגל השלום
בהנהגת המלך חוסיין ,שבעצם חיבבנו אותו,
ואשר נסחף בעל כורחו למלחמת ששת הימים,
אך התאפק ונזהר מלהצטרף למלחמת יום
הכיפורים.
נפשנו השסועה בארץ עוד לא הגלידה .בלב
ליבה של ארץ ישראל  -שבלב כואב אך מעשי
הסכמנו לחלוקתה בהחלטה ההיסטורית בכ"ט
בנובמבר  - 1947שהתקבעה בתוכנו בדמות
הקו הירוק לאחר מלחמת תש"ח ,חיים כיום
מיליוני בני דודנו הערבים .אנחנו והם ,מסתבר,
עשויים שני חומרים שאינם יכולים להיהפך
לתרכובת מוצקה ,ובצדק יהודי והיסטורי אף
איננו רוצים להיות מדינת כל תושביה אלא
מדינה יהודית במהותה ,אך גם כתערובת יש
בה יסודות של נפץ וכבר אירעו כמה וכמה

תאונות בינינו.
החיים נמשכים והארץ מתפתחת .קלטנו
מאז מיליוני עולים ,הוקמו והורחבו יישובים,
החקלאות חוללה פלאים ,התעשייה נסקה אל
על ,ולהיט בשם חדש ,היי־טק ,העלה את קרננו
בגויים .אנו עם משונה  -חיים ומתפתחים על
אף הצרות כאילו אין צרות ,ומתייחסים לצרות
כאילו לא ייתכנו חיים בלעדיהן ,ומדוע לכן
להתאמץ ולמצוא פתרון?
אתה חסר לי ֵרעִי ,לחזור ולהיוועץ בך .הרי
נשארת לעד בן לאותו דור שלפני המלחמה,
ושמא יש בידך רעיון שטרם נבדק או נוסה.
הייתכן שלא תבוא לעזרי?
המנהיגים והמפקדים שהובילו את
דור מלחמת ששת הימים הולכים ונמוגים
להיסטוריה ,ועם זאת החיים אכן נמשכים
והחיטה צומחת שוב ,במחזוריות שאין
להפסיקה .הנה שיר שכתבו על כך כעבור
שנים.
החיטה צומחת שוב
מילים :דורית צמרת ,חן :חיים ברקני
ְעד סֹוף
פּוכים ַה ְר ֵחק ֵמא ֶֹפק ו ַ
ָׂשדֹות ְׁש ִ
ֲרּובים ְו ַזיִת וְגִ ְלּב ַֹע ־
ַוח ִ
ֱסף
ְאל ַע ְרּבֹו ָה ֵע ֶמק ֶנא ַ
וֶ
ְּבי ִֹפי ֶׁשעֹוד ֹלא ָהיָה ּכָמֹוהּו.
זֶה ֹלא אֹותֹו ָה ֵע ֶמק ,זֶה ֹלא אֹותֹו ַה ַּביִת
ּתּוכלּו ָלׁשּוב
ַאּתם ֵאינ ְֶכם וְֹלא ְ
ֶ

ּוב ָּׁש ַמיִם ַעיִט
ַה ְּׁש ִביל ִעם ַה ְּׂש ֵד ָרהַ ,
צֹומ ַחת ׁשּוב.
ַאְך ַה ִח ָּטה ַ
ִמן ֶה ָע ָפר ַה ַּמר ָה ִע ִירּיֹות עֹולֹות
ַלּבו
ֶלד ְוכ ְ
ְעל ַה ֶּד ֶׁשא י ֶ
וַ
ְיֹור ִדים ֵלילֹות
מּוָאר ַה ֶח ֶדר ו ְ
ּומה ֶׁש ְּב ִלּבֹו.
ַעל ַמה ֶׁשּבֹו ַ
זֶה ֹלא אֹותֹו ָה ֵע ֶמק ,זֶה ֹלא אֹותֹו ַה ַּביִת
ּתּוכלּו ָלׁשּוב
ַאּתם ֵאינ ְֶכם וְֹלא ְ
ֶ
ּוב ָּׁש ַמיִם ַעיִט
ַה ְּׁש ִביל ִעם ַה ְּׂש ֵד ָרהַ ,
צֹומ ַחת ׁשּוב.
ַאְך ַה ִח ָּטה ַ
אּולי י ְִהיֶה ָל ַעד
ְוכָל ַמה ֶׁש ָהיָה ַ
ָרח ַה ֶּׁש ֶמׁש ׁשּוב ַה ֶּׁש ֶמׁש ָּבא
זַ
עֹוד ַה ִּׁש ִירים ָׁש ִריםַ ,אְך ֵאיְך יֻּגַד
ֲבה.
ּכָל ַה ַּמ ְכאֹוב ְוכָל ָהַאה ָ
ֵהן זֶה אֹותֹו ָה ֵע ֶמקֵ ,הן זֶה אֹותֹו ַה ַּביִת
ּתּוכלּו ָלׁשּוב
ַאּתם ֵהן ֹלא ְ
ֲבל ֶ
אָ
קֹורה ֲע ַדיִן
ְאיְך ֶ
ְאיְך ָק ָרה ו ֵ
ְאיְך ָק ָרה ,ו ֵ
וֵ
צֹומ ַחת ׁשּוב.
ֶׁש ַה ִח ָּטהֵּ ,כןַ ,ה ִח ָּטה ַ
מי ייתן ויגיע מרגוע לארץ שסועה זו,
שתושביה החרוצים הגיעו בזמן שחלף להישגים
יוצאי דופן בכל מובן ,ועם זאת הם חסרי מנוח,
חסרי חזון ואתגר לאומי וחסרי פתרונים .מי
ייתן רק קציר קמה ולא נדע עוד מלחמה.
ידידך הזוכר ומתגעגע,
שאול
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חיילים יהודים בצבא פינלנד
במלחמת העולם השנייה

חיילים יהודים שירתו בצבא פינלנד במהלך מלחמת העולם השנייה ,תחילה ב"מלחמת החורף"
עד מארס  ,1940ואחר כך ב"מלחמת ההמשך" ,שם עמדו בפני דילמה קורעת לב .במהלך
"מלחמת ההמשך" היה עליהם לשתף פעולה עם הגרמנים .הם קיוו כי בשירותם בצבא הם
מונעים רדיפות וגירוש מכלל הקהילה היהודית.
אל"ם (במיל') בני מיכלסון
את מעורבותה של המדינה הפינית במלחמת
העולם השנייה ,אפשר לחלק לשלוש תקופות:

"מלחמת החורף",
דצמבר  - 1939מארס 1940

הגרמניות .אולם בפעולתם זו הם שירתו גם את
האינטרסים של העם היהודי .במאמר זה ננסה
להסביר את האנומליה הזו.

בצד בעלות הברית,
ספטמבר  - 1944מאי 1945

להן כלות ממקומות אחרים ,על ידי שדכנים ,וזו
הייתה ראשית האוכלוסייה היהודית בפינלנד.

בין שתי מלחמות העולם

"מלחמת ההמשך"
יוני  - 1941ספטמבר 1944

בתקופה זו ,החליפה פינלנד צד ,חתמה
על חוזה שלום (נפרד) עם ברית המועצות,
הצטרפה לבעלות הברית ועברה למתקפה
כנגד הצבא הגרמני על אדמתה .עד סוף
המלחמה ,הצליחה פינלנד להדוף את הצבא
הגרמני מאדמתה .על פועלה זה גמלה לה
ברית המועצות לאחר המלחמה בכך שלא רק
המשיכה להכיר בעצמאותה אלא אף אפשרה
לה להיות מדינה דמוקרטית וניטרלית בכל
תקופת "המלחמה הקרה" ,בניגוד לשאר מדינות
מזרח אירופה שהפכו לגרורות סובייטיות וחלק
מ"ברית ורשה".

לאחר מהפכת  ,1917והכרזת העצמאות
של פינלנד באותה שנה ,היגרו יהודים נוספים
מרוסיה והתיישבו בפינלנד .בתקופה זו גדלה
האוכלוסייה היהודית עד להיקף של 2,000
נפש (פינלנד קיבלה עצמאות עם סיום מלחמת
העולם הראשונה ב־ .)1918זרם מהגרים יהודים
נוסף הגיע לפינלנד לאחר סיפוח אוסטריה על
ידי גרמניה בשנת ( 1938האנשלוס) .בתקופה זו
פנו מנהיגי הקהילה היהודית בפינלנד לממשלה
וביקשו לספק ויזות ליהודים אוסטרים ,בלא
צורך בהשקעת משאבים ממשלתיים בקליטתם.
באופן זה הגיעו לפינלנד ,ערב מלחמת העולם
השנייה ,עוד  300פליטים יהודים מאוסטריה,
גרמניה וצ'כוסלובקיה.2

מקורות יהדות פינלנד

"מלחמת החורף"

בתקופה זו לחמה פינלנד בצד הגרמני (עם כי
עמדה על כך שהיא לא הייתה בעלת ברית של
גרמניה אלא לחמה לצדה בלבד) .האויב כמקודם
היה ברית המועצות ובמהלך המלחמה כבשה
פינלנד מחדש את השטחים שכבשה ממנה ברית
המועצות ב"מלחמת החורף" בנוסף להחזרת
המצב לקדמותו כבשה פינלנד שטחים נוספים
מברית המועצות לשיפור עמדותיה ההגנתיות.
בשלוש שנים אלה ,על אף לחימתה של פינלנד
לצד הגרמנים ,היא סירבה לגרש ,לפגוע או
להפלות לרעה את יהודיה .ארץ זו אף התייחסה
באופן הומני (בדרך כלל) לשבויי המלחמה
הרוסים שנפלו בידיה.
על אף המוזרות שבדבר ,חיילים יהודים לחמו
בשורות הצבא הפיני כשווים  -ומכאן ,באופן
בלתי נמנע ,סייעו להשגת חלק ממטרות המלחמה

בפינלנד לא הייתה אוכלוסייה יהודית עד
שנת  ,1809בעת שהפכה לחלק מהאימפריה
הרוסית (לאחר כ־ 700שנים בהם שלטו
השוודים בפינלנד) .בשנת  1827הוציא הצאר
ניקולאי הראשון ,צו לגיוס ילדים יהודיים מעל
גיל  12לצבא .אלה נודעו בשם ה"קנטוניסטים",
והם היו צריכים לשרת שירות חובה של 25
שנים .1מטרתו העיקרית של הצאר בצו זה
(שבוטל רק בשנת  )1856הייתה להמיר למעשה
את דתם של הילדים היהודים לנצרות .אולם
חיילים אשר סיימו את שירות החובה שלהם
נהנו מהזכות להתיישב ,לפי בחירתם ,בכל אחד
מחלקי האימפריה הרוסית .לרוב הם נשארו
להתיישב במחוז האחרון שבו הם שירתו .וכך
התיישבו בפינלנד מספר חיילים יהודיים .כיוון
שלא היו כלות יהודיות במחוז מרוחק זה ,הובאו

בדצמבר  ,1939תקפה ברית המועצות את
פינלנד במגמה לכבוש שטחים נרחבים של
המדינה הקטנה .בתחילת המלחמה (המכונה
בפינלנד "מלחמת החורף") ,הצליח הצבא הפיני
בפיקודו של המרשל מנרהיים ()Mannerheim
להדוף את המתקפה הסובייטית ,על אף נחיתות
מספרית ברורה .אבל אחר כך ,בפברואר ,1940
הצליח הצבא הסובייטי להבקיע את רצועת
ההגנה הפינית העיקרית (שהייתה ידועה בשם
"קו מנרהיים") ,על אף שהמשיך לספוג אבידות
כבדות עקב ההתנגדות הנחושה של הפינים.
חוזה השלום שנחתם במארס  1940הכריח את
פינלנד לוותר על חלקים נכבדים משטחה.
מנקודת ראות יהודית ,הפכה מלחמה זו לציון
דרך .לראשונה מאז מלחמת העולם הראשונה,
לחמו חיילים יהודיים משני צידי המתרס.

עמידתה הנחושה של פינלנד כנגד תוקפנות
ברית המועצות הסתיימה בחוזה השלום של
מוסקבה במארס  1940תוך שפינלנד מוותרת
לברית המועצות על שטחים חשובים וניכרים
משטחה אולם שומרת על עצמאותה .במלחמה
זו פעלה ברית המועצות ,למעשה לצד גרמניה
הנאצית ותקפה את פינלנד במגמה לממש את
הנספח הסודי של הסכם ריבנטרופ־מולוטוב
שהשאיר את פינלנד (שלא ידעה דבר על נספח
זה) במרחב ההשפעה הסובייטי .במלחמה זו
הוכנה משלחת צבאית צרפתית־בריטית שעמדה
לצאת לעזרת פינלנד.
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יהודים רבים שירתו בהצטיינות בשורות הצבא
הפיני ,בו הם זכו ליחס של שווים־אל־שווים.
 15חיילים יהודים־פינים נפלו חלל במלחמה זו.
אולם חיילים יהודים רבים יותר לחמו בשורות
הצבא האדום .לדוגמה סגן ליאוניד בובר קיבל
את העיטור הגבוה ביותר ,גיבור ברית המועצות,
על חלקו בהבקעת קו מנרהיים .בהסתערו בראש
פלוגתו הוא נפצע שלוש פעמים וסירב להתפנות
משדה הקרב .מאוחר יותר התמנה לחבר במועצה
היהודית האנטי־פשיסטית והיה לאחד הבודדים
ששרד בדרך נס את טיהוריו של סטלין ב־.1952
בשנת  ,1940כבשה גרמניה שתי מדינות
סקנדינביות שכנות לפינלנד ,את דנמרק ונורבגיה.
פינלנד הועמדה בפני דילמה קשה ,להיכבש
גם כן או להפוך לעוד רפובליקה סובייטית
כמו שקרה לליטא ,לטביה ואסטוניה .הכיבוש
הפך לסכנה ברורה ומידית כי הצבא הגרמני
יכול היה בקלות רבה לחדור לשטחה הצפוני
של פינלנד מנורבגיה כדי להפוך את הגבול
הארוך עם ברית המועצות באזור זה למקפצה
במסגרת התוקפנות המתוכננת מזרחה .כמו כן
קרצו לגרמנים המכרות ומאגרי הניקל הגדולים
בפינלנד שנדרשו למאמץ המלחמה הגרמני.

"מלחמת ההמשך" לאחר הפלישה
לברית המועצות
במצב שתואר לעיל ,בחרה לבסוף ממשלת
פינלנד ,לשלב כוחות עם הגרמנים כדי לכבוש
מחדש את האזורים שאבדו לה במלחמת החורף.
פינלנד הכריזה מלחמה על ברית המועצות ב־2
ביוני  ,1941שלושה ימים לאחר שהצבא הגרמני
פלש לברית המועצות (הייתה זו תחילתה של
המלחמה שכונתה בפינלנד "מלחמת ההמשך").
הפינים התירו לצבא הגרמני להיערך בלפלנד
שבצפון המדינה ,כדי לתקוף את ברית המועצות

בית הכנסת בעיר טורקו

משם .מעשיה של ממשלת פינלנד הובילו בתגובה
להכרזת מלחמה בריטית על פינלנד.
עד אוגוסט  1941הצליחו כוחות צבא פינלנד,
בהנהגתו של המרשל מנרהיים ,לכבוש מחדש את
כל השטחים שאיבדה במלחמת החורף ,החזירה
את המצב לקדמותו מלפני המלחמה ,ואף כבשה
שטחים מברית המועצות .במתקפה זו הגיעו
הכוחות הפינים לגדות אגם לדוגה (,)LADOGA
ל ֵמצָר הקרלי ולגדות נהר הסוויר (.)SVIR
בהיערכות זו עצרו הפינים את התקדמותם,
והחזית קּובעה עד קיץ  .1944עצירת הצבא הפיני
בקו זה הפכה לעמדה בעלת חשיבות עליונה
להשפעה על המשך המלחמה בין הגרמנים
לרוסים.

היחס לקהילה היהודית
על אף נוכחות הצבא הגרמני על אדמת
פינלנד בתקופת "מלחמת ההמשך" וקיום מפקדת
פיקוד גרמנית בהלסינקי ,שכללה את הצבא
והאס־אס ,דחתה פינלנד בתוקף את דרישותיו
החוזרות ונשנות של היטלר לחוקק חוקים
אנטישמיים במדינה .מעולם לא הייתה רדיפת
יהודים או אפלייתם ,לא בפינלנד ולא בשטחים
שכבשה פינלנד מברית המועצות .פעמיים ביקר
הימלר בפינלנד לשדל את השלטונות לגרש את
היהודים  -אך לשווא .רק במקרה אחד ,בתחילת
המלחמה ,הסכים מפקד משטרת פינלנד לשלֵ ַח 8
יהודים שלא הייתה להם אזרחות פינית 7 ,מהם
נרצחו מיד על ידי הגרמנים .השערורייה שקמה
בעקבות כך בפינלנד ,לאחר פרסום הפרשה
בעיתונות ,גרמה לשרי ממשלה פינים להתפטר
במחאה ,ומאז לא התרחש מקרה דומה (באביב
 1944הועברו לשוודיה ,בפקודת מפקד הצבא
המרשל מנרהיים 160 ,יהודים שלא הייתה להם
אזרחות פינית כדי להציל את חייהם).3

במהלך המלחמה ,המשיכו חיי היהודים
בפינלנד להתנהל כרגיל ,בתי הכנסת ומוסדות
הקהילה המשיכו בפעילותם והעיתון היהודי
המשיך להתפרסם.

החיילים היהודים
 300קצינים וחיילים יהודים (מעל  13אחוזים
מהקהילה) שירתו בצבא הפיני במהלך "מלחמת
ההמשך" ו־ 8מהם נפלו חלל.
החיילים היהודים בצבא הפיני עמדו בפני
דילמה קורעת לב ,אלה שלחמו במלחמת החורף
ידעו שהם לחמו כנגד תוקפנות .כעת הבינו
שבשרתם בצבא הנלחם כנגד ברית המועצות
הם מסייעים להיטלר .במהלך "מלחמת ההמשך"
היה עליהם לשתף פעולה עם הגרמנים .כמה
מהם ,ששלטו בשפה הגרמנית על בוריה ,שירתו
בחיל המודיעין ובאמצעות קשר ישיר למודיעין
הגרמני נודע להם על השמדת יהדות אירופה.
מצד שני זכרו החיילים היהודים את דבריו של
המרשל מנרהיים להימלר ,כאשר האחרון ניסה
לשדל את מנהיגי פינלנד לגרש את היהודים
למחנות הריכוז" :כל עוד משרתים יהודים בצבאי
אני לא ארשה לגרשם" .4החיילים היהודים קיוו
כי בשירותם בצבא הם מונעים רדיפות וגירוש
מכלל הקהילה היהודית.
קיום המסורת היהודית הייתה בעלת
חשיבות רבה לחיילים ששירתו בחזית הפינית־
רוסית .במקום מסוים ,הוקם בית כנסת שדה,
 2ק"מ מעמדות הצבא הגרמני .היה זה בית
הכנסת הצבאי היחידי בצד הגרמני על פני
 3,500ק"מ של קו חזית מאל־עלמיין שבמצרים
ועד לכיף הצפוני של נורבגיה .הפיקוד העליון
הפיני אפשר לחיילים היהודים לקיים את
השבתות והחגים ואף את הוצאתם לחופשות
במועדים אלה לקיום המצוות עם משפחות
יהודיות בקהילה .חיילים יהודים רבים באו
מקרוב ומרחוק להתפלל בבית הכנסת הצבאי,
תוך שהם מגיעים על מגלשי סקי ,רכובים על
סוסים ואף ברגל .החיילים הגרמנים שבשכנות
שראו את החיילים היהודים מקיימים את
מצוות דתם באוהל בשדה בקרבתם ,נדהמו

וחשו מתוסכלים .מעניין אף לציין שהזמרת
האהודה ביותר בפינלנד בתקופת המלחמה
ואשר זכתה לכינוי "יקירת החיילים" (או בכינוי
וֶָרה לִין הפינית ,כשמה של אלילת הזמר של
החיילים הבריטים במלחמת העולם השנייה)
הייתה יהודיה אשר הופיעה בפני חיילי פינלנד
אולם סירבה בתוקף להופיע בפני גרמנים.5
שלושה יהודים אשר שירתו בצבא הפיני
קיבלו את עיטור "צלב הברזל" הגרמני .רס"ן
ליאו סקורניק ( )SKURNIKאשר היה צאצא
לאחת ממשפחות ה"קנטוניסטים" הוותיקות.
הוא שירת כרופא וארגן את פינויו של בית חולים
שדה גרמני שהיה בסכנת התקפה סובייטית
ובכך הציל את חייהם של יותר מ־ 600קצינים
וחיילים גרמנים .הוא סירב לקבל את העיטור
הגרמני בטענה שהוא יהודי .סרן סולומון קלאס
( )KLASSהציל פלוגה גרמנית שלמה שכותרה
על ידי הסובייטים .יומיים אחר כך ,באו קצינים
גרמנים להציע לו את "צלב הברזל" .הוא סירב
לקום לקראתם והפטיר לעברם שהוא יהודי
ואינו רוצה את העיטור שלהם .הקצינים,
הנבוכים השיבו ב"הייל היטלר" רפה ועזבו.
יהודי שלישי ,פרמדיק ,סירב אף הוא לקבל את
"צלב הברזל".6

שבויים רוסים־יהודים בפינלנד
פינלנד תפסה במהלך "מלחמת ההמשך"
 64אלף שבויים רוסים .כ־ 2,500מהם הועברו
במהלך המלחמה לידי הגרמנים ,בתמורה
למספר דומה של שבויים רוסים ממוצא פיני
שאותם תפס הצבא הגרמני .לטענת הפינים,
השבויים שהועברו היו ברובם בעלי רקע פוליטי
(בולשביקים) וזה היה הקריטריון להעברתם.
יש קושי לעמוד על מספר השבויים היהודים,
כיוון שרבים לא הצהירו על יהדותם הן על
בסיס אידיאולוגי (קומוניסטי־אתיאיסטי)
והן במגמה להסתיר את דתם מחשש לחייהם.
מחקר שנעשה לאחרונה זיהה לפחות 500
שבויים יהודים מבין אלו שנפלו לידי הפינים,7
אולם אם נתייחס לאחוז היהודים הכללי בצבא
הסובייטי  1.78 -אחוזים 8יש להניח שזה היה
גם אחוז החיילים היהודים הסובייטים שנפלו
בשבי הפיני ,כלומר מעט יותר מ־  1,100חיילים.
 70איש מתוכם הועברו לידי הגרמנים במסגרת
ההעברה שצוינה לעיל .אולם מרבית החיילים
היהודים שנפלו בשבי הפיני שרדו את המלחמה
ואף זכו לעתים ליחס מועדף ולביקור נציגי
הקהילה היהודית הפינית שהשתדלו עבורם.
חלקם הגדול שוכן במחנה שבויים מיוחד
במרכז המדינה כדי לשמור עליהם (במיוחד
לאחר שהמרשל מנרהיים העריך כבר בשנת
 1942שהגרמנים עומדים להפסיד במלחמה).
מעניין שחלק גדול מהשבויים שהוחזרו
לברית המועצות ,לאחר חתימת חוזה השלום
בין שתי המדינות בשנת  ,1944נשלחו למחנות
עבודה בסיביר ושוחררו משם רק לאחר מותו של
סטלין בשנת .1953
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מפת פינלנד

היחס ליהודים בפינלנד בהשוואה
למדינות אחרות
ברור לכל כי מדיניות השלטונות הפינים
כלפי היהודים הייתה מנוגדת ושונה באופן
קיצוני בהשוואה למצב היהודים לא רק
בגרמניה אלה גם במדינות שהיו בעלות בריתה,
שנכבשו על ידה או לחמו יחד איתה .בצרפת
לדוגמה סייעו שלטונות וישי לגרמנים לגרש
את היהודים למחנות ריכוז והשמדה .ברומניה,
הונגריה ונורבגיה סיוע השלטונות היה חלקי.
במדינות כבושות כמו פולין ,הונגריה ובלגיה,
זכו הגרמנים לשיתוף פעולה גורף מהאוכלוסייה
המקומית .אחת הסיבות העיקריות למדיניות
פינלנד כלפי יהודיה נעוצה באישיותו של
המרשל מנרהיים.

המרשל קרל גוסטב מנרהיים
()1951 - 1867
היה גנרל בצבא הרוסי בתקופת הצאר.
שימש תקופת מה כשליש הצבאי של הצארינה
וליווה את הזוג הקיסרי בעת הכתרתם
במוסקבה בשנת  .1896כמו כן היה מנרהיים
מדען ותייר בלתי נלאה של אסיה והמזרח
הרחוק .לאחר המהפכה הבולשביקית ב־,1917
הוא עמד בראש הצבא בפינלנד שהצליח לדכא
מרד בולשביקי במרחב אחריותו .כתוצאה
מכך הפכה פינלנד למדינה עצמאית .בין
השנים  1939 - 1927הוא פיקח באופן אישי
על בניית רצועת ההגנה המבוצרת בגבול עם

ברית המועצות שנודעה כ"קו מנרהיים" ואשר
הסובייטים שילמו מחיר דמים יקר להבקיעה
ב"מלחמת החורף" .סטלין למד היטב את
הלקח שלימדו מנרהיים :ההתנגדות הנחושה
של הפינים היא אשר שימרה את עצמאות
מדינה קטנה זו ומנעה את הפיכתה לרפובליקה
סובייטית.
מטרות המלחמה של מנרהיים היו שונות
בתכלית מאלה של גרמניה הנאצית שלצידה הוא
נלחם .הוא שאף לכבוש בחזרה את השטחים
שאותם איבדה פינלנד ב"מלחמת החורף" ולשמר
את עצמאותה .לא הייתה לו שום כוונה להשמיד
את ברית המועצות ,והוא נשמע אף מצהיר כי
"רוסיה לעולם תישאר שכנתנו הקרובה" .הוא
מעולם לא נגרר אחר מדיניות הגזע של היטלר
והוא אכן וידא שיהודי פינלנד יזכו לשוויון זכויות
כמו של הרוב הנוצרי במדינה.
בחודש אוגוסט  1944נבחר מנרהיים לנשיא
המדינה ומיד החל ביוזמת משא ומתן לשלום
עם ברית המועצות .הסכם שביתת הנשק בין
שתי המדינות נחתם בספטמבר  .1944בהתאם
להסכם זה פתח הצבא הפיני במתקפה כנגד
הכוחות הגרמניים המוצבים בלפלנד ,שבו נטלו
חלק גם חיילים יהודים.
ב־ 6בדצמבר ( 1944יום העצמאות הפיני) ביקר
הנשיא מנרהיים בבית הכנסת המרכזי בהלסינקי,
השתתף בטקס זיכרון לחיילים היהודים שנפלו
במלחמה והעניק עיטור מיוחד לקהילה היהודית
על תרומתה לעם הפיני במהלך המלחמה.

המצור על לנינגרד
אחת המערכות המכריעות מבחינתה
של ברית המועצות במלחמה התנהלה בעת
המצור על לנינגרד (סנט פטרסבורג) .בסוף
חודש אוגוסט  1941כותרה העיר לחלוטין על
ידי כוחות גרמנים ופינים ,כאשר האחרונים
ערוכים בעמדות ,כמעט סביב כל אגם לדוגה,
בשעה הרוסים המשיכו לשלוט רק בחופו
הדרומי־מזרחי של האגם .בשל השמדת מצבורי
המזון בעיר על ידי ההפצצות הגרמניות ,מתו
במהלך המצור כמיליון מתושבי העיר ,בעיקר
בחורף הקשה של .1942 - 1941
המוצא היחיד לתוך העיר הנצורה וממנה היה
רק דרך אגם לדוגה .באזור זה ובתנאים קשים
מאוד התקיימה "דרך החיים" שנבנתה בין העיר
לבין שטחה הבלתי כבוש של ברית המועצות,
על פני האגם הקפוא בחורף ובאמצעות סירות
וספינות קטנות בקיץ .בנתיב זה פונו חולים
ופצועים מהעיר בעוד הספקה של מזון ,תחמושת
ונשק מוזרם לתוכה.
ללא נתיב זה לא הייתה מסוגלת לנינגרד
להחזיק מעמד ולהמשיך וללחום בגרמנים.
הכוחות הפינים המוצבים סביב לאגם יכלו
בקלות יחסית לנתק את "דרך החיים" ובכך
לגזור את דינה של העיר .היטלר הצהיר בתחילת
המלחמה כי ישמיד את לנינגרד אולם זה מעולם
לא קרה בגלל שמנרהיים (והפינים) לא רצה בכך

כלי רכב ומזון לחזית הרוסית .הגרמנים פנו
פעמים רבות למנרהיים וביקשוהו להפגיז את
מסילות הברזל הרוסיות המובילות לנמלים
אלה ולנתקם כליל ממרכז המדינה הסובייטית.
בתחילת שנת  ,1943ביום הולדתו ה־ 75של
המרשל מנרהיים ,הגיע היטלר להלסינקי באופן
אישי לברכו וביקש ממנו שוב לנתק את דרכי
התחבורה לנמלים אלה .לדברי היסטוריונים
רוסיים השיב מנרהיים שזה יבוצע מיד לאחר
סיום כיבושה של לנינגרד .כמובן שהיה זה
תירוץ בלבד כדי להרוויח זמן ,כי הפינים לא
רצו בתבוסתה של ברית המועצות.

לאחר המלחמה

בית הכנסת הראשון בפינלנד ,נבנה בשנת 1906

ולכן סירב להורות לכוחות צבא פינלנד לנתק את
"דרך החיים".
ללא כיבוש המצר (היבשתי) הקרלי על ידי
פינלנד וחופי ימת לדוגה ,היו כנראה הגרמנים
עושים זאת וגורלה של לנינגרד היה נחרץ.
החלטתו של מנרהיים (שפסע כאן על חבל דק)
הצילה עיר חשובה זו ואת  150אלף יהודיה שחיו
ועבדו בעיר בתקופת המצור.

מורמנסק וארכנגלסק
שני נמלים חשובים אלה שבצפון הרחוק
של ברית המועצות (ובמיוחד מורמנסק שלא
קפא אף בשיא החורף) היו בעלי חשיבות רבה
והיוו השער להגעת סחורות מהמערב .בריטניה

פנים בית הכנסת

וארצות הברית ,ניהלו במשך כל המלחמה
שיירות ימיות של הספקה דרך החוג הארקטי
תוך העברת כמויות עצומות של נשק ,תחמושת,

הישרדותה של פינלנד כמדינה עצמאית
במהלך מלחמת העולם השנייה ולאחריה ,שלא
כמו מדינות מזרח־אירופאיות רבות שהפכו
לגרורות של ברית המועצות ,נבעה לא מעט
מהמדיניות השקולה והמפוקחת של העומדים
בראשה .יהודי פינלנד המשיכו ליהנות מהזדמנות
לחיות חיי קהילה ואף לעלות לישראל27 .
יהודים שלחמו במסגרת הצבא הפיני במלחמה
עלו לישראל ותרמו מניסיונם הקרבי במלחמת
העצמאות.
בשנת  2005הוצגה במוזיאון ההרמיטאז'
שבסנט פטרסבורג ,תערוכה מיוחדת שהוקדשה
למרשל מנרהיים ,ולראשונה ניתנה להיסטוריונים
פינים ההזדמנות להציג את תפקידו של המרשל
בהצלת לנינגרד .ייתכן כי זו הייתה ההזדמנות
עבור החיילים היהודים שלחמו בשורות הצבא
הפיני במלחמת העולם השנייה להתנחם בכך
שבאופן פרדוקסלי ,כשלחמו לצד הגרמנים,
סייעו להציל לא רק הקהילה היהודית של פינלנד
•
אלא גם את קהילת העיר לנינגרד.
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השריון הסדיר מהנעשה בשטח
רס"ן ערן פלג

גיוס נובמבר 2009
בתחילת חודש נובמבר  2009התקיים הגיוס לחיל שריון .הישג
מרשים :רוב הצעירים שהתגייסו לחיל השריון ביקשו לשרת בחיל
בעדיפות ראשונה.
העלייה במוטיבציה להתגייס לשריון היא תוצאה של פעילות מקיפה
שמקיים חיל השריון בבתי הספר ובבתי המלש"בים (המיועדים
לשירות ביטחון) לקראת גיוסם .מספר חידושים מהגיוסים האחרונים:
חיל שריון פתח למתגייס החדש אפשרות לבחור את היחידה שבה הוא
מעוניין לשרת .כמו כן ,אם מספר חברים מעוניינים לשרת יחדיו  -חיל
השריון מתחייב כי אכן כך יהיה.

ערב לפצועי חיל השריון
ערב פצועי חיל השריון נערך ב־ 23בינואר במלון דיוויד אינטר־
קונטיננטל בתל אביב בראשות הרמטכ"ל.

היכונו ליום כשירות חש"ן שבפתח!
המסורת נשמרת וכמדי שנה אנו שמחים לבשר על יום כשירות
חש"ן הקרב ובא .התחרות הטנקאית תיערך ביום  28באפריל ,ככל
הנראה באחמדיה שברמת הגולן .החטיבות דרוכות והחלו בהכנות.
הרבה כבוד ויוקרה מונחים על כף המאזניים .הודעות נוספות יתפרסמו
גם באתר השריון www.yadlashirion.com

ממשיכים להתאמן במרץ
אימונים :במהלך חודשי הסתיו־חורף התאמנה חטיבה 7
באינטנסיביות .גם אימוני המילואים קפצו מדרגה ברמת הקושי
שלהם ובשבועות האחרונים מתקיימים תרגילי מסגרת מורכבים
באורכם ,רובם בלילה ומול ּבִּיּום אויב.
מאמן צוות הטנק החל להיקלט בחטיבה  460ועתיד לשרת את
הכשרת התותחן והצוות בטנקי מרכבה סימן  3ו־.4
מאמן הרעם שמאמן צוותי קרב פלוגתיים וגדודיים ,סיכם שנה
מוצלחת ואינטנסיבית של אימונים :פלוגות וגדודים רבים התאמנו
בו השנה .רוב האימונים בוצעו בתרחישים מבצעיים של היחידות מול
אויב סימולטיבי מאתגר בזירות רמת הגולן ,סוריה או לבנון .בשבועות
אלה נערכים לראשונה במאמן אימוני הנדסה ופלס"ר כדי למצות יותר
את יכולתו.
קורס תותחנות מתקדם :הקורס בהובלת רס"ן אלדד בירן התקיים
בנובמבר  2009ועסק בליבת המקצוע הטנקאי  -תורת התותחנות,
אימון התותחן ,תחמושות טנקים ,הצבת שטח האש לאימונים,
תצפית ותיקוני אש ,תחקור סדרות ירי ,לקחים מלחימה ,איום הנ"ט
וההתמודדות איתו .בקורס השתתפו  12מ"פים .מלקחי קורסים
קודמים נמצאה השפעה ישירה על רמתו המקצועית של המ"פ
המשתתף בקורס ועל הישגי הפלוגה כולה  .

מהנעשה בתח"ש (תורת חיל השריון)
•ביקורת תח"ש בהכשרות :במהלך ינואר השנה נערכה ביקורת
תח"ש בהכשרות השריון בחטיבה  .460הביקורת היא חלק מבקרה,
פיקוח והפקת לקחים של מקשנ"ר/תח"ש לשיפור הכשירות ,ובקרה
על קיום הנחיות מקצועיות .הביקורת סוכמה כטובה.
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•ספרות יסוד חדשה מעודכנת ומקצועית :לאחר עבודה ארוכה
יוצאת ספרות היסוד של לחימת הצוות והמסגרת ומופצת בימים
אלה ליחידות.
•הסבה למערכות שו"ב  -מענ"ק :לראשונה ,עברו קציני תח"ש
הסבות למערכות שו"ב לגדודי מילואים .המשימה בהובלת רמ"ד
מענ"ק בתח"ש רס"ן יוסי חדיף וקציני מילואים מתח"ש.
•כנס תח"ש מילואים :הכנס התקיים בתום שנת  2009כדי לעדכן
את קציני תח"ש במילואים בתכנית השנתית ,בלקחים מלחימה
והכשָרות ,ולחבר אותם לעשייה השגרתית של תח"ש.

מתיחות על גבול רצועת עזה :טנק השמיד חוליית מחבלים
בחודשים האחרונים אנו עדים למתיחות בגבול רצועת עזה.
ניסיונות לאירועים חבלניים כגון הנחת מטענים ,ירי מנגד וירי פצצות
מרגמה חוזרים לשגרת הביטחון השוטף .אירוע פח"ע משמעותי סוכל
על ידי ירי טנקי מגדוד  71לעבר משאיות ,סוסי נפץ ומחבלים .במהלך
השבועות האחרונים החליף גדוד  77את גדוד  46בפעילות הבט"ש
סביב רצועת עזה.

מינויים חדשים
אלוף סמי תורג'מן מונה למפקד זרוע היבשה.
קצין השריון הראשי תא"ל אגאי יחזקאל יתמנה למפקד אוגדת
הפלדה .לתפקיד קשנ"ר עומד להתמנות אל"ם יגאל סלוביק מח"ט
 401הנוכחי ,שיועלה לדרגת תא"ל.
תא"ל תמיר היימן מונה למפקד קורס מ"פים־מג"דים (קמ"פ־קמ"ג).
מחליפו במרא"ם הוא תא"ל גיא צור.
תא"ל אבי אשכנזי ,סיים את תפקידו כמפקד פו"ם ומפקד קמ"פ־
קמ"ג ,והחליף את תא"ל גיא צור בפיקוד על מל"י.
תא"ל עופר צפריר ,המח"ט הקודם של חטיבת ברק ,מונה למפקד
אוגדה.
אל"ם צביקה צורן מונה לרמ"ח הדרכה ,נוסף על תפקידו כמח"ט
מילואים בפיקוד צפון.
אל"ם עינב שלו מפקד המא"ש ,יתמנה למח"ט  ;401יחליף אותו
בתפקיד אל"ם ליאור הוכמן מפקד מגמת מ"פים ומח"ט מילואים
בפיקוד צפון.
סא"ל יאיר וולנסקי יחליף את ליאור הוכמן בתפקיד מח"ט מילואים
ויועלה לדרגת אל"ם.
אל"ם שמוליק אולנסקי ,מח"ט  ,514יתמנה למפקדת מגמת מ"פים
בקורס מ"פים־מג"דים.
אל"ם נדב לוטן ,מונה למח"ט מילואים וראש תח"ש.
אל"ם אמיר אשל הנמצא בלימודים במב"ל (המכללה לביטחון
לאומי) עתיד להתמנות לתפקיד בפקע"ר.
אל"ם סער צור יתמנה למח"ט בנימין באוגדת איו"ש .יחליפו
כמח"ט מילואים בפיקוד צפון סא"ל ארז לב־רן (הנמצא בלימודים)
שיועלה לדרגת אל"ם.
אל"ם איציק כהן התמנה לתפקיד מפקד צוות במב"ל .יחליפו
בחטיבת המילואים סא"ל אורן סולומון ,סמח"ט  ,460שיועלה
לדרגת אל"ם.

לוחמי שריון בשירות חובה .צילום :סא"ל (במיל') מיכאל מס

סא"ל אמיר אבשטיין סמח"ט  7יתמנה לרע"ן שריון במא"ט.
סא"ל אופיר לוי ,רע"ן חש"ן במא"ש (המרכז לאימונים באש),
יתמנה למג"ד  77ויחליף את סא"ל עמיחי יודנפרויד שיתמנה
לסמח"ט .7
סא"ל חיים (חיימון) עידו מג"ד  ,195יתמנה לתפקיד סמח"ט 401
ויחליף בתפקיד את סא"ל רונן דגמי.
סא"ל אוהד נג'מה מג"ד  9יתמנה לתפקיד מג"ד .195
סא"ל גרמן גיטלמן מג"ד  82יתמנה למג"ד  532ויחליף את סא"ל
אפי דפרין בתפקיד .סא"ל אפי דפרין מג"ד  532יתמנה לקצין
אג"ם באוגדת הפלדה במקומו של סא"ל אלעד רצבי ,שיוצא לשנת
לימודים אקדמאים.
סא"ל אפי דפרין מג"ד  532יתמנה לקצין אג"ם אוגדת הפלדה.

רס"ן הישאם איברהים קצין האג"ם של חטיבה  ,7יתמנה למג"ד 82
ויחליף את סא"ל גרמן גיטלמן.
רס"ן אבי מרקס הועלה לדרגת סא"ל ומונה לתפקיד רע"ן כשירויות
בתח"ש.
סא"ל גל שוחמי מג"ד  53יתמנה לסמח"ט  .460רס"ן רפי וולפסון,
קצין האג"ם בחטיבה  ,188יתמנה למג"ד .53
רס"ן איתי ברין ,קצין אג"ם בחטיבה  ,401יתמנה למג"ד .9
רס"ן רונן תמים יתמנה למג"ד  52ויחליף את סא"ל ארז סעדון,
שייצא לתפקיד של מפקד צוות במלט"ק (המכללה לפיקוד טקטי).
רס"ן מתן שפי יתמנה למג"ד  71ויחליף את סא"ל חגי עמר.
רס"ן אודי צור מונה לתפקיד רל"ש מפקד זרוע היבשה.
לכל המפקדים החדשים שלוחה ברכת הצלחה בתפקידכם.
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דבורי בורגר
אלוף הניצחון

מאת עמוס כרמל ,מחקר :צילה רוזנבליט
ידיעות אחרונות ,ספרי חמד 423 ,2009 ,עמ'
"אהוב נפשי ,אסף שמחוני ,אלוף הניצחון .נולדת בכפר ,בקיבוץ
בעמק יזרעאל .גדלת והתחנכת בהגנה .נעשית לבן אלמוות בעומדך
בראש מערכות צבא הגנה לישראל במדבר סיני .אנו נפרדים ממך
ביגון רב ,בהערצה ובגאון עברי"
דוד בן־גוריון בהספד שנשא בהלווייתו של אלוף אסף שמחוני
בנובמבר .1956
יואב ,בנו של אלוף אסף שמחוני ,ביקש במשך
שנים רבות להשיב את התהילה שהגיעה בצדק
לאביו במערכת סיני .למשימה זו נרתם ד"ר
עמוס כרמל בשיתוף צילה רוזנבליט .המחקר
הוליד ביוגרפיה מרשימה הפורסת את יריעת
חייו של אסף שמחוני החל משורשיו ,דרך
ילדותו ,נעוריו ומסכת חייו הבשלים והסוערים
שנגדעו באחת ב־ 6בנובמבר  1956והוא בן
 34בלבד ,מבלי שיאמר את המילה האחרונה,
מילה שכה ביקש לומר .בנו יואב החליט למלא
את הצוואה הלא כתובה והיא פרוסה בספר
זה!
משחר ההיסטוריה נודעו דמויות שחייהן
המפוארים נגדעו באחת בגיל צעיר ,כשהן
מותירות שובל של תהילה .אחת הדמויות
החשובות בתולדות המדינה וצה"ל הוא אסף
שמחוני .היו אלה שורשיו המשפחתיים
שהשפיעו רבות על עיצוב אישיותו ומהלך
חייו ,והוליכו אותו במסלול של הגשמה
והצלחה מטאורית.
אסף נולד לתוך החלוציות .החל
ממסע העלייה של הוריו במסגרת תנועת "החלוץ",
שהיה כרוך בסיכון רב ,והשתלבותם בבנין הארץ .הם עצמם היו
מונעים בזכות הוריהם במושבות היהודיות בחבל חרסון שבדרום
רוסיה .האב ,מרדכי וסלניצקי־שמחוני ויהודית לבית יזריחין -
נולדו לבתים חדורי מודעות יהודית־ציונית .הם היו ממייסדי
נהלל ומראשוני המתיישבים בנקודות התיישבות בעמק יזרעאל
ועמק חרוד .כנער חווה אסף ביתר שאת את הסערות הפוליטיות
של היישוב בשל המעורבות והפעילות של הוריו .אין תּמהּ שכבר
מגיל צעיר גילה עניין בנעשה ביישוב וחריצותו ניכרה בכל תחומי
העשייה של המתיישבים החלוציים .העדר הפחד וההרפתקנות כבר
ניכרו באופיו עוד קודם לכן .במכתבים שכתב לאמו בשליחויותיה
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הפוליטיות מטעם מפלגתה דיווח לה אסף בהיותו כבן  ,16לפרטי
פרטים על ההתרחשויות בארץ ,המשפחה והמשקים בגבע ובתל־
יוסף .דגש רב נתן בדיווחיו על המצב הביטחוני ,תוך שהוא מביע
את תחושותיו ודעותיו באופן שכלתני ובוגר" :המקרה הזה היה
גם שיעור טוב וגם נס אשר לא היה כמוהו" (עמ'  )67דיווח לאמו
באחד ממכתביו על התקרית בסביבות תל־יוסף ,שבמהלכה כיוונו
מטוסים בריטים ,עקב טעות זיהוי ,יריות ופצצות לעבר החברים
שהובהלו לסייע לחברי המשק ,בעקבות תקיפה של כנופיה ערבית.
בתדירות גבוהה המשיך לעדכן אותה על הנעשה "המצב בארץ
ממשיך להיות חמור .הרציחות והקרבות מתנהלים כסדרם הרגיל.
רק בשבוע זה נרצחו על יד תל עמל שלושה אנשים
בלכתם לשמור על תל שוך... .
מאפריל נהרגו בארץ כ־ 1,500איש,
מהם כ־ 150יהודים" (עמ' .)69
מהדיווחים אפשר ללמוד גם על הידע
בפרטי האירועים וגם על התובנות
שגיבש מכל אירוע" .אבו דורה הוא
המפקד הראשי של הכנופיות בארץ
ישראל ,אבל בזמן הזה בא עוד מפקד,
כנראה בעל מוח יותר מאבו דורה,
והוא מתיימר להיות מפקד הכנופיות
בארץ ישראל" (שם) .הוא ממשיך
ומספר לה על מאבקי הכוחות בקרב
האויב ומפרש" :הסכסוכים האלה יביאו
גם לבגידות ולהלשנות מצד הערבים.
והם יפילו אותם בקרב ממש כמו אותנו
במרד הגדול ברומא ...אבל יחד עם זה
הם נראים מבחוץ כגוף מלוכד" (שם).
את הדיווח לאימו הוא מסיים במילים
המחזקות "למרות כל הצרות הבאות עלינו
מדי יום ביומו נמשיך בבניין ובהתיישבות"
(שם) .כנער הצטרף אסף שמחוני למפעל
ההתיישבותי "חומה ומגדל" ועם פרסום
הספר הלבן הבריטי של  1939התבטאה מנהיגותו בקריאה לחבריו
בתל־יוסף "בימי רצח ודמים ,עת משתוללות כנופיות ערביות
בהתקפות על ישובים יהודיים לא לנו בני 15־ 16לעסוק בלימודים
וההורים יעמדו בשער ויגנו עלינו ,אלא עלינו לצאת מחוץ לתחומי
המשק ולקדם פני האויב" (עמ' 79־.)80
בשנת  ,1941בהיותו כבן  ,19התנדב אסף לפלמ"ח .הוא גויס
על ידי יגאל אלון ומיד השתתף בפעולה הנועזת בסוריה לניתוק
קווי התקשורת .דבריו של יגאל אלון על תפקודו של אסף בפעולה
מופיעים בספר הזיכרון "אסף שמחוני" שהוציאה המשפחה בשנת

" :1978אותו טוראי הנושא את שרביט המרשל בתרמילו" (עמ'
 127בספר הזיכרון ועמ'  95בספר זה) .גם נחום שריג שהיה מפקדו
במחלקה א' "הגלבוע" העיד עליו שהיה מ"האריות" ומעמודי
התווך שלה.
מהמכתבים שהמשיך לכתוב לאימו במהלך מלחמת העולם
השנייה בד בבד עם המכתבים לחברתו דלילה איסרזון ,לימים
רעייתו ,הוא ממשיך ופורס את מעלליו ואת דעותיו .הוא סיים
קורס מ"כים כחניך מצטיין ובולט בכישוריו .גילו הצעיר לא
היווה מחסום .בין בוגרי הקורס היו יצחק רבין ודמויות מוכרות
נוספות בתולדות הפלמ"ח .הוא נשלח לפעולות נועזות ואף היה
אמור להיות בין הלוחמים ללא חת למקרה שתתרחש הפלישה
של צבא רומל מדרום ,מבלי לפקפק ביכולתו וביכולת רעיו לנשק
לעמוד במשימה .במהלך ישיבתו בנגבה עבר קורס מפקדי מחלקות
והמשיך עם מחלקתו לאשדות יעקב .הדי השואה באירופה הגיעו
ליישוב ,וגרמו להגנה בשנת  1942להבין שמערך הלחימה הוא
חלק מההשתתפות במלחמה נגד הנאצים .בלהט האירועים מונה
אסף לעמוד בראש מבצע ההיאחזות בבית קשת באוגוסט .1944
משמעות הדבר הייתה שמעבר להיותו מפקד מחלקה הוא פיקד גם
על אזור של הגנה מרחבית (עמ'  .)125בכהנו בתפקיד זה התבשר
על הולדת בנו בכורו יואב .מינויו הבא היה מג"ד בגדנ"ע ,והוא ראה
חשיבות רבה בתפקיד זה .הוא נמנה על "הרשימה השחורה" של
הבריטים ונכלא עם עצורי "השבת השחורה" ,ומהתנהלותו כדובר
מול מפקדי המחנה אפשר ללמוד על אומץ לבו ותושייתו.
במלחמת העצמאות פיקד על פלוגה בגדוד "העמק" של הפלמ"ח,
בפיקודו של דן לנר .דן לנר העיד על תפקודו של אסף בפריצה לעכו
 "אסף ואנשיו לחמו כאריות" .לאסף שמחוני ופקודיו הייתהמעורבות ישירה בפעולות רבות .הוא היה מהמסתערים בראש הכוח
ותכונות הפיקוד שלו באו לידי ביטוי מרשים .הוא המשיך לתפקיד
סמג"ד בחטיבת יפתח באזור לטרון במסגרת מבצע יורם ובהמשך
במבצע דני .הוא המשיך להוביל את לוחמיו בלחימה הממושכת
בגזרות השונות וסיים את המלחמה כמפקדה של החטיבה .בתום
המלחמה לא פשט את מדיו .לדידו המלחמה לא הסתיימה .הוא
שימש חודשים ספורים סגנו של יצחק רבין בקורס המג"דים
ובינואר  1950הועלה לדרגת סגן אלוף ,בטרם מלאו לו  .28חודשים
ספורים לאחר מכן מונה למפקד של חטיבה  ,17חטיבת מילואים
שתחום הגנתה היה מרחב השרון ועמק חפר .במהלך הפיקוד עליה
עבר קורס טיס להטסת מטוסים קלים .בנובמבר  1951מונה למפקד
חטיבת גולני ,שהייתה נטולת כל יוקרה באותם הימים .הוא המשיך
ועלה בשרשרת התפקידים עד למינויו ב־ 5באוגוסט  1956לאלוף
פיקוד הדרום .אז כבר היה די ברור שעומדת להתחולל מערכה
משמעותית בסיני נוכח מגמותיו של נאצר וכוונתן של אנגליה
וצרפת להדיחו ולכונן משטר חדש במצרים .בשלב זה היה אסף

שמחוני בעל ניסיון רב בניהול קרב .הוא הכיר היטב את גזרת סיני
על ציריה ומגבלותיה .משנקבע שעליו לנקוט באיפוק הסתפק
בפעולות מודיעין וגמול.
בקיץ  1956התקיים דיון אופרטיבי בראשות הרמטכ"ל משה
דיין .משה דיין החזיק בדעה שהשריון הינו חיל עזר לחיל הרגלים.
לעומתו חיים לסקוב ,שהתמנה למפקד גייסות השריון וסגנו מאיר
זורע טענו לשינוי התפיסה הקיימת של שילוב שריון ורגלים ,כך
שהשריון יהווה את כוח היבשה העיקרי ,עד כדי הפיכת גייסות
השריון לפיקוד עצמאי" .אי אפשר להילחם בלי טנקים" הייתה
תגובתו של אסף שמחוני שהמשיך "אני רואה את שני גדודי
הטנקים בחטיבת שריון כפתרון ארגוני ולא כשיטת לחימה" (עמ'
 .)295הוא דיבר על כך שיש למנות צוות שיפתֵ ַח נושא זה.
משהעמיק ללמוד על תפקידו וחשיבותו של השריון ,רבות
בזכות דיוניו עם אורי בן ארי מח"ט  ,7קבע נחרצות" :אחרי כל
הדיונים בשאלה כיצד יילחם השריון ,ולאחר התעמקות יסודית
במפת סיני ,הגעתי למסקנה שבגישה השריונית שלכם טמונה
אמת רבה ואם תקבלו חופש לפעול לפי תורתכם יש סיכוי מרבי
שננצח במלחמה הזאת" (עמ'  .)296היו אלו ימים ספורים לפני
פרוץ מערכת קדש .דעתו לא נחה מכך שפקודות המבצע "קדש "1
הוכתבו מלמעלה ,מבלי שתאמו את גישתו .בקשתו להפעיל את
חטיבה  ,7שיועדה להיות עתודה מטכ"לית ,מבלי לחכות לאישור
הרמטכ"ל ,נדחתה .גם בקבוצת הפקודות "קדש  "2לא חל שינוי
בתפיסה שהשריון מהווה ארטילריה ניידת בלבד .בנוסף זיהה
בפקודות ליקויים חמורים .גם הקשר הטוב שלו עם בן גוריון לא
סייע לו לשנות את התכנית .הוא ניסה לשכנע את דיין שלחטיבה
 7יהיה תפקיד משמעותי בשלב א' של המבצע ,אך דיין עמד על
כך שחטיבה  7תיכנס רק במקרה חירום .למרות ההתמודדות מול
הרמטכ"ל העיד אלעד פלד שאסף שמחוני אמר שלא לאוזניו של
דיין "זו תכנית .בסוף אני אהיה בשטח ואני אקבע" (עמ' .)317
המבצע החל .אסף שמחוני החליט לפקח באופן אישי על מהלכי
אוגדה  38בציר המרכזי .באופן בלתי נמנע נתן הוראה לחטיבה
 7לפעול .מפקדי החטיבות פעלו ישירות מול אלוף הפיקוד,
שקרא היטב את מפת הקרב בהתהוותו .כך קרה שאת המערכה
המפורסמת בקסיימה ,ובאבו־עגילה וביתר המוקדים ניהל אסף
שמחוני מזירת הקרב ,בעוד המטכ"ל מקבל את שדריו .השריון נקט
בפעולה התקפית והסתער במרוכז .היה זה שינוי תפיסתי מהפכני.
המציאות שנוצרה בשטח הייתה רחוקה מאוד מביצוע הפקודות
של המטכ"ל ,שכן היו רחוקות מראייה נכונה של ההתפתחויות
והנתונים בשטח .גם כשהגיע דיין לחמ"ל בבאר שבע וגם בהגיעו
לחבורת הפיקוד הקדמי בבארותיים ,שם היה ממוקם אסף ,נאלץ
לשמוע למורת רוחו ,את דיווחו של שמחוני על המהלכים שאותם
הוביל .הוא גילה עצמאות רבה בניהול הקרב והוא זה שחתם מהצד
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שלנו על מסמך הכניעה של המושל בעזה לפני שהגיע דיין
להשתתף במעמד זה.
היריבות הגלויה עם הרמטכ"ל בשדה הקרב גרמה לאסף
שמחוני להגיע מיד לאחר סיום המערכה לדוד בן גוריון
ולהסביר לו על התמודדותו האישית במהלך המבצע ,ועל
רצונו להקדים מהלך ולקבל תפקיד אחר ,כמו נספח צבאי.
הוא היה נסער מאוד.
משה דיין ,שכיכב במסדר הניצחון נוכח אמצעי התקשורת,
לא טרח להזמינו לטוס עמו ועם הקצינים הבכירים מתל
אביב במטוס הדקוטה .אלא שלאסף היו ממילא תכניות
לסייר בדרום סיני במטוס משטרתי לפני הטקס ולאחר
הטקס לטוס לכיוון רמת דוד ,כדי לבקר את משפחתו
ולהיפגש שוב עם בן גוריון .שמחוני לא זכה להיפגש עם
בני משפחתו לאחר הטקס כי מטוסו נפל בתחום ירדן בהרי
הגלעד.
עם מותו הוענקה לו דרגת אלוף .אלוף של ניצחון,
שהוביל לשינוי בתפיסת השריון כחיל מוביל ומכריע בקרבות
היבשה .תפיסה שהובילה את צה"ל לניצחונות מזהירים גם
במערכות הבאות.
הספר כולל את רשימת המקורות לציטוטים
ולהתייחסויות בספר ,מפת מבצע קדש ,צילומים ,נספחים
ומפתח.

בתוככי מודיעים

חקר צפונות ארץ המקבים ומורשתם  /מאת זוהר ברעם
הוצאת המחבר (דרך צ'ריקוב מוציאים לאור) 321 ,2008 ,עמ'
זוהר ברעם ,גיאוגרף החוקר שנים רבות את תולדות
אזור מודיעין ,ויש מי שהכתירו כאבי המחקר הגיאוגרפי־
היסטורי של האזור ,ריכז בספר זה מאמרים שכתב לאורך
השנים על חבל הארץ הרווי באוצרות לאומיים בתולדות
עמנו .מומחיותו באה לו בעקבות צורך מקצועי למלא חוסר
במקורות גיאוגרפיים היסטוריים אודות האזור .ברעם שאב
את המקורות מתוך ממצאים ארכיאולוגיים ,ספרי המקבים,
כתבי יוספוס פלוויוס ,ספרות נוסעים וחוקרים בני זמננו.
מעבר למקורות אלה הוא סקר שנים רבות באופן אישי
את האזור ,וגולת הכותרת של הישגיו הוא מפעל חייו -
שחזור כפר חשמונאי במושבו שילת ,הממחיש את צורת
ההתיישבות וחיי היומיום בתקופת בית שני ובתקופות
קדומות .בכפר זה לומדים מבקרים רבים בדרך חווייתית על
אזור ,שאת האתוס ההיסטורי שלו הקנו לו בניו של מתתיהו
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הכהן.
אזור מודיעין הוא
החלק הצפוני של
שפלת יהודה .בתור
שכזה ,בהיותו ַמ ֲעבָר
בין מישורי החוף
למורדות המערביים
של הרי ירושלים,
יש לו ייחוד משלו,
שאותו ניתח המחבר
במאמרים המופיעים
בספר .מתוך חתירה
לחקור את צפונותיו של
האזור על סמך ממצאים
ומקורות
בשטח
ראשוניים ,מתאפיינים
ובמקוריות ,ועל הקורא
המאמרים בעומק
לעקוב אחר הנתונים והמסקנות המובאים בהם .ביתר שאת
מתבטא הדבר באחד ממאמריו" ,שמש בגבעון דום וירח
בעמק איילון" (עמ' 87־ ,)118שבו מגיע זוהר ברעם למסקנה
חדשנית כי לאל הכנעני חורון ,שמקום מושבו היה בבית
חורון ,היה תפקיד זהה לחורוס המצרי ,שהיה האל האחראי
על זריחת השמש והירח ,ויהושע בן־נון (שהיה מעולי
מצרים) בחר לומר דווקא במורד בית חורון "שמש בגבעון
דום וירח בעמק איילון" (יהושע ,י ,)12 ,כדי להוכיח שאלוהי
העברים הוא הוא האלוהים האמיתי ולא אליל מעשה ידי
אדם .כן למדים מניתוח הטקסט המקראי ,שעמדת היהדות
הייתה כבר אז שעליך לעזור לעצמך ורק אז יעזור לך אלוהיך,
שכן יהושע בן־נון קרא את קריאתו רק כשהחל לנצח את
ברית חמשת מלכי האמורי.
במלחמת העצמאות היווה כיבוש אזור מודיעין הישג
חשוב שאִפשר נסיעה לירושלים עד מלחמת ששת הימים,
מעבר להוספת שטחים נכבדים למדינה הצעירה.
תועלת רבה צמחה ממחקריו של זוהר ברעם עם תכנונה
והקמתה של העיר מודיעין בראשית שנות ה־ ,90כאשר
דחפוריה נמנעו מלפגוע באתרי טבע ,נוף ומורשת עליהם
הצביע .הנסיעה בצירי התנועה בתוככי מודיעין ובסביבותיו
הופכת מעניינת ומשמעותית יותר לאחר קריאת ספר חשוב
זה.
אפשר להשיג את הספר בחנות המכר של יד לשריון או
ישירות מהמחבר בטלפון 4480463־.054
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אתר לרכישת דגמים להרכבה
http://www.greatmodels.com
אתר מסחרי מרשים הכולל מגוון עצום
של ערכות הרכבת דגמים למכירה וחומר עזר
 ספרות מקצועית ,תקליטורים ,תוספותמיוחדות לערכות הבסיסיות ועוד .האתר
פופולרי מאוד בקרב בוני הדגמים בארץ
ובעולם .לאתר יש מנוע חיפוש מתקדם
בשל הצורך בהתמקדות ברכיבים המדוייקים
והיצרנים השונים .החנות הפיזית יושבת
אנגלית.
ביוטה שבארצות הברית.

אתר בוני הדגמים בישראל
 IPMS Israelhttp://www.ipmsisrael.org

אתר ה־ - Israel IPMSהוא מועדון בוני
הדגמים  IPMSבישראל .המועדון הישראלי
מפיק בין היתר את כתב העת "קנה מידה"
היוצא פעמיים בשנה .חברי המועדון מתעדכנים

לגבי פעילויות המועדון  -פגישות ,תחרויות
ועוד .ההוויי המיוחד של חברי המועדון מוצג
בצילומים של אירועים שהתקיימו במסגרת
המועדון ,כגון :ביקורים בבסיסים צבאיים
ותחרויות .האתר נכתב באנגלית ,כנראה משום
שהוא חלק ממועדון אוניברסלי .הוא מפנה
ל־ 20מועדונים נוספים של ה־  IPMSברחבי
העולם.

ֶדגֶם  -אתר בוני דגמים
http://www.degem.net/index.php

אתר מפתח לבוני דגמים .מעבר לסקירות
ומאמרים מתקיימים בו פורומים פעילים
שחברים בהם קרוב ל־ 1600מנויים .מנוע חיפוש
מתקדם מסייע לאיתור נושא בפורומים השונים.
הקישור לפורום לבוני הרק"ם הינו http://
www . degem . net / vbulletin / forumdisplay .
 .php?f=13פורום זה פעיל מאוד .לדוגמה ,אחד
החברים בפורום מבקש להתייעץ עם חברי
הפורום בנושא בניית בסיס תותח לדגם מרכבה
סימן  ,4והחברים בפורום נותנים לו טיפים
מניסיונם הרב בבניית דגמים ,וממליצים על
החברות האמינות יותר או מציינים מגבלות
הקיימות בחברות כאלה ואחרות .חבר אחר
שמח להציג את דגם האכזרית שבנה והוא מקבל
תגובות עידוד .מן השאלות בפורום אפשר

אתר הרכבות " -פזלנד"

http://www.harkavot.co.il/
subcategories.asp?cat=2&subcat

אתר מסחרי מבית רשת החנויות
 Pazzlelandהמתמחה בפאזלים ודגמים
להרכבה .בקישור זה תמצאו  121דגמים
להרכבה של טנקים ורכבים קרביים של
טובי היצרנים בתחום .האתר מציע גם
כלים וחומרים לעבודה ,כמו צבעים ,דבקים,
עברית.
מברשות ועוד.

להתרשם שהידע של בוני הדגמים בטנקאות
הינו מעבר לטכניקות ההרכבה של הדגמים.
גם מי שאין לו רקע בבניית דגמים יימצא
ענין בשאלות המגוונות המופנות אל החברים
עברית.
בפורומים.

www.yadlashiryon.com
הוא אתר הבית שלך!

האתר מתעדכן כמעט מדי יום באירועי עמותת יד לשריון וחיל השריון ובאירועים חדשותיים
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ליקט וערך תא"ל (מיל') יצחק רבין
דבורי בורגר בסיוע מרכז מידע לטרון
צילומים :בר ִד ְמ ִרי  ,ססיל ריזנפלד ,אבנר גאגין

הכנס השנתי של חטיבה 600

ערב הוקרה ללוחמי חטיבה  188במלחמת יום הכיפורים

לוחמי החטיבה הוותיקים של חטיבה  600לצד החיילים והמפקדים
בסדיר ,קצין השריון הראשי תא"ל אגאי יחזקאל ולוחמים ומפקדים
נוספים הקשורים לגזרה שבה לחמה החטיבה במלחמת יום הכיפורים
ובני המשפחות השכולות  -התכנסו ליד האנדרטה של חטיבה 600
שבפארק העוצבות ביד לשריון ,ביום  8באוקטובר  .2009בהמשך לטקס
שליד האנדרטה המשיכו המתכנסים לאולם המרכבה והצדיעו לחללי
החטיבה ,למורשתם ולגבורתם.

ערב הוקרה ללוחמי
חטיבה  188והצדעה
לחללי החטיבה במלחמת
יום הכיפורים התקיים
ב־ 21באוקטובר  2009ביד
לשריון .במרכז האירוע
עמד ספרו של אבירם
ברקאי "על בלימה" ,שמאז
צאתו לאור לא פסקה
ההתרגשות וההערכה על
מפעל היסטורי־ספרותי
זה ,המעלה על נס את אבירם ברקי מחבר הספר "על בלימה" קורא
חלקה של חטיבה  188מספרו בערב ההוקרה
בקרבות הבלימה למן הרגע הראשון ,ואת המחיר הכבד מנשוא ששילמה
החטיבה בלחימה עיקשת זו .הערב החל בטקס הנצחה לחללי החטיבה
מול בכותל השמות .את הערב הנחה ידידנו תא"ל (במיל') עמי מורג,
ובין הדוברים היו יו"ר עמותת יד לשריון אלוף (במיל') חיים ארז ,סגן
שר הביטחון אלוף (במיל') מתן וילנאי ,סגן הרמטכ"ל אלוף בני גנץ,
קצין השריון הראשי תא"ל אגאי יחזקאל ומפקד חטיבה  188אל"ם אילן
לביא .את המוזמנים ריגשו מאוד הרגעים שבהם קרא המחבר והעיתונאי
אבירם ברקאי את הקטע בספרו "על בלימה" שבו תיאור של האירועים
בציר נפח ,שבהם נפלו מפקד החטיבה אל"ם איציק בן שֹהם וסגן מפקד
החטיבה סא"ל דוד ישראלי ז"ל.
כתבה על כך התפרסמה באתר השריון באינטרנט.

השקת מחקרו של אילן סהר על חטיבה  7במלחמת יום הכיפורים

ערב רעות ב־ 29באוקטובר

כנס של ותיקי חטיבה  7התקיים ביד
לשריון לרגל צאת מחקרו של אל"ם (במיל')
אילן סהר ,שהיה קמ"ן החטיבה במלחמת יום
הכיפורים .טקס הזיכרון לחללי חטיבה 7
במלחמת העצמאות מול כותל השמות פתח את
הערב שנערך ב־ 12באוקטובר  .2009לאחר מכן
התכנסו המוזמנים באולם המרכבה שם הציג
אילן סהר את תמצית מחקרו במחלקת
אל"ם (במיל') אילן
ההיסטוריה של צה"ל ,ושילב בה מצגת מרשימה
סהר קורא ממחקרו
וסרטון עם עדותם של המפקדים והלוחמים
על חטיבה 7
בקרבות ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים .אנו תקווה שהמחקר
החשוב יאושר להפצה בציבור בקרוב.

ערב רעות מרתק של חברי עמותת יד
לשריון התקיים ב־ 29באוקטובר .2009
במרכזו עמדו הרצאתו של אל"ם (במיל')
יוסי לנגוצקי על המערכה לשחרור ירושלים
במלחמת ששת הימים שאותה חקר בפירוט
(יוסי שימש מפקד הסיירת של חטיבת
ירושלים באותה מלחמה) ,וכן הרצאתו של
עורך הדין דב וייסגלס (שהיה מהקרובים
לראש הממשלה אריאל שרון בעת כהונתו)
מר דב וייסגלס מרצה
על סוגיות מדיניות בעשור האחרון והערכת
בערב הרעות
מצב אישית .המצגת המלאה של יוסי
לנגוצקי פורסמה בכתבה באתר השריון באינטרנט.

מראה מכנס משפחות שכולות של חטיבה 600
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הענקת מלגות קרן ספיר

סיום קורס מדריכות שריון ביד לשריון

מלגות מקרן ספיר הוענקו
בטקס מרגש ומרשים שהתקיים
ביד לשריון ב־ 20באוקטובר
 ,2009על שמם של האחים
השריונאים דן ויוסי ספיר ז"ל,
בני קיבוץ גת .שני האחים נפלו
במלחמת יום הכיפורים באותו
היום 8 ,באוקטובר  ,1973סגן דן
תמונה מטקס הענקת מלגות מקרן ספיר ספיר ז"ל לפני הצהרים ברמת
הגולן ,וסא"ל דן ספיר ז"ל אחר הצהרים בסיני .הטקס התקיים במעמד חברי
הנהלת הקרן  -תא"ל (במיל') מנחם אבירם ,אל"ם במיל') עורך הדין חיים
עדיני ,נציג משרד החקלאות ,קהל רב ואחותם של דן ויוסי .קרן ספיר הוקמה
לזכרם של האחים על ידי חברים מהתנועה הקיבוצית ,מהמושבים ,מהעיר
ומהכפר .במלחמת יום הכיפורים שימש דן מג"ד  429בחטיבה  500ונפל
בקרב על חמוטל .יוסי אחיו שימש קמב"ץ של גדוד  53בחטיבה  188ונפל
במעלה גמלא שברמת הגולן .קרן ספיר קיימת  36שנים ,ומחלקת 5 - 4
מלגות מדי שנה למצטיינים בתחומי חקלאות.

טקס סיום קורס
מדריכות (קמ"ד) שריון
התקיים ביד לשריון ב־26
בנובמבר  .2009למסלול
זה מגיעות בנות רציניות
הנושאות באחריות כבדה על
כתפיהן בהדרכת המערכות
שהטנקים
המשוכללות
סיום קורס מדריכות שריון .החיוך אומר הכל
מצוידים בהן ,והיכולת
להעביר את ההכשרה לטנקיסטים הצעירים ולמפקדים בקורסים
השונים.

המועדון הכלכלי ממשיך להיפגש
כנס נוסף של חברי
המועדון הכלכלי של עמותת
יד לשריון התקיים ב־3
בנובמבר  .2009בראש הפורום
עומד יוסי בכר ,המכהן היום
כיו"ר בנק דיסקונט .מטרת
הפורום לעודד גיוס חברים
שריונאים מהמשק לעמותת
מראה ממפגש חברי המועדון הכלכלי ביד לשריון
יד לשריון ,וליצור מקום שבו
ירצו חברים בעמותה להיפגש עם המובילים במשק .כתבה על כך התפרסמה
באתר השריון באינטרנט.

סיום קמ"ט
טקס סיום קורס מפקדי טנקים (קמ"ט) ביד לשריון התקיים ב־4
בנובמבר  .2009הקמ"ט הינו אחד השלבים במסלול התקדמותו של
הטנקיסט ,שנוטע אחריות בדור המפקדים הצעירים בשריון ופותח פתח
להמשך התקדמות במסלול הפיקוד בשריון.

מפקדי הטנקים שזה עתה הוסמכו

הענקת מלגות קרן נוטנס
הטקס השנתי להענקת מלגות קרן נוטנס לחיילי שריון
מצטיינים התקיים ביד לשריון ב־ 5בנובמבר  .2009המלגה מעניקה
לחיילים מימון של שתי שנות לימוד אוניברסיטאיות במוסד
להשכלה גבוהה שבו יבחרו ללמוד לאחר שחרורם .החיילים
המצטיינים הוכיחו את מקצועיותם ואת המוטיבציה הגבוהה
שלהם לאורך השירות המבצעי וזו דרך ראויה להודות להם על
שירותם ,ולסייע להם מאוד במעבר לעולם האזרחי .את המלגות
העניקו הגב' גייל סיל ,מנכ"ל עמותת יד לשריון תא"ל (במיל')
מנשה ענבר וקצין השריון הראשי תא"ל אגאי יחזקאל.
קצין השריון הראשי תא"ל אגאי יחזקאל מעניק מלגה לחייל,
לידו גב' גייל סיל ומנכ"ל עמותת יד לשריון תא"ל (במיל') מנשה ענבר
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טנקיסטים וטייסים בנבי מוסא

כנס ראשי עמותות הנצחה ביד לשריון

טייסים ומפקדי שריון קיימו יום פעילות משותף בבסיס חטיבה
 401בנבי מוסא ב־ 2בנובמבר  ,2009להגברת ההבנה ההדדית בשיתוף
הבין־זרועי .החיבור המיוחד יצר פסיפס צבעים מיוחד והשרה אווירת
אחדות מיוחדת ,המלמדת על הקשר ההדוק בין המערכות גם בשדה
הקרב ,עובדה שהוכחה היטב במבצע עופרת יצוקה ובפעילות מבצעית
שמכתיבה לנו המציאות הביטחונית המורכבת.

גם השנה ארחה עמותת יד לשריון את באי כנס ראשי עמותת
ההנצחה .האירוע התקיים ב־ 24בנובמבר  2009באולם המרכבה .יו"ר
עמותת יד לשריון האלוף (במיל') חיים ארז ומנכ"ל העמותה תא"ל
(במיל') מנשה ענבר סיירו עם ראשי העמותות ברחבי האתר ולאחר מכן
התקיים מפגש ודיון באולם תערוכת הלוחם היהודי במלחמת העולם
השנייה.

חברים מראשי העמותות בביקור בתערוכת הלוחם היהודי במלחמת העולם
השנייה
הכחולים והירוקים בנבי מוסא

ערב משפחות שכולות לחטיבות  401ו־211

ערב רעות ב־ 13בדצמבר 2009

ערב משפחות שכולות לחטיבה ( 401עקבות הברזל) ועוצבת יש"י
התקיים ביד לשריון ב־ 25בנובמבר .2009

ערב רעות בסימן גבורות ,לכבודם של חברי עמותה שהגיעו לגבורות,
התקיים ב־ 13בדצמבר  .2009הערב שהתקיים בחג החנוכה כלל הדלקת
טקס הדלקת נר חנוכה בהשתתפות הרכב מלהקת הרבנות הצבאית .הזמרת
ורדינה כהן חתמה את חלקו האחרון של הערב בשירי ארץ ישראל.

בני משפחות שכולות בערב זיכרון

צילום קבוצתי של חברי העמותה שהגיעו לגבורות
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חנוכה עם להקת הרבנות הצבאית

יו"ר רכבת ישראל ביד לשריון

במהלך חג החנוכה התקיימו טקסי הדלקת נר חנוכה עם להקת
הרבנות הצבאית .חיילי צה"ל רבים מאוד פקדו את תאטרון שאול.

מר יעקב אפרתי יו"ר רכבת ישראל התארח ביד לשריון ב־ 14בדצמבר
 .2009ליוו אותו מנכ"ל עמותת יד לשריון תא"ל (במיל') מנשה ענבר והיועץ
המשפטי של העמותה אל"ם (במיל') עו"ד חיים עדיני .לפני פרידתו כתב
האורח בספר האורחים" :הסיור הראה לי שוב ,כי הדמיון הינו מוגבל -
יצרתם מפעל הנצחה מדהים ,ממחיש ומלמד .מפעל שמצד אחד מלמד
ומלווה את ההיסטוריה של הקמת המדינה ,צה"ל ,השריון ולוחמים יהודים
מאז ומתמיד מכל מדינות העולם ,ומצד שני מפעל חי ותוסס ומרכז הדרכה.
כל הכבוד לכל העוסקים במפעל זה".

מופע להקת הרבנות הצבאית בפני חיילים באמפיתיאטרון ביד לשריון

מר יעקב אפרתי (מימין) יו"ר רכבת ישראל עם אל"ם (במיל') חיים עדיני
ותא"ל (במיל') מנשה ענבר

ביקור ג'ייסון אריסון ביד לשריון
תד אריסון ז"ל היה קצין הקשר של חטיבה
 7בקרבות לטרון במלחמת העצמאות ,ועוד בחייו
תרם את מימון הקמת רחבת כותל השמות ומכלול
ההנצחה ביד לשריון .מר ג'ייסון אריסון ,נכדו של
תד ובנה של גב' שרי אריסון ידידתנו ,כיבד אותנו
בביקורו ביד לשריון ב־ 29בדצמבר  .2009מר ג'ייסון
עומד בראש קרן אריסון התורמת רבות לקידום
פרויקטים חברתיים לאומיים .ליוו אותו בביקורו
הגב' שלומית דה פריס ,המשנה למנכ"ל הקרן ומר
שמואל ויינגלס מהמוסד לביטוח לאומי .מר ג'ייסון
התרגש מאוד בביקורו .מובאים להלן הדברים
שכתב בספר האורחים לפני פרידתו" :תודה רבה על
הביקור הנפלא .היה מרגש מאוד לדרוך על אותה
האדמה שסבי שלי נלחם בה .למקום הזה תמיד יהיה
מקום מיוחד בלבי לי ולמשפחתי .שמחתי מאוד על
הביקור ,הלימוד ,ובמיוחד על זה שריגשתם אותי
מאוד .בהצלחה בהמשך הדרך! והמון תודות"
מר ג'ייסון אריסון (משמאל) עם יו"ר העמותה אלוף
(במיל') חיים ארז ומנכ"ל העמותה תא"ל (במיל') מנשה
ענבר ליד אבן מזכרת לתרומת סבו מר תד אריסון
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המפקד!

 /יורם טהרלב

אם אתה מאמין כי אתה הולך בדרך הזאת מתוך בחירה חופשית,
אם אתה מרגיש יותר ויותר מעורב בה נפשית,
אם אתה שלם עם עצמך ,גם אם בנפשך יש לא פעם קרע,
אם אתה בטוח שזוהי שליחות יותר מאשר קריירה,
אם בתום לב ,בינך לבינך ,אתה אומר" :כנראה אני באמת ציוני -
ואיך שלא תסובבו את זה  -המדינה זה אני"...

0793-6990

אם אתה חש שאתה באמת צועד בדרך אחרת
וגם כאשר אתה יושב על הספסל  -אתה עדיין בנבחרת,
אם אתה מצליח להסתפק גם בשתי שעות שינה ביממה,
אם אתה קשור למשפחתך בהמון רגשי אשמה,
אם אתה מאמין כי הצבא צועד על קיבתו ,אין ברירה,
ובכל זאת אתה מסתפק במנה קרה,
אם אתה יודע לעבוד בצוות ולתת לכל אחד הרגשה שהוא שייך,
אם אתה אומר לחייליך" :יכולתי להיות אבא שלכם" ,ובאמת מתכוון לכך,
אם אינך מרגיש כמו רועה שאחריו משתרך עדר,
אם אף פעם לא אמרת  -בלי לבדוק זאת  -יהיה בסדר,
אם ידעת להשרות ביטחון גם כשבתוכך מנקר הספק,
אם אינך נבהל לומר למישהו אחר "אתה צודק",
אם הרגשת שגם ללא הפקודה "אחרי!" חייליך ילכו אחריך באש ובמים
וכי גם מאחורי גבך לא יאמרו" :השכל שלו על הכתפיים",

שריון  -ביטאון עמותת יד לשריון ,לטרון ,ד"נ שמשון  99762טל'  ,08-9255268פקס08-9255186 :
כתובתנו באינטרנטwww.yadlashiryon.com :

צילום :סא"ל (במיל') מיכאל מס

אם נפלת וקמת מספיק פעמים כדי לדעת שאסור לאבד תקווה,
מהאמון חשובה האהבה,
ֵ
אם הרגשת שגם במלחמה ,יותר
אם גם בעיצומו של קרב התעורר בך הספק ,וניקר בך ה"שמא"
וידעת שהכוח הוא צודק ,גם אם הצדק הוא דילמה,
אם ידעת שמי שנראה חזק אינו תמיד חזק והחלש אינו תמיד חלש,
אם ידעת שהפחד הוא חלק בלתי נפרד מהצל"ש,
אם העץ והוואדי והגבעה הם לך לא למכשול אלא לעזר,
אם אתה מאמין כי לעולם לא יחליף אותך לא צג המחשב ולא הלייזר,
אם בשניות של קבלת החלטות ,הרגשת פתאום כמו אדם בחלל,
אם אתה יודע כי בשעת הצורך ,היית יכול להיות הרמטכ"ל,
ַצ ַח ,אלא להתמודד -
אם אתה מרגיש כי כוחך הגדול ,הוא לא רק לנ ֵּ
כי אז אחי ראוי אתה להיקרא :המפקד!

