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מה שמחזיק
אותך הם
האנשים

דבר העורך
גיליון זה מוקדש בעיקר לכתבות על השריון
הסדיר ,ללוחמים ולמפקדים בחטיבות הסדירות
ולמדריכות שאיתם נפגשנו ,כדי להאיר בהרחבה על
הנעשה בחיל השריון .בכל יחידה שאליה הגענו ובכל
קבוצה שאיתה שוחחנו ,שמענו על איכות כוח האדם
בשריון ,המהווה מוקד משיכה למתגייסים לשורותיו.
כל החיילים ,המפקדים והמדריכות שאיתם נפגשנו
הקרינו נחישות ,מסירותֵ ,רעּות והתלהבות בתפקידם.
הנה סוד קטן  -בעוד שבחיל הרגלים יש מ"כ על כל
שמונה או עשרה לוחמים ,בשריון יש מפקד ברמה
מקבילה על כל שלושה לוחמים .גם מספר הקצינים
שבתפקידי פיקוד בשריון גבוה יותר ביחס למספר
הלוחמים .זה מחייב להפנות לשריון כוח אדם באיכות
ממוצעת גבוהה יותר כדי לדלות ממנו את המפקדים
ברמות השונות .יצאנו מהפגישות בתחושה שהשריון
בידיים טובות .מיכל אמדור הייתה מדריכת שריון
בתקופת מלחמת ההתשה ,והמדריכות של היום
מוכיחות שהנחישות והמסירות לא פחתו עם השנים.
נכחנו גם ביום הכשירות החֵילי השנתי ומצאנו
שכל המתמודדים הגיעו למקום הראשון בנחישות,
בעוצמה וברעות השריונאים .לראות ולהתגאות.
פיקוד ומנהיגות הם קודם כל טיפוח החייל ,מציין
נציב קבילות החיילים ,האלוף (במיל') יצחק בריק,
שאיתו נפגשנו לשיחה לפני שפורסם הדוח השנתי
האחרון שלו .למדנו על המאבק המפרך והיומיומי שלו
בראש אנשיו להציג ולדרוש מצה"ל לשפר את יחסי
מפקד־פקוד ,בעיקר של מפקדים צעירים הצריכים יד
מלווה ותומכת בראשית דרכם הפיקודית ,כדי להביא
את החיילים להזדהות עם היחידה ולהתגאות בה
ולהיות נכונים ללכת אחרי מפקדיהם במצבי סיכון
חיים.
ביד לשריון היה גם טקס יום זיכרון לחללי מערכות
ישראל .כאב בני המשפחות השכולות אינו שוכך וגם
חבריהם של הנופלים ממשיכים לזכור .הבאנו דברים
מטקס זה.
יש גם מעט היסטוריה .בני מיכלסון מאיר את
לחימת הטנקים במבצע ברברוסה במלחמת העולם
השנייה ,ועמיעד ברזנר מביא את סיפור הטנקים
הבריטיים בארץ ישראל המנדטורית בתקופת המרד
הערבי.
החינוך ממשיך להוות אבן יסוד בעשייה של
עמותת השריון והרבה בזכות נחמה בר־כוכבא (בריל)
העומדת כיום בראש ועדת החינוך .תלמידים ,מורים
ואנשי חינוך זורמים לביקורים באתר השריון ויוצאים
ממנו עם מטען של רגש ומורשת.
שלכם,

שאול

יולי 2011
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דבר יו"ר העמותה
איגרת לחבר
הפעילות ביד לשריון בלטרון מתרחבת במהלך
השנים בכל תחומי הפעילות .בתוך כך הנצחת
הנופלים ולימוד מורשתם הם הנושא המרכזי שאנו
מקדישים לו את עיקר מאמצנו ואת מרב משאבינו .קריית החינוך פועלת
כבר מעל שבע שנים ,ואלפי החיילים המגיעים אליה בכל שנה עוברים
סדרות חינוך שבמסגרתן הם נחשפים למורשת השריון ולגבורת לוחמיו.
לאחר מלחמת לבנון השנייה החלטנו להקים מכון ללימוד קרב
היבשה .המכון הקיים כבר מעל ארבע שנים ,פועל בשיתוף פעולה
עם זרוע היבשה ועם גורמים נוספים בצה"ל ,מקיים בכל שנה כנס
בינלאומי בנושאי יבשה ,ואליו מגיעים מאות משתתפים ובהם עשרות
רבות של מפקדים בכירים ממספר רב של ארצות .אנו סבורים שהמכון
תורם לצה"ל בכך שהוא מעמיד לרשותו את הניסיון המצטבר שרכשו
מפקדי צה"ל בעבר במלחמות ישראל ,ומביא לכנסים מפקדים בכירים
שמרצים על ניסיונם העדכני בזירות הלחימה באזורנו .תא"ל גדעון
אבידור הוא מנהל המכון.
לפני מספר שנים החלטנו יחד עם ממשלת ישראל להקים ביד לשריון
מוזאון שיתאר את חלקם של מיליון וחצי יהודים שלחמו במסגרת
צבאות בעלות הברית במלחמת העולם השנייה .חסמים בירוקרטים
ולעיתים רצון רע של בעלי תפקידים עיכבו את תחילת הקמת מבנה
המוזאון .אני מקווה שבימים הקרובים נתגבר על המכשולים ונמשיך
בתהליך הקמת מוזאון חשוב זה .תא"ל צביקה קן־תור הוא מנהל
המוזיאון ומרכז את הקמתו.
בישיבת מועצת יד לשריון שהתקיימה ב־ 23ביוני אישרה המועצה
את המאזן לשנת  .2010מנכ"ל העמותה תא"ל מנשה ענבר עדכן את
המועצה בנושאים הבאים:
•סיכום המחצית הראשונה של שנת  2011שנעשה ביוני הצביע
על רמה טובה של הפעילות הצבאית והאזרחית באתר ,ואנו

מאוזנים מבחינה תקציבית.
•לאחר תקופה ארוכה של דיונים ולבטים חנכנו את המיצב לזכרו של
רא"ל דן שומרון ,הרמטכ"ל ה־ .13הנצחתו של דן בפארק העוצבות
מעשירה את הפארק ומכבדת את זכרו של דן .בימים אלה מתקיימת
מערכת דיונים בעמותה במטרתה לפתח את "דרך הרמטכ"לים" ,דרך
שבה יונצחו כל הרמטכ"לים (שדן שומרון הוא המונצח הראשון).
•שלוש שנים תמימות היה מיצג השריון שבאולם המרכבה מושבת עקב
ציוד שהתיישן ואיש לא צפה בו .בשנה האחרונה נרתם ידידנו ,גיבור
ישראל משה לוי ,ותרם את הסכום שנדרש לשיקום .ביום הזיכרון
לחללי מערכות ישראל שבחודש מאי האחרון קיימנו הקרנת בכורה
המיצג המעודכן ,שזכה לשבחים רבים .העדכון כלל הוספת פרקים
על טנק המרכבה סימן  ,4מלחמת לבנון השנייה ,מבצע עופרת יצוקה
ועדכון תצוגת מפקדי השריון.
•בסוף  2008סיימנו להכין את התב"ע של יד לשריון ,שהוחתמה
והונחה על שולחן מינהל מקרקעי ישראל .מאז ועד היום טיפלנו
מול הרשויות המוסמכות בקבלת חוזי חכירה והסכמי הרשאה על
הקרקעות שבתב"ע .בימים אלה מתחילים לראות סוף לתהליך זה,
העתיד לאפשר את תחילת פיתוחם של פרויקטים מעוכבים כמו
הלוחם היהודי.
•בסוף ספטמבר  2011נחנוך את השלמת מרפסת התצפית על גג
בניין המשטרה ואת המעלית לגג שתמוקם במגדל המזרחי של בניין
המשטרה .בכך תתאפשר נגישות לגג למבקרים נכים.
•בהמשך שנה זו נפעל לשדרג את מרכז המבקרים כדי לשפר את הנוחות
של המבקרים בכניסה לאתר.
•ביום  15בספטמבר  2011נקיים ערב לזכרו של האלוף ישראל טל
(טליק) במלאות שנה לפטירתו .הזמנות יישלחו בנפרד.
אלוף (במיל') חיים ארז
יו"ר עמותת "יד לשריון"

דבר קשנ"ר
רעיי השריונאים,
בראש ובראשונה ברצוני לאחל לכם ולבני
משפחותיכם ובעיקר לתלמידים שביניכם,
חופשת קיץ מהנה ובטוחה.
בימים אלה אנו מציינים חמש שנים למלחמת לבנון השנייה;
חמש שנים שבהן צה"ל וחיל השריון הפיקו לקחים ויישמו אותם;
חמש שנים שבהם חיל השריון נעשה ממוכן יותר ,כשיר יותר ,מצויד
טוב יותר ,ומאומן יותר .בטוחני כי יחידות ה ַחיִל כולן יוכלו לבצע את
משימותיהן בעת הנדרשת באופן מקצועי ובהצלחה.
לאחרונה ציינו חמש שנים לחטיפתו של לוחם השריון גלעד
שליט .מעל דפים אלה ברצוני לחזק את משפחת שליט בשם חיל
השריון כולו ,ולקוות לשובו של גלעד במהרה לחיק משפחתו.
אנו עומדים בפתחו של גיוס אוגוסט ל ַחיִל וברצוני לאחל לכל
המתגייסים לחיל השריון גיוס קל ,הצלחה בשירותם הצבאי המתקרב
וברכה לקראת הצטרפותם למשפחת השריון.
איחולי הצלחה לכל בעלי התפקידים החדשים בחיל הממונים
בימים אלה:
תודה לסא"ל רומן גופמן על האופן בו ביצע את תפקידו כרע"ן
חש"ן במא"ש ואיחולי הצלחה בהמשך דרכו כמפקד גדוד רומח.
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לסא"ל מורן עומר ברכות עם קידומו לדרגת סא"ל ומינוי לרע"ן
חש"ן במא"ש.
לסא"ל ג'וני כהן על מינוי לתפקיד קצין האג"ם בעוצבת הפלדה
וכן הערכה והוקרה רבה עם סיום תפקיד מג"ד  198בו הכשיר לוחמים
רבים במסלול הצמ"פ של חטיבה  ,188ולמחליפו סא"ל חובב ורדי
הצלחה עם כניסתו לתפקיד.
לכל מפקדי החטיבות החדשים :לאל"ם ניר בן דוד על מינויו
למפקד עוצבת מרכבות הפלדה ,לאל"ם אמיר חמוד ברכות על קבלת
דרגת אל"ם ומינויו למפקד עוצבת יפתח ,ולאל"ם דן נוימן על מינויו
למפקד עוצבת מרכבות האש.
ולסיום ,הוקרה והערכה רבה של חיל השריון כולו למי שבשלוש
השנים האחרונות היה אחראי על כלל ההכשרות בחיל השריון,
אל"ם גיא בר לב ,המסיים תפקידו ויוצא לשנת לימודים במב"ל.
תודה לך גיא!
הצלחה למחליפו בתפקיד ,אל"ם ליאור הוכמן ,בטוחני כי תמשיך
במסורת ותוביל את החטיבה להכשרה איכותית של לוחמי השריון.
בברכת חופשת קיץ נעימה ובטוחה וברעות שריונאים,
יגאל סלוביק ,תא"ל
קצין השריון הראשי

פיקוד ומנהיגות
הם קודם כל

טיפוח החייל
מה מביא חייל לקבול נגד מפקדו? נציב קבילות החיילים אלוף (במיל')
יצחק בריק רואה בכך סימפטום לבעיה של פיקוד ומנהיגות .בעידן של דואר
אלקטרוני ומסרונים שאופף רבים ממפקדי צה"ל הוא מוצא שאצל חלק
מהמפקדים כמעט ונשכח המגע האישי עם החייל והטיפול בו כמקור להנעה
תא"ל (במיל') מנשה גולדבלט ואל"ם (במיל') שאול נגר
עם כניסתו של אלוף (במיל') יצחק בריק
לתפקידו (ראו מסגרת) כנציב קבילות החיילים
(נקח"ל) ,לפני כשנתיים וחצי ,הוא חזר לנעוריו
ומגייס את כל כולו להנחיל למפקדים כיום
בכל הרמות ובכל הזרועות את ערכי הפיקוד
והמנהיגות ,גם מניסיונו האישי ,כבסיס להנעת
החיילים בכל מצב ובעיקר בעיתות של סכנה.
הטיפול בחייל הוא להבנתו מאושיות התפקיד
של כל מפקד ,ורבות מן הסיבות לקבילות נעלמות
כאשר מפקד מביא לביטוי את ערכי הפיקוד
והמנהיגות ובתוך כך את הדאגה לחייל והטיפול
בפרט.
כפקוד של בריק לפני כארבעים שנה אני
(מנשה גולדבלט) זוכר אותו כמפקד מקצועי
וקשוח אבל יורד לפרטים ,דואג ונמצא עם
החיילים .מעשיו של בריק בדמו מאז היותו מ"פ
ואין זו הצגת תכלית של נציב הקבילות כיום.
נפגשנו עם נציב קבילות החיילים אלוף
(במיל') יצחק בריק ,לוחם שריון בעברו ,לשמוע
ממנו על עבודתו ויצאנו מעודדים .אין הוא
ממתין לקבילה שתגיע למשרדו אלא יוצא אל
השטח ,נפגש עם מפקדים וחיילים בכל יחידות
צה"ל ובכל הזרועות ,ביחידות קרביות ,ביחידות
מקצועיות וביחידות מנהלה ושירותים ,פורס
בפניהם את משנתו וניסיונו ופתאום נופל לרבים
האסימון .יותר ויותר מפקדים מבינים שתפקידם
הראשוני הוא לדאוג לחייל ולטפח אותו כבסיס
להנעה בימי שלום כבשעת סכנה .ויש תוצאות.
עקומת הקבילות יורדת דראסטית ויש קבילות
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המבוטלות על ידי שולחיהן .בעבודתו הנמרצת,
הערכית ,החינוכית והמסורה עם מפקדים בכל
הרמות מוכיח נציב קבילות החיילים בריק,
כי התנהגות מפקדים ,בעיקר הצעירים וחסרי
הניסיון ,היא המקור לחלק ניכר מהקבילות של
חיילים.
מדי פעם מפיץ הנציב איגרת למפקדי צה"ל
ובה פירוט של אירועים או ניתוח אירועים
והמלצות.

פיקוד ומנהיגות
כשנתיים וחצי משמש אלוף (במיל') יצחק
בריק בתפקידו כנציב קבילות החיילים ,והלהט
שבו הוא מבצע את תפקידו רק מתגבר .ביחידות
רבות של צה"ל ,ביחידות לוחמות ובשאר
היחידות בכל הזרועות ,הוא רואה את המפקדים
הצעירים שפעמים רבות נכנסים לתפקידם ללא
כל חניכה וליווי ,ללא כל מסר מכין של המפקדים
הממונים עליהם ,והתוצאה היא ריבוי קבילות,
פניות של חיילים לקציני בריאות הנפש (קב"נים),
ועריקויות .בשקדנות אין קץ הוא מבקר שלוש
פעמים בשבוע ביחידות שונות של צה"ל ופורס
בפני כל מפקדי היחידה שבה הוא מבקר את
משנתו בנושא פיקוד ומנהיגות.
כבר בראשית תפקידו החליט הנציב בריק
שלא יעסוק רק בקבילה שהיא התוצאה ,אלא גם
בבסיסה ,בשורש הבעיה המובילה חייל לקבול נגד
מפקדו .תוך זמן קצר מצא כי הסיבה העיקרית
לכך היא התנהלות מפקדים.

פיקוד ומנהיגות אינם רק פקודות ומשימות,
אומר הנציב בריק ,פיקוד ומנהיגות הם דוגמה
אישית ,הם מקצועיות ,אמינות ונחישות ,ולא
פחות חשוב מכל זה ,לצד הדרישה של המפקד
מהחייל עד הסוף ,על המפקד גם לטפח את
החייל עד הסוף .המשמעות של טיפוח חייל היא
להקשיב לבעיות שלו ולטפל בהן וליצור אצלו
הזדהות עם היחידה ולתת לו גאווה שהוא משרת
ביחידה .זאת עושים בין השאר על ידי הצגת
המורשת של היחידה ,כדי שהחייל יגיד הנה אני
שייך ליחידה ,שעשתה ,שתרמה ותורמת לביטחון
ישראל ,לבוא להכיר לו את מדינת ישראל ,שיכיר
באיזו מדינה הוא חי ,שיכיר מעט מה זו ציונות.
מפקד שמצד אחד יודע לדרוש ,אומר הנציב בריק,
ומצד שני יודע גם לטפח את החייל ,יוצר אמון.
רק חיילים שמאמינים במפקדים שלהם ילכו
אחריהם במצבים של סיכון .חייל אינו מסכן את
חייו בגלל דברים גבוהים מדי ,וציונות זה נשמע
רחוק מדי; חייל יסכן את חייו וילך אחרי מפקדו
אם יאמין בו ,והוא יאמין בו אם המפקד הוא
דוגמה אישית ,מקצועי ,אמין ונותן לחייל תחושה
שהוא שייך ,שהוא תורם ,שהוא מזדהה.
עם כניסתו לתפקידו קבע לעצמו הנציב
בריק מנהג לבקר שלוש פעמים בשבוע ביחידות
צה"ל בכל החילות והזרועות ,ביחידות לוחמות,
יחידות שירותים ויחידות מקצועיות וכבר סיים
סבב אחד .ביקור כזה נמשך שעות אחדות ונפתח
בהרצאתו של הנציב בריק לכלל המפקדים
ביחידה ,מהזוטר ועד למפקד היחידה .בהרצאה

נציב קבילות החיילים אלוף (במיל') יצחק בריק,
בעת השיחה איתו

הוא מספר על ניסיונו במלחמת יום הכיפורים.
המסרים המרכזיים שיוצאים מן ההרצאה הם
מה מוביל חיילים אחרי מפקדים במצבים של
סיכון חיים .זה לא העיניים היפות שלכם ,אומר
הנציב בריק למפקדי היחידה ,זה האמון שהחייל
נותן בכם .את האמון הזה רוכשים כבר בשגרה,
דרך דוגמה אישית ,מקצועיות וטיפוח החייל.
לא פעם מחממת את ליבו אמירה של מפקדים
צעירים האומרים לו לאחר ההרצאה :אחרי
ששמענו אותך אנחנו נחתום קבע ,אנחנו מבינים
שהשירות הוא מ ֵעבֶר לסדיר ,אנחנו רואים בו
אתגר ,כמו שהדור שלכם פעל אני חושב שזמננו
לפעול בעצמנו.
לאחר ההרצאה הוא אוסף את הפיקוד הבכיר
של היחידה ,ומקיים איתם דיון על המהות של
פיקוד ומנהיגות .הוא מדגיש שפיקוד ומנהיגות
זה לא רק לתת פקודות ומשימות ,אלא גם לטפח
את החייל .הוא שומע מהם איך הם יוצרים הנעה
של חיילים ,איך הם יוצרים מוטיבציה של חיילים,
איך יוצרים את האווירה שחייל מרגיש שייך ,איך
הם יוצרים את האמון של החייל במפקד .מדיון
מעמיק זה עולות מספר תובנות .האחת היא
שכ־ 90אחוזים מהאירועים החמורים שקורים
כיום בצה"ל בין מפקדים לחיילים ,מתרחשים בין
המפקדים הצעירים ,המ"כים ,המ"מים והחיילים
שלהם ,והרבה פחות עם מ"פים ומג"דים היותר
מנוסים ויותר מבוגרים .אירוע חמור מוגדר כזה
שחוצה ערכים ונורמות ,חוצה קווים אדומים,
שבגינם המפקד לא ראוי יותר להיות מפקד
של אותם חיילים ,כמו למשל אלימות פיזית.
למפקדים הוא מסביר כי מי שגומרים קורס
מ"כים  4חודשים או מי שגומרים קורס קצינים
של חצי שנה ,הם עדיין אינם מפקדים .הקורסים
לא בונים את הפיקוד ,ומה שבונה את הפיקוד זה
הניסיון בשטח .לא כל המפקדים בצבא מבינים
כי את המפקדים הצעירים האלה מהקורסים
צריך ללוות ,לחנוך ,להדריך ולגבות אותם .מי
שאינו עושה זאת ומטיל את הצעירים האלה
ישר למים הקרים מעמיד מולם את הכיתה או
המחלקה ,שהחיילים בה הם פחות או יותר
בגילם ,ללא הליווי ,ללא הגיבוי ,ללא החניכה -
גורם למפקדים הצעירים האלה לטבוע.
מכאן מתפתחים שני כיוונים קיצוניים.
מצד אחד יש מפקדים צעירים שללא ליווי של
המפקד שמעליהם נספגים ביחידה ללא כושר
פיקוד וחוששים להתעמת עם חייליהם מחשש
שיגידו עליו דברים רעים .מנגד יש מפקדים
צעירים המחליטים להיות מפקדים ,אך בהעדר
ניסיון וליווי הם נשענים על הסמכות הפורמלית
שבידיהם ,והם נשמעים כמי שאומרים 'אני
המפקד ,אתה החייל' .הוא נותן פקודה לחייליו
ולא כל פקודה החייל מבין ,וכשהחייל לא מבין
את הפקודה הוא מבצע אותה רע .המפקד הצעיר
חושש להיתפס לא מספיק פיקודי ומכאן עד
לטרטורים המרחק לא רב .החייל מאבד אמון
במפקדו ומאבד מוטיבציה ואילו המפקד הצעיר
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שריון  38׀ 7

התפלגות נושאי הקבילה שבוררו בשנת :2009
אחר

פניות שאינן בסמכות )4%( 2%

)13%( 13%

מלש"ב )5%( 4%

יחס מפקד פקוד**

סדרי שירות מילואים

)33%( 35%

)6%( 5%

תשלומים
)7%( 7%

רפואה

)10%( 12%

תנאי שירות
לפרט

שיבוץ ומגבלות שיבוץ
)7%( 6%

מנהל ורישומת
)7%( 8%

)8%( 8%

לא מקשיב לחייל ולא מטפל בו ,ולעתים לא
מאפשר לו לפנות למפקד שמעל מפקדו הישיר.
מצב זה הוא בין הסיבות העיקריות לקבילות,
לפניות לקציני בריאות הנפש (קב"נים) ולעריקות.
בשיחותיו אומר הנציב בריק למג"דים
ולמ"פים כי המפקדים הצעירים שמגיעים הם חוד
החנית שלכם בכל משימה .הם אלה שמובילים
את החיילים .צריך לקרוא למ"כ ולמ"מ שהגיעו
מהקורס ,ולומר להם מה דברים שהם חייבים
לעשות .בד בבד יש להסביר להם כי בכל פעם
שיש להם איזושהי בעיה מקצועית או בעיה
אחרת ,שיבואו אליכם להתייעץ אִתכם ,בשביל
זה אתם פה עם הניסיון ויכולים לתרום להם
מניסיונכם .אם לא תגידו להם שיבואו להתייעץ
אִתכם הם לא יבואו ויחששו שתזהו אותם כבלתי
מקצועיים .ברגע שירגישו שאתם מקשיבים
ורוצים לשמוע על הבעיות המקצועיות שבהם
נתקעים ,הם יבואו ויתייעצו איתכם ואז אפשר
לשפר ולתקן .עוד יש לומר לצעירים שאם יש
תקלה  -אל תטייחו אותה ,אל תסתירו אותה,
תבואו ותציגו לי אותה .כי רק אם מציגים את
הדברים ,את התקלות  -אפשר לתקן ואפשר
לשפר .מי שמסתיר ומטייח רק מדרדר את
היחידה .אם תפתחו להם את הפה ותגידו אני
דורש מכם ,אני מכבד אתכם שתבואו ותציגו
תקלות ,אני גם אתן לכם גיבוי ,כי מי שעושה גם
טועה ,ואם תפחדו לטעות ,גם לא תעשו .ברגע
שאומרים להם את הדברים האלה הם באים
בשמחה .ועוד מציין הנציב בריק בפני המג"דים
והמ"פים כי יש לציין בפני המפקדים הצעירים
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מהם הקווים האדומים שאותם אסור לחצות .קו
אדום הוא חציית קווים ערכיים ונורמטיביים.
באיגרת שהפיץ הנציב בריק למפקדי צה"ל
כחצי שנה לאחר שנכנס לתפקידו (מספרה
1־ )2009הוא כותב:
"ראשית אדגיש ,כי כנציב קבילות החיילים
איני רואה עצמי כמי שמשמש תחליף למפקדים.
כל מפקד בצה"ל ,באשר הוא מפקדם של חיילים,
אחראי לשמירה על זכויותיהם ,על כבודם ועל
רווחתם .לגישתי ,זוהי חובתו המרכזית של כל
מפקד בצה"ל .אשר על כן ,כאשר החיילים פונים
למשרדנו כדי לקבל ייעוץ טרם הגשת קבילה,
אנו מעודדים אותם להעלות את טענותיהם
לפני מפקדיהם הישירים ,או לחלופין לפני מפקד
היחידה ,באמצעות תיבת הפניות בלשכתו .אני
מאמין כי בדרך כלל יש להעדיף טיפול פיקודי
ענייני ומהיר על פני התערבות של גורמים
חיצוניים.
הנני סבור כי יצירת אווירה של פתיחות
וקשב כלפי החיילים ונכונות המפקדים לטפל
בטענותיהם ,הן יסוד חשוב ביותר בתפקודה
התקין ובהתנהלותה היעילה של היחידה .הניסיון
מלמד שבראייה עניינית ,הנקייה מדעות קדומות,
הטיפול בפניות החיילים הוא כלי מצוין עבור
מפקד היחידה ,לשפר את ההליכים ביחידה
ולקדם את איכות תפקודה.
כאשר חייל בוחר בדרך של הגשת קבילה
תחת פנייה ישירה למפקדיו ,הנני רואה חשיבות
רבה בקבלת התייחסותו של המפקד הממונה -
מפקדם של החייל הקובל ושל המפקד ,שכלפיו

הוגשה הקבילה .כאשר התייחסותו של המפקד
הממונה מצביעה על כך שנערך תחקיר ענייני
ומעמיק על ידו ,ובמסגרתו ניתנה אפשרות לכל
המעורבים למסור את גרסתם ואת טענותיהם,
והדברים נבחנו ללא משוא פנים ואף ננקטו
צעדים פיקודיים ההולמים את ממצאי התחקיר -
הרי שככלל אסתפק בטיפול הפיקודי שננקט ,ולא
אתערב בצעדים שנקט המפקד הממונה.
הניסיון מלמד כי טיפול פיקודי רציני מביא
לתוצאות מהירות וטובות יותר בכל הנוגע
לתיקון הליקויים העולים מהקבילות ,ואף בנוגע
לשיפור מערכות יחסי הגומלין בין החיילים
לבין המפקדים ביחידה .מטבע הדברים ,שביעות
הרצון של החיילים במקרים אלה ,שבהם פועלים
המפקדים הממונים להפקת הלקחים הנדרשים
מהקבילות ,היא גבוהה יותר ,הן מאחר שזכו
לאוזן קשבת מאת מפקד יחידתם ,והן מאחר
שהבעיה שהעלו טופלה במהירות ,ללא צורך
בהתערבות של רשות חיצונית כנציב קבילות
החיילים.
עם זאת ,באותם מקרים חריגים ,שבהם יעלה
כי לא התאפשר לחייל הקובל להעלות את טענותיו
לפני המפקד הממונה ,או שהמפקד הממונה בחר
בדרך של מתן גיבוי גורף ובלתי ענייני למפקדי
המשנה הכפופים אליו  -לא אוכל לסמוך את ידי
על הטיפול הפיקודי שננקט ,ואראה זאת כחובתי
להתערב בהתנהלות המפקדים ,להשלים את
הבירור העובדתי ובהתאם לתוצאותיו  -להמליץ
על נקיטת הצעדים המתחייבים ,בהתאם לחומרת
המקרה.

מתוך דבר הנציב
התגייסתי לצה"ל בשנת  ,1965ובשירותי הסדיר שימשתי כלוחם וכמפקד בחיל
השריון .לאחר מספר שנות שירות במערך המילואים ,חזרתי לשירות קבע ,שבמהלכו
שימשתי בתפקידים שונים ,וביניהם  -מפקד אוגדת שריון סדירה; סגן מפקד המפח"ש
(כיום  -מז"י) וכן מפקד גייס ומפקד המכללות ,בדרגת אלוף.
במלחמת ששת הימים לחמתי כמפקד טנק בגזרת סיני .במבצע "כראמה" בירדן
שימשתי כמפקד מחלקה .במלחמת יום הכיפורים לחמתי כמ"פ שריון במילואים; במהלך
המלחמה נפצעתי ולאחר סיומה הוענק לי עיטור העוז .במלחמת שלום הגליל שימשתי
כמפקד חטיבת שריון.
עם שחרורי מצה"ל ,בשנת  ,1999נרתמתי לפעילות לחיזוק אזורי הפריפריה של
מדינת ישראל ,תוך התמקדות באזורי הנגב והגליל; זאת ,הן כמרכּז פורום ראשי ערים
ורשויות מקומיות לפיתוח הגליל והנגב והן כממונה על פיתוח אסטרטגי של הפריפריה
בקרן רש"י .במהלך תקופה זו שימשתי גם כיו"ר הוועד המנהל של מכללת עמק יזרעאל
וכחבר דירקטוריון של מספר גופים נוספים.
החל מיום  14בדצמבר  2008הנני משמש כנציב קבילות החיילים .נעניתי בחיוב
להצעת שר הביטחון לקבל עלי את התפקיד ,מתוך ראיית האתגר והמורכבות שבתפקיד
ובעיקר בגין החשיבות הרבה של התפקיד לחוסנו ועוצמתו של צה"ל.
אני מאמין ,כי צבא המשמר ומטפח בעשייתו ערכים של מקצועיות ,מוסריות,
יושרה ושוויון ,ומנחיל למפקדיו אמות מידה המעודדות שמירה על כבודם של החיילים
וזכויותיהם ,בריאותם ורווחתם ,זוכה בחיילים בעלי רמה גבוהה של מוטיבציה ,אכפתיות,
איכות עשייה ,הזדהות עם המסגרת בה הם משרתים ונכונות להילחם.
בתפקידי כנציב קבילות החיילים אפעל ברוח זו למען קידום והעמקת הנורמות
והערכים של מפקדי צה"ל וחייליו.
[ ]...אני מתחייב כי נציבות קבילות החיילים תפעל ללא משוא פנים ותעשה כל
שניתן ,ובאופן המקצועי והמקיף ביותר ,על מנת להגיע לחקר האמת ולמסקנות הנכונות;
תמליץ על ביצוע התיקונים והשיפורים הנדרשים ותוודא כי המלצות אלה מבוצעות
הלכה למעשה.
אלוף (במיל') יצחק בריק
אני מאמין כי צבא המשמֵר בעשייתו ערכים
של מקצועיות ,מוסריות ,יושרה ושוויון ,מטפח
אותם ומנחיל למפקדיו אמות מידה המעודדות
שמירה על כבודם של החיילים ועל זכויותיהם ,על
בריאותם ועל רווחתם  -זוכה בחיילים בעלי רמה
גבוהה של הניעה (מוטיבציה) ,אכפתיות ואיכות
עשייה.
מפקד אשר מהות הפיקוד והמנהיגות נהירה
לו ,יטה אוזן קשבת לחייליו ,ידאג להסביר להם
את ההיגיון העומד בבסיס דרך הפעולה הנדרשת
מהם וינהג בהם בכבוד  -יזכה בפקודים המגלים
הזדהות עם המסגרת שבה הם משרתים ,והנכונים
לתרום את המיטב שבהם למען הצלחתה".
באיגרת שהפיץ כתום שנה בתפקידו הוא
כותב בין השאר:
"[ ]...מידת הסמכות של מפקד כלפי פקודיו
ומידת המחויבות שחש חייל כלפי מפקדו אינן
פועל יוצא של מעמדו הפורמלי של המפקד,
דרגתו ותפקידו כי אם של מעמדו הערכי והאנושי,
כפי שהוא מצטייר בעיני פקודיו .מפקד שפקודיו
נותנים בו אמון וסומכים על מחויבותו כלפיהם,
יחושו מחויבים כלפיו ויפעלו כמיטב יכולתם כדי
להצליח בביצוע מטלותיהם.

...מפקד שאינו חושש לשוחח עם פקודיו על
שגיאותיו ועל לקחיו האישיים מאירועים שונים,
יסייע להם להימנע מחזרה על אותן טעויות
ויעודד אותם לגלות אותה מידה של פתיחות
ולדווח לו על אירועים חריגים שהתרחשו
במסגרות עליהן הם מופקדים.
[ ]...קביעת כללי "מותר ואסור"  -ההיבט
הפורמלי של פיקוח המפקד על הנעשה ביחידתו
הוא לכל הדעות חשוב וחשיבותו מקבלת
משנה תוקף כאשר מדובר במפקדים צעירים.
על המפקדים להכיר היטב את חובותיהם ואת
סמכויותיהם כלפי חייליהם ,ובעיקר  -את
מגבלות סמכויותיהם .יש להניח כי מפקד
שהובהרו לו היטב חובותיו ומגבלות סמכותו ,לא
יחרוג מהכללים שהותוו לו על ידי מפקד יחידתו,
ואם יעשה כן  -אפשר שלא יהיה מנוס ומבחינת
התאמתו לפיקוד.
[ ]...רק חניכה וליווי אישיים יבטיחו כי
המפקד הצעיר יפנים את ערכי הפיקוד הנדרשים
וירכוש את הכלים המנהיגותיים הנחוצים לשם
התמודדות עם דילמות ואתגרים פיקודיים.
תהליך החניכה צריך להיות שיטתי וסדור ,ולכלול,
בין השאר ,שיחות משוב עיתיות ,שבהן תהיה

הזדמנות למפקד הצעיר להציג את הישגיו ואת
קשייו והמפקד החונך יוכל לכוון אותו ולתמוך בו
בהתאם לצורך.
בקרה  -הנדבך המשלים נוגע לצעדי הבקרה
שנוקט מפקד יחידה כדי ללמוד אודות המתרחש
ביחידתו ,לשם כך קיימות דרכים שונות שאין זה
המקום להרחיב אודותיהן.
הניסיון מלמד ,כי כאשר מפקד היחידה
מממש שדרש את אחריותו הפיקודית בכל אותם
תחומים ,קטנה עד מאוד ההסתברות שמפקד
משנה ביחידה יחרוג מאמות המידה שהתווה
מפקדו".
הפיקוד והמנהיגות נדרשים בכל סוגי היחידות
בצה"ל ,לרבות ביחידות מקצועיות וביחידות
שירותים .הנציב מדגיש כי לעיתים מתגלה
כי קצינים מקצועיים לוקים בתפיסה צרה של
חובותיהם ואחריותם ,שאינה מביאה בחשבון את
המרכיב החשוב של הטיפול בחיילים הכפופים
אליהם ,והקשר עם פיקודיהם מתמצה בהעברת
הנחיות מקצועיות בלבד .כל קצין בצה"ל מעצם
תפקידו הוא מפקד! מדגיש הנציב ומוסיף שתפקידו
כרוך בעיסוק בתחומים המקצועיים ,אך גם בטיפול
בענייני פרט ותנאיי שירות של פקודיו ובענייני
חינוך ומשמעת ,כמכלול שלם של אחריותו .אין
מניעה שייעזר לשם כך בגורמים נוספים ,אולם
האחריות נותרת שלו ואין באפשרותו לפטור את
עצמו ממנה או להעבירה לאחרים.

פקודה איננה טיל מסוג שגר ושכח
בין הגילויים של הנציב בריק נמצאה במקרים
רבים תרבות ארגונית שהוא קורא לה "פקודות
שגר ושכח" .מפקד נותן פקודה לחייליו או
למפקדים שמתחתיו ואינו מוודא את ביצועה,
ומקבלי הפקודה לא בהכרח מבצעים אותה
או מחליטים כן או לא על פי הבנתם .יתר על
כן ,העידן המודרני מאפשר למפקדים להעביר
פקודות או הנחיות ,חלקן מבצעיות ,בדואר
אלקטרוני (הפנימי והמסווג של צה"ל) וקורה לא
פעם שמג"ד ,לדוגמה ,מקבל באותו יום הנחיה
מאחד האלופים במטכ"ל ,מאלוף הפיקוד שלו,
ממפקד האוגדה שלו וממפקד החטיבה שלו,
הנחיות שלעתים שונות ביניהן ,וחמור מכך ,חלקן
מדלג על מפקדו הישיר .גם אם מפקדו הישיר נכלל
בתפוצת הדואר האלקטרוני ,אין הוא בהכרח
רואה אותה בזמן ,ומוצא שיחידתו הופעלה
בלי שהיה מעורב בכך! ועוד דבר חמור התגלה
עקב כך ,שהמג"ד לא מבצע את כל הפקודות
וההנחיות ,בין אם משום שחלקן אינו בר־ביצוע,
או שאין אפשרות אחרת להספיק לבצע את כולן,
והוא גם נותר לבד להחליט איזה חלק מהן לבצע,
בהעדר בקרה ומעקב .כשבדק הנציב בריק עם
אותו מג"ד מה הוא עושה במצב זה ,הוא נענה
כי המג"ד מעביר את ההנחיות והפקודות הלאה
לפקודיו ,גם כן בדואר אלקטרוני ,בנימוק של "אני
צריך שמישהו יעשה לי ועדת חקירה ויגיד שלא
העברתי?" זה הפך למעין רשת חברתית .מפקדים
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רבים מסרו לנציב בגילוי לב שהם מבצעים
 30אחוזים מההנחיות (חלקן מבצעיות) שהם
מקבלים בדואר האלקטרוני.
להמחשה מביא הנציב בריק דוגמה מהשטח:
מפקד חטיבה הגיע לביקור באחד ממעברי הגבול
שבאחריותו .מפקד המעבר הוא קצין בדרגת סגן
או סרן ולרשותו מספר חיילים .המח"ט מגלה
שלמפקד המעבר יש דף קריטריונים אחר ,שהוא
לא מכיר ,זה לא הפקודות שהוא נתן .הוא שואל
את מפקד המעבר איך אתה עובד בקריטריונים
כאלה? ומפקד המעבר מראה לו שקיבל בדואר
אלקטרוני (דוא"ל) קריטריונים חדשים ממפקד
בכיר יותר ,ולכן הוא פועל לפי מה שקיבל היום
בבוקר בדוא"ל .כלומר שהמח"ט אינו יודע איזה
קריטריונים הגיעו מהמפקד שמעליו ,כלומר
המפקד שמעל המח"ט מדבר ישר אל מפקד
המעבר כאילו לא קיים מח"ט .יש בזה איבוד
היררכיה ,אומר הנציב ,ומה אם למח"ט הזה יש
על פי הניסיון מה לומר והוא היה מתנגד להנחיה
החדשה?
הנציב מציג עוד דוגמה :מ"פ שולח מסרון
בטלפון הנייד שלו למ"מים שלו שנמצאים בחדר
סמוך מעבר לקיר ,ומ"כ שצריך להזיז בעשר דקות
את שעת מסדר הבוקר ,מתעצל להגיע לחיילים
במאהל הקרוב ושולח מסרון לחניך תורן בנוסח
"עוד  10דקות יוצאים".
מצב כזה הוא איבוד קשר ואיבוד הפיקוד
והמנהיגות אומר הנציב .מפקד המעביר פקודות
כמו צינור אינו מפקד .מפקד חייב לבדוק ולוודא
ביצוע של פקודה או הנחיה .מן החובה שמפקד
גם יבהיר לכפופים לו שלא תבוצע פקודה או
הנחיה ,שהתקבלה מגורם כלשהו ,ללא אישורו.
זאת ועוד ,אל תיתן פקודה או הנחיה שאינה בת־
ביצוע ואם קיבלת כזו מדרג שמעליך צריך להיות
לך האומץ לומר זאת ולעמוד על דעתך.

טיפול בנושאים מערכתיים
במהלך הטיפול בקבילות המגיעות אליו
ובמהלך ביקוריו התכופים של הנציב ביחידות,
נחשפים בפניו מקרים שאינם רק בודדים ,ואשר
מצביעים על תופעה או אירוע אופייני בתפוצה
גדולה .נושאים כאלה שהנציב קורא להם נושאים
מערכתיים ,נובעים מכך שיש מדיניות של הצבא
או פקודות של הצבא שאינן מיושמות בשטח.
וכשיש חוסר התאמה בין הפקודות ליישום ,יש
זילות של המערכת ,והחיילים מאבדים אמון
במערכת .אם הזמנים השתנו והמשאבים השתנו
 דרוש להתאים את הפקודה למציאות הקיימת.מוטב לשנות פקודה מאשר להשאיר פקודה שלא
עומדים בה .לנושאים כאלה הוא מקדיש תשומת
לב מיוחדת ומתחקה אחר הסיבות והקבילות
השונות ומגבש המלצות לטיפול מערכתי
המוגשות לדרגים הבכירים ביותר בצבא ,גם
לרמטכ"ל לפי העניין .מספר דוגמות ימחישו זאת.
מניעת חופשה רגילה .לחייל מגיעה חופשה
של  5-4ימים בכל רבעון של השנה .הנציב מצא
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"הצדק הוא מרכז
ואין העולם מתקיים
אלא בצדק".
רבי משה אבן־עזרא

"על המפקד
לאהוב את החיילים,
לחרוד לשלומם
ולרווחתם ,לכבודם
ולהצלחתם ,כאם
המסורה לילדיה".
דוד בו גוריון,
ראש הממשלה ושר הביטחון
כי ביחידות המבצעות תעסוקה מבצעית נמנעת
החופשה במקרים רבים .כאשר יש גרף תעסוקה
של אימונים או פעילות מבצעית מעדיפים
מפקדים רבים לבצע את האמור באימונים או
בתעסוקה מבצעית ולא מאפשרים יציאת חיילים
לחופשה .החייל נשחק והמוטיבציה יורדת.
ואז מעלה הנציב בפני המג"ד אפשרות להוציא
חיילים בדירוג ולא פלוגה שלמה יחד ,ופתאום
הדבר אפשרי .הנושא מועלה לרמות הבכירות
שבצבא ומיושם.
גיוס חיילות לוחמות .הצעירות שלפני גיוס
נחשפות לאפשרויות השירות השונות שמציג
בפניהן צה"ל ,והמבקשת לשרת כלוחמת נדרשת,
לפני הגיוס ,לחתום על שירות של  36חודשים.
חיילת אחת שהחלה את שלב הטירונות ,לאחר
שטרם גיוסה חתמה לשירות של  36חודשים
כלוחמת ,מצאה לאחר שבוע כי המסלול שבחרה
בו אינו מתאים לה ומוכנה אף להתנדב למשהו
אחר .מפקדה אמר לה כי היא יכולה לעזוב רק
עם סעיף נפשי .החיילת הגישה קבילה .הנציב
בריק אמנם הורה להוציאה מידית ממסלול זה
ומהתחייבותה ,אך גם מצא שזה נושא מערכתי
והגיש לראש אגף כוח האדם המלצה שהתקבלה,
לאפשר לכל חיילת המתחילה מסלול התנדבות
הכרוך בחתימה מוקדמת לשלוש שנות שירות,

לבטל בתוך שבועיים בטירונות את התחייבותה
ללא צורך בהליכים כלשהם.
תצפיתניות במוצבים .הגיעו קבילות
מתצפיתניות במוצבים על חוסר שינה ,על
חוסר מזון ,חוסר טיפול רפואי ,על הרגשה
קשה שפוגעת במוטיבציה ,ולעתים הן מספרות
לחברותיהן שלא כדאי להגיע לתפקיד זה .הנציב
בריק קיים ביקורות פתע במערך התצפיתניות
בשלושת הפיקודים ומצא דברים קשים .חסרים
תקנים ומספר החיילות בתפקיד זה אינו לפי
התקן; בעוד שהתצפיתניות קבועות במוצבים,
הגדודים המבצעיים שם מתחלפים ,וכל גדוד
שמתחלף מביא איתו את הנהלים שלו המשתנים
מגדוד לגדוד .בגדוד אחד הרופא מחליט שהן
לא מטופלות אצלו כי יש לו את החיילים שלו,
או שהוא מטפל בהן בעדיפות אחרונה; בגדוד
מסוים הרס"ר החליט שאם הן לא מגיעות בשעה
היעודה לחדר האוכל  -המטבח סגור ,רק מפני
שהן עושות תורנויות ואינן יכולות להגיע בדיוק
בשעה שנקבעה ,והן לא אוכלות כראוי; בבדיקת
המגורים באזורים של מזג אוויר קשה נמצא שהן
חסרות מזגנים ,אף על פי שאחרי זה הן צריכות
לקום ולתפקד .הנציב ראה בכך כמובן נושא
מערכתי ,נפגש בעניין עם סגן הרמטכ"ל ופרסם
מכתב לסגן הרמטכ"ל ,לכל אלופי הפיקוד ,לכל
מפקדי האוגדות ,לכל המג"דים שקשורים לעניין,
ואכן העניין טופל ובא על תיקונו.
עתודאי שהפרו איתו חוזה .צעירים לפני
גיוס המבקשים לשרת בעתודה האקדמית ,כלומר
ללמוד במוסד אקדמי ולאחר מכן לשרת בצה"ל,
מוחתמים להתחייבות בשירות קבע עוד בטרם
גיוסם .באחד המקרים קבל חייל שלמד מחשבים
בטכניון במסגרת העתודה האקדמית ,על שאינו
מועסק במקצועו כפי שנרשם בהתחייבות כלפיו,
וביקש לכן לבטל את התחייבותו לשירות קבע.
מבדיקה של הנציב עלה כי אכן אינו מועסק
במחשבים ,אך לדברי מפקדו הוא מועסק "בתחום
שלומדים בפקולטה לאלקטרוניקה וחשמל של
חיפה" ,כלומר הרחיבו על דעתם את הפרשנות
לסיכום ולחוזה עם החייל .הנציב שחרר את
החייל מהתחייבותו לקבע ומצא לנכון לראות
בכך נושא מערכתי וקבע אמות מידה ברורות
להגדרה "לעבוד במקצוע".

סיכום
נציב קבילות החיילים אינו מחליף את
המפקדים בצה"ל ,אך מעצם תפקידו הוא מצליח
לעתים לראות דברים הטעונים תיקון פרטי
או כללי ,ופועל בתיאום עם הפיקוד הבכיר של
צה"ל לשיפור המצב למניעת הליקויים ולתיקון
התקלות .המפגשים הרבים שלו עם המפקדים
והחיילים בכלל יחידות צה"ל מציגים אותו כמי
שבא לעזור ולסייע ולאו דווקא לערוך ביקורת.
גישתו והמסר שלו למפקדים לטפל במכלול
הנושאים של יחידתם וחייליהם מוצאים אוזן
•
קשבת והוא רואה ברכה בעבודתו.

גם אם הקרבות יהיו קשים עם נפגעים רבים -

החטיבה
תנצח כל אויב

המלחמה הבאה ,אם תפרוץ ,לא תהיה מלחמה קלה ופשוטה,
ועשויים להיות לנו נפגעים רבים ,ואני מתעקש ומתמיד להעביר
זאת לחיילים ולמפקדים הצעירים .החטיבה תבצע את המשימה
שלה ותנצח כל אויב ואני רואה זאת באיתנות הלוחמים ,באימונים
ובמוטיבציה שלהם לשרת בחטיבה

נחמה בר כוכבא (בריל)*
חטיבת ברק  188הוקמה כחטיבת שריון סדירה
ראשונה ברמת הגולן על ידי אל"ם משה בר־
כוכבא בריל (לימים אלוף ומפקד גייסות השריון)
בחודש מארס  .1969לאחר כשנה ,ב־ ,1970ביצעה
החטיבה פשיטה חטיבתית ללבנון  -מבצע
"קלחת" (יומיים רצופים) ,ולאחר מכן פשיטה
חטיבתית לסוריה  -מבצע "קיתון  ."10לאור
ההצלחה המרבית כתב אלוף פיקוד הצפון מוטה
גור (לימים הרמטכ"ל) ללוחמי החטיבה דברים
אלה" :לאחר פעולתכם המושלמת ב"פתחלנד",
ולאחר פעולתכם המבריקה ברמת הגולן ,אני
מביע את התפעלותי ותודתי מקרב לב" .לאחר כן,
במלחמת יום הכיפורים  ,1973בקרבות העקובים
מדם ,הצטיינה החטיבה בהגנה ובלחימה נועזת,
בגבורה עילאית ברמת הגולן.
בתפקידך כמפקד החטיבה כיום ,כיצד אתה
מנחיל לדור הלוחמים היום את המורשת
המפוארת של גבורה ,אומץ לב ,דבקות במטרה
ומקצועיות של הלוחמים בעבר?
העיסוק במורשת חטיבה  188הוא חלק בלתי
נפרד מהעשייה של החטיבה .העיסוק מתחיל
בהנחלת המורשת באמצעות פעילויות חינוכיות,
ובכל פלוגות החטיבה ,דרך מסעות מורשת.
כשנכנסתי לתפקידי כמח"ט ,קיימנו מסע חטיבתי
בעקבות לוחמי החטיבה במלחמת יום הכיפורים,
ובמסע השתתפו לוחמי החטיבה בקרבות אלה
וכל חיילי החטיבה כיום .לפני כשלושה חודשים
קיימנו סיור של מפקדי הפלוגות והמג"דים של

החטיבה ברמת הגולן ,בעקבות הוצאת הספר "על
בלימה" .הוביל את הסיור אבירם ברקאי שכתב
את הספר .אחד היעדים המרכזיים של החטיבה
הוא לתעד ,לשמר ,להפיץ את מורשת הקרב של
החטיבה בכל מלחמות ישראל ,שבהן היא לחמה,
החל ממלחמת ששת הימים  .1967אנו עושים
זאת באימונים ובפעילויות המבצעיות .זה יעד
שאנו מודדים אותו .לאחרונה קיימנו חידון
מורשת חטיבתי ,שכלל גם נושאים אלה.
יגאל אלון טבע את המשפט "עם שאינו יודע
את עברו ,ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל".
חטיבה  188גאה מאוד בעברה ועוסקת בו .אני
משוכנע ,שאם בעתיד יידרשו לוחמי החטיבה
להילחם בכל אחד מגבולות המדינה ולהגן בגופם
 הם יעשו זאת לאור המורשת החטיבתית,ולאור רוחם של מפקדי החטיבה בעבר ושל מי
שהקים אותה  -האלוף משה בר־כוכבא (בריל).
מהם הנושאים שעליהם אתה ׂשם דגש מיוחד
בהכנת חיילי ומפקדי החטיבה ,ללחימה בעתיד
אם תבוא?
הנושא הראשון הוא מוכנות החטיבה מבחינה
מבצעית לכל משימה ,בכל מקום ובכל זמן ,על
מנת לנצח את האויב .מכאן שהחטיבה אמורה
להתאפיין במקצועיות גבוהה ביותר ,דבקות
במשימה ,באומץ לב ,באחוות לוחמים ובמוכנות
לנוע לכל חזית שהצבא יגדיר לה .נושאים אלה
נעשים בחטיבה לאורך כל השנים בתכניות,
בשיטות עבודה ,בהנחלה דרך אימונים ,תרגולים,
שיחות ותחקירים .זה מאפיין גנטי של החטיבה.

יש חטיבות ותיקות מ־ ,188יש חטיבות יותר
מפורסמות ,אבל אין חטיבה מיוחדת כמו .188
החטיבה מתאפיינת בטיפול מיטבי באנשים
שלה ,וגם כשקורים אירועים חריגים ,החטיבה
יודעת לטפל בדברים בצורה חדה וברורה.
החטיבה שומרת על קשר מיוחד עם לוחמי העבר
שלה .עם המפקדים שלה .החטיבה מטפחת את
המפקדים הצעירים ,מעודדת חתימה לקבע .אני
גאה שבשנים האחרונות חטיבה  188מזינה את
הקצונה של חיל השריון ,באיכות ובכמות הגבוהה
ביותר.
כיצד פעלה החטיבה באירועי הנכבה והנכסה
בגבול רמת הגולן ולבנון בימים האחרונים?
בימים אלה החטיבה לא מוצבת ברמת הגולן.
יחידות החטיבה מוצבות ,חלקן על גבול לבנון,
וחלקן ביהודה ושומרון .מוקד החיכוך המרכזי
שבו נטלו חלק מלוחמי החטיבה היה בגזרת
"אביבים" ,מתחת ל"מרון א־ראס" .בגזרה זו מוצב
גדוד ההנדסה של החטיבה ,והוא ,יחד עם שאר
כוחות עוצבות הגליל ,הצליחו לעצור את הנהירה
ההמונית מהצד הלבנוני לתוך הגליל העליון .הם
עשו זאת בנחישות ,במקצועיות ובמתינות ,לא
פגעו במי שלא היה צריך לפגוע .המתפרעים
בגבול לבנון לא הצליחו לחצות את הגדר בגבול
הלבנוני.
האם אתה מזהה בלוחמי החטיבה כיום את
אותה נחישות מבצעית ומקצועית הדרושה ,ואת
האמונה ביכולתם כלוחמי שריון להכריע את
שדות הקרב העתידיים?

*נחמה בר כוכבא (בריל) אלמנתו של אלוף משה בר־כוכבא (בריל) ,בעבר קצינת חינוך של גייסות השריון ,כיום יו"ר ועדת החינוך של
עמותת יד לשריון בלטרון
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אל"ם אילן לביא ,מפקד חטיבה 188

ראשית חשוב לי לומר ולהדגיש שהמלחמה
הבאה ,אם תפרוץ ,לא תהיה מלחמה קלה
ופשוטה .זה אחד המסרים שאני מתעקש ומתמיד
להעביר לחיילים ולמפקדים הצעירים .יהיו לנו
נפגעים רבים .אסור לזלזל באויב .נזדקק לכל
היכולת שלנו כדי לנצח .אני אומר דברים אלו
כמפקד ותיק יחסית בצבא ,שמכיר את המציאות.
על מנת לנצח צריך לשרטט את המציאות של
האויב ,לשקף אותה ,ללמוד אותה וללמד את
החיילים .על בסיס זה יש לבנות את היכולת שלנו.
אני משוכנע שגם אם הקרבות יהיו קשים ויהיו לנו
נפגעים רבים בנפש ,בטנקים ובכלי רק"ם אחרים
 החטיבה תבצע את המשימה שלה ותנצח כלאויב ,אין לי שום ספק .אני רואה זאת באיתנות
הלוחמים ,באימונים ובמוטיבציה שלהם לשרת
בחטיבה .רק בשנת  ,2010בתעסוקות המבצעיות,
פגעו והרגו לוחמי החטיבה  20מחבלים .אני
רואה נחישות זו בשיחות הבלתי אמצעיות עם
המפקדים והחיילים בחטיבה .אני חוזר ואומר,
צריכים להבין שיש לאויב עוצמה ,ללמוד אותה,
לאתר את הפרצות ביכולת שלהם ,להיות מוכנים,

לדעת להכות ולנצח  -זה אתגר ,ואני משוכנע
שהחטיבה ,כמו כל הצבא ,תדע לעמוד בו.
עבירות הטנקים בהרים ובגאיות באזור רמת
הגולן שונה מעבירות השריון במרחבי הדרום
וסיני ,שהיינו רגילים להם בחלק גדול מהזמן.
איך אתה מנחיל את יכולת התנועה המבצעית
והתמרון בשטח הררי?
שדה הקרב מחייב שיתוף פעולה שבו יש חיבור
של סך החלקים יחד ושל כל אחד מהם בנפרד .אני
חושב שהאלוף משה בר־כוכבא היה מהראשונים
להבין ששדה הקרב מחייב שיתוף פעולה בין
כוחות ,שלכל אחד מהם יש יתרון שיכול לחפות
על החיסרון של השני .לכן כדי לצלוח שטחים
קשים רוויים באויב ,במכשולים ובנשק נ"ט
מתקדם ,קיימת החובה להביא לידי ביטוי את כל
הכוחות והמשאבים שעומדים תחת פיקודה של
החטיבה  -ארטילריה וסיוע אווירי שירכך את
היעדים ,הנדסה וחי"ר שיפרצו את המכשולים
וישלטו על נתיבים ומעברים הכרחיים ,ואת
הטנקים שיטפסו ,יִצלחו את המכשולים וישמידו
את המטרות באותם שטחים .כל זה מלווה

במעטפת מודיעין חזקה ואיכותית שמאתרת את
האויב ,ובמערכת לוגיסטית תומכת שמשתלבת
בתוך הכוחות שנעים באותם צירים .כל זה יצליח
רק אם נהיה מצוידים בדבר הכי משמעותי -
ברוח ,בדבקות במשימה ובאומץ לב.
מהי המוטיבציה של החיילים החדשים
המתגייסים כיום ,לשרת ביחידות השריון,
וכיצד אתה פועל על מנת שהם יהיו שריונאים
מקצועיים המודעים ליכולת הרבה שלהם
כלוחמים בחיל השריון?
המוטיבציה בשנים האחרונות השתפרה,
אף שהיא עדיין לא במקום שחיל השריון רוצה
להיות בו .לעיתים זה נובע מאי־חשיפה מספקת
של היכולת ,הביצועים וההישגים של חיל השריון,
ויש עוד לא מעט עבודה לבצע .יחד עם זאת ,לאחר
שהחיילים מתגייסים ומתחילים את המסלול,
מתחולל בקרב מרביתם מהפך מאוד משמעותי,
ולאחר שהם מכירים ,יודעים ומתחילים לפעול
כלוחמים צעירים ,הם לא מוכנים לשמוע שום
דבר זולת שירות בפלוגות המבצעיות בחטיבה.
לדוגמה כיום ,כדי להוציא חייל איכותי לקורס
קציני מודיעין ,דהיינו ,להוציא אותו ממסלול
הלוחם בשריון ,צריכים המג"ד והמח"ט לטפל
בזה אישית .הלוחמים מעדיפים להישאר בתוך
היחידות המבצעיות ולא להיות קצינים דוגמת
קציני מודיעין ,לוגיסטיקה או שלישות ,כל זאת
מתוך אהבה ,חברות וגאווה במה שהם עושים
בחטיבה .אנחנו גאים בהם ומרוצים ממצב זה.
מצד שני ,אנחנו צריכים לפתח את היחידות
שלנו ,ולא לוותר בנושא זה.
בעיתון "במחנה" התפרסמה לאחרונה כתבה
בה סופר שחטיבת ברק  188הגיעה למקום
הראשון מכל החטיבות הסדירות .קבלתם 90
מתוך  100על הטיפול בכוח אדם ,ניהול שגרת
יחידה ואובדני ציוד ,לאור התעסוקה המבצעית
הרבה ורצף האימונים המפרך .כיצד הגעתם
להישג מרשים זה?
אני מאוד שמח על ההישג .החטיבה עוסקת
יום יום ,ושעה שעה ,בכל החתכים של מוכנות
למלחמה .הדוח הזה מצביע על רמת המוכנות
של יחידה למלחמה .העיסוק הזה הוא יומיומי.
אנחנו לא עוסקים רק בהתכוננות למלחמה.
כשאתה מוצא שותפים לנושא זה בכל הרמות -
התוצאות הן בהתאם .אני זוקף הישג זה לזכותם
של כל המפקדים והחיילים של החטיבה .זה מעיד
על תרבות של עשייה ,ירידה שיטתית לפרטים,
ועל יצירת אווירה שמעודדת מצוינות .אין פה
פטנט .יש פה אנשים  -מפקדים וחיילים  -בעלי
מטרות משותפות שהם מזדהים איתן ומממשים
אותן .אני מצטט תמיד בחטיבה את הפתגם:
יהללך זר ולא פיך" [משלי כז  ,]2ואני אומר על
רקע משפט זה "יהללוך מעשיך ולא פיך" ,ואני
שמח שהמעשים שלנו מדברים בעד עצמם .יחד
עם זאת ,אני מדגיש שאסור לנוח על זרי דפנה.
ההצלחה של היום חשובה ,אבל אינה מבטיחה
את ההצלחה של מחר .צריך להמשיך לעבוד קשה,
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ללכת באותה דרך ,וכך נמשיך לשפר את המוכנות
שלנו.
איך אתה מעריך את המוטיבציה של לוחמי
החטיבה לצאת לקורסי מפקדים ,להתקדם
בתפקידים ,ולאחר מכן לחתום קבע בחיל
השריון?
בנושא חתימה לקבע יש לי כמח"ט כאב ראש
חיובי .נכון לזמן הזה קיימת בחטיבה מוטיבציה
גבוהה לחתום לקבע בשריון .אנחנו יכולים
להרשות לעצמנו לבחור את הטובים ביותר.
לגבי החיילים ,המוטיבציה טובה ,אבל היא לא
ברורה מאליה וזה דורש עיסוק של כל המפקדים
בכל הרמות .יש עדיין גם חיילים ומפקדים
שצריך לשכנע אותם ,וזה בסדר .השכנוע נעשה
בכל הרמות ,ברמת מ"פ ,מג"ד ומח"ט .בחטיבה
יש תנאי בסיסי :אין סלחנות לסרבנות לצאת
לקורסי מפקדים .אנו צריכים את הטובים ביותר
לתפקידי פיקוד.
 40שנה הייתי נשואה למפקד בשריון ,ומכירה
היטב את הקשיים המשפחתיים .איך מתמודדות
כיום המשפחות או החברות של המפקדים בקבע
עם ההיעדרויות הממושכות במהלך השירות
בחטיבה?
אני יכול לדבר על עצמי באופן אישי .זה
בהחלט לא פשוט .כאשר אני בבית ,אני משתדל
לפצות את המשפחה שלי באיכות .אני מודה שגם
פה אני לא תמיד מצליח .אני חושב שהמפתח הוא
לקרב את המשפחה לצבא .לשתף אותה בחוויות.
אני מקפיד בכל שבת שאני נשאר ביחידה להביא
את המשפחה ,זו שותפה מלאה .לא הייתה שבת
אחת שרעייתי לימור לא הגיעה עם הילדים לכל
מקום בו שירתתי בארץ :רצועת עזה ,צאלים,
רמת הגולן ולבנון .לכל מקום המשפחה הגיעה.
כשהילדים חווים איתך את החוויות בשבתות
אלה ,ובימים המשותפים למשפחות שאנו
מקיימים למשפחות הקצינים ואנשי הקבע ,הם
מבינים את העולם שאתה נמצא בו .הם לא תמיד
משלימים עם זה ,אבל הם חיים את צורת החיים
שלי .יש גם רגעים קשים ,שאתה בדילמה קשה
בין המשפחה לבין הצבא .אני לא מצליח לעמוד
בכל המחויבויות המשפחתיות כמו שמחות
משפחתיות או אירועים בבתי הספר ואחרים .אני
משתדל להגיע לחלק מהם.
לסיכום ,אני מבקשת שתאמר דברים אישיים
שלך ,על נושאים החשובים לך.
בימים אלה ,בחודש הקרוב ,אני עומד
לסיים את תפקידי כמפקד חטיבת ברק .188
גדלתי בחטיבה מחייל ועד מח"ט .זו הייתה
שאיפה אישית מאוד משמעותית מבחינתי,
לחזור לחטיבה ולפקד עליה .כשחזרתי לחטיבה
לפני שנתיים מצאתי חטיבה מצוינת .אני גאה
בזכות שניתנה לי לפקד על האנשים ,הלוחמים,
המפקדים ותומכי הלחימה .אני גאה להיות לוחם
בשריון ,ואני משוכנע ביכולת החטיבה והצבא
כולו לעמוד באתגרים הלא פשוטים שעומדים
•
בפתחנו.
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חיל השריון נערך -
גם בתחום הנפגעים
הכשרת קציני נפגעים לשעת חירום התקיימה בחודש האחרון.
לראשונה למדו ותרגלו  60אנשי מילואים מחיל השריון את
תפקידם הייעודי ,ליווי משפחות שכולות בעת חירום.
רס"ן עירית סולומון
כחלק מהיערכות הכוללת של חיל השריון
לשעת חירום ,קיים ענף הנפגעים ב ַחיִל בחודש
שעבר הכשרה ראשונה מסוגה לקציני נפגעים
במילואים .מטרת ההכשרה היא לימוד ותרגול
של מקצוע הנפגעים ומכּווָנּות לעבודה עם
משפחות שכולות שעשויות להתווסף בעת
חירום.
ההכשרה יצאה לדרך בגיבוי מקצועי
ותקציבי של מנהל הנפגעים וקציני הערים
באכ"א ומפקדת קצין שריון ראשי ,והיוותה
אבן דרך משמעותית בתהליך ארוך שהחל
לפני שנתיים" .המטרה הסופית אליה אנו
מכוונים היא כשירות מלאה של ענף נפגעים
שריון לתפקוד בעת אירוע רב נפגעים או
מלחמה .זהו תהליך ממושך ואנו מצויים
בשלב מתקדם שלו ".הסבירה רע"ן נפגעים
חש"ן ,סא"ל ז'וסלין בש במהלך ההכשרה.
רמ"ד נפגעים של חטיבה  ,188רס"ן
עידית סולומון ,שהובילה את הנושא בענף
ואת ההכשרה ,ציינה כי תהליך זה החל לפני
כשנתיים ,אך קיבל תאוצה בשנה האחרונה.
"בתקופה שקדמה לקורס ,התבצע מיון
וגיוס של אנשי מילואים חדשים המתאימים
למשימה ,נכתבה תפיסת הפעלה בתחום
הנפגעים בחירום בענף ונכתב מדריך מקצועי
לקצין הנפגעים במילואים ,שנותן מענה לליווי
משפחה ומפקדים במקרה של חלל חדש".
לאורך שבוע ההכשרה ,לצד ידע  ,תפיסת
הפעלה והנחיות ,ניתנה התייחסות לא מעטה
גם לתהליכים הרגשיים שעוברות המשפחות
השכולות וקציני הנפגעים עצמם .ליוו את
התכנים האלה מיטב המרצים מתחום העבודה
הסוציאלית והפסיכולוגיה ,המתמחים
בהתמודדות עם שכול ואבדן .הקצינים אף

חולקו לצוותים ותרגלו סימולציות מורכבות
בעזרת שחקני תיאטרון אימפרוביזציה
"פלייבק" בהנחיית רע"ני נפגעים במילואים.
כמו כן התקיימו מפגשים רבים עם משלימי
תפקיד ,ביניהם :נציגי הרבנות הצבאית ,משרד
הביטחון ,מודיעי נפגעים וקציני ערים ,מפגש
עם מפקדים מהחטיבות השונות בשריון
שהתמודדו עם אבדן חייל ,אנשי מילואים
אשר הופעלו בתפקיד במלחמת לבנון השנייה
ומשפחות שכולות" .מפגשים אלה כמו חלקים
שמצטרפים לפאזל הצליחו לבנות אצלי
תמונה שלמה של הציפיות ממני בעת מילוי
התפקיד" סיכם אחד מחניכי הקורס.
ההכשרה סוכמה על ידי אנשי המילואים
הוותיקים והחדשים כשלב מכריע בבניית
זהותם המקצועית ובפיתוח תחושת מסוגלות
לתפקיד .הרמה הגבוהה של ההכשרה,
לדבריהם ,ושימת דגש על ההיבט הארגוני
והמקצועי ,סייעה בגיבוש היחידה ויצרה אמון
מחודש בהובלת הסגל הסדיר .עוד הוסיפו,
כי הם מקווים שהחלק המשלים לתהליך זה,
בניית חמ"ל ענפי ,הכשרתו ואימונו יתקיים
גם הוא בהקדם ,כחלק מהמוכנות הנדרשת
במציאות הביטחונית הנוכחית .
קצין השריון הראשי תא"ל יגאל סלוביק,
שנפגש עם חניכי הקורס ,שיתף אותם בסקירה
ביטחונית עדכנית וסיכם עימם את שבוע
ההכשרה ,הדגיש בדבריו את התרגשותו מרוח
ההתנדבות" :נוכחותכם עמנו השבוע ובעתות
קשות אחרות ,העובדה שאתם עוזבים עבודה
ובית ,נשים וגברים כאחד ובוחרים להתמסר
ולעסוק בתחום רגיש ,מורכב וקשה זה ,הינה
עדות לאחד החלקים היפים בצה"ל ובחברה
הישראלית".

חטיבה

460
 בית היוצרשל חיל השריון

חטיבה  460היא הראשונה בליגת העל שבשריון .לפניה אתגרים רבים ומתחדשים
בהכשרת דור העתיד של לוחמי השריון ומפקדיו ,ואנשי הסגל שבהדרכה ובהם
המדריכות הם קבוצת האיכות הראשונה במעלה
אל"ם (במיל') שאול נגר
לאחר שלוש שנים עמוסות ומעניינות
כמפקד חטיבה  ,460חטיבת ההכשרות של
חיל השריון ,עומד אל"ם גיא בר־לב לסיים את
תפקידו .חטיבה זו היא השער לחיל השריון.
שבועות ספורים לאחר שמגיעים הטירונים
אליה ,שרובם גם לא ראו טנקים קודם לכן,
הם כבר "מורעלים" על השריון .בחטיבה זו
מכשירים את הלוחמים לכל סוגי הטנקים
שב ַחיִל ,מכשירים מפקדי טנקים ,מכשירים
מפקדי מחלקות טנקים ומכשירים את כל סגל
ההדרכה הנרחב למגוון הקורסים והמקצועות,
שגם בהם יש תחלופה לעתים קרובות .אם לא
די בכך הרי שגם הטנקים משתכללים עם הזמן
ונקלטות בהם מערכות חדשות ,כמו מערכת
ההגנה האקטיבית "מעיל רוח" ,וגם שדה הקרב
משתנה .עם כל אלה על החטיבה להתמודד
בקביעות ,תוך כדי עדכונים והתאמות של
חומרי הלימוד וההדרכה ,ומאבק על משאבי
הדרכה ואמצעי הדרכה מתקדמים .הישגי
החטיבה מעידים על הצלחה רבתי ,שמאחוריה
מאמץ קשה ותמידי המתחיל במפקד החטיבה
ונגמר באחרוני המדריכים ,שכולם מציבים
את החניך בראש דאגותיהם ,כדי שהלוחמים
והמפקדים הצעירים יוכלו להתחיל את דרכם
כראוי בחטיבות המבצעיות .ועוד סוד קטן -
בעת מלחמה רבתי ,גם חטיבה זו היא בעיקרה

חטיבה לוחמת לכל דבר.
נפגשתי עם אל"ם גיא בר־לב בשיזפון,
לשמוע על החטיבה עתירת העשייה.

נכנס טירון יוצא שריונר נחוש
לחטיבה  460יש שני כובעים ,מסביר אל"ם
בר־לב ,היא גם חטיבה מבצעית לכל דבר בעת
מלחמה ,ובעיקר היא בית הספר לשריון .כלל
ההכשרות כיום ,מהגיוס ועד לקצין נעשה
בחטיבה זו ,כולל אימוני הצמ"פ ,שזה בעצם
האתגר המרכזי .בשלב הראשון לוקחים אזרח
והופכים אותו לחייל ואחרי זה מתקדמים
איתו בתהליך ,מחייל ללוחם שריון ולאחר מכן
למפקד על טנק וכן לנסות להיות קצין שריון.
בתהליך הזדמן לי לראות חיילים שגייסתי
שסיימו קורס קצינים ,הוא מציין בסיפוק,
שנעשו מ"מים ואפילו סמ"פים וחלק עוד מעט
גם מ"פים.
האתגר הראשון הוא להתאים את עצמך
כל הזמן למציאות המשתנה ,מסביר אל"ם בר־
לב ,והאתגר הבא הוא לקבל את האזרח ,את
הילד שמגיע לכאן מכלל שכבות האוכלוסייה,
לעבוד ולהכניס אותו לתוך הצבא ולרתום אותו
גם לחיל השריון ,זאת משימה שאני חושב
שהמפקדים עושים אותה בכבוד רב.
כבר בתחילת ההכשרה נקבע לכל אחד לאיזו
חטיבה יגיע ,וכבר אחרי כשלושה שבועות,
כשהוא עדיין לא ראה טנקים בכלל ,הוא כבר

שר שיֵרי מורשת של חטיבתו  188 ,7 -או
 .401הוא מזדהה עם היחידה ומתחיל לדבר על
המורשת של החטיבה .כבר ביום הגיוס אנחנו
רואים שמעל  90אחוזים של המתגייסים רוצים
להיות לוחמים ,וכ־ 70אחוזים רוצים להיות
טנקיסטים .בבדיקה חוזרת של הנתונים לאחר
פחות מחודש נמצא כי מעל  90אחוזים מאלה
שהגיעו לכאן רוצים להיות טנקיסטים ורוצים
להישאר פה ומבינים שבסוף מה שעושה את
הכל זה האנשים .מה שעושה את ההבדל אלה
האנשים ,והאיכות טובה מאוד מאוד .חיל
השריון ייחודי מול חיל הרגלים בכך שבשריון
אתה צריך מפקד על כל שלושה לוחמים
ובחי"ר אתה צריך מפקד על כל עשרה ,לכן כבר
בגיוס אנו מקבלים אחוז גבוה יותר של אנשים
איכותיים והם באמת אנשים איכותיים עם
רצון רב להיות לוחמים.
אם בעבר הרחוק נדרשנו להתמודד עם
צעירים שלא רצו להיות בשריון ,כיום זה
בדיוק הפוך .כיום מתוך מנת הגיוס שלי אני
צריך גם להוציא אנשים להיות תומכי לחימה.
אני גם מכשיר תומכי לחימה לחיל השריון.
לקחת לוחם ולומר לו להיות תומך לחימה,
לדוגמה להיות קשר ,זה משבר ,משבר הפוך.
כיום רוצים להיות לוחמים .אפשר לראות את
זה בנתוני הנֶׁשֶר (הנשירה) שבעבר היה מספר
דו ספרתי בחיל השריון ,וכיום אנחנו במספר
חד ספרתי נמוך .הרבה מזה בזכות המפקדים
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בשלב הטירונות והמקצועות ,בשלב בית
הספר ,שעושים עבודה נפלאה ,מחמיא להם
אל"ם בר־לב.
לאחר מכן יש כמובן את הצמ"פ .בראייה
הכוללת אני חושב שבית הספר מוציא מפה
חיילים ומפקדים איכותיים ,ומה שמוביל זה
המקצוע ,זה מקצועי מאוד .הלמידה לא נעצרת
פה וממשיכה גם אחר כך  -אני לא מלמד הכול
אבל יוצרים כאן בסיס טוב להיות לוחמים
ולהיות מפקדים .הבעיה שאנו מתמודדים
איתה היא שמשך ההכשרה נשאר פחות או
יותר כפי שהיה לפני עשרים שנה .האמל"ח
מתקדם ,הטכנולוגיה מתקדמת ויש איזה
מתח ופער שאנחנו מנסים לגשר עליו ,בפרק
הזמן שאנחנו משקיעים בכל מפקד ,יש דגש
על המפקדים ודגש על מפקדי הטנקים בקורס
מט"קים ,ששם לדוגמה לא דומה טנק מרכבה
סימן  4למרכבה סימן .2

צריך כל הזמן לשאוף ללמידה ולסקרנות
מקצועית לאורך כל הדרך .אנחנו לא יודעים
הכול ,וזה נכון גם אליי ,גם אני לא יודע הכול.

מיהו סגל ההדרכה?
ראשית אציין שבבית הספר המדריכים
הן מדריכות והן המדריכות הכי טובות שיש
בצבא ,שעושות עבודה מדהימה בהעברת
הידע והמקצוע לחייל .הן כל הזמן שומרות על
כשירות מקצועית בנושא הטנקים מול ה ַחיִל,
אם יש טכניקה ותרגולת שצריך לעדכן ,ואם זה
מול התעשיות ומפעל הטנקים ,וגם מול רפ"ט
ומנת"ק ,ומתקיימים דיונים מקצועיים שמהם
לומדים ומתעדכנים .כמו כן עוקבים אחר
אירועים בעזה או בכל מקום אחר ומעדכנים
את חומר הלימוד לפי הצורך.

אתגרים מול שינויים
בהכשרת מקצועות מצאנו את האיזונים,
אומר אל"ם בר־לב .האתגר שלנו הוא לתת יותר
זמן להכשרה של מפקדי הטנקים .אם נצליח
שם למצוא לכך פתרון  -נצליח למצות טוב
יותר את הטנק בעת לחימה .איננו מצליחים
עדיין בסיום קורס מפקדי טנקים למצות במאה
אחוזים את טנק המרכבה סימן  .4לאחרונה
עשינו שינוי בקורס מפקדי הטנקים ,ואין לי
ספק שהשינוי הביא לכך שאנחנו מוציאים
מפקדים טובים יותר ,ואנחנו כל הזמן בוחנים
את המציאות המשתנה .לדוגמה הותקנה בטנק
מרכבה סימן  4מערכת מעיל רוח ,וצריך לדעת
איך להתמודד עם זה ,איך להפעיל את זה,
איך להילחם עם זה ומה התרגולת .אנחנו כל
הזמן דנים על כך ,חושבים ומנסים להשתפר
ומשתפרים.
לאחר מלחמת לבנון השנייה הצבא עבר
טלטלה מסוימת בנושא אימונים ,וגם בתורות
לחימה .כיום יש דגש רב יותר גדול על לחימה
אסימטרית ,לחימה בטרור ,לוחמה בשטח
בנוי ,איך זה מקבל ביטוי בתכנים של הקורסים
וביכולת לעדכן תוך כדי את ההדרכה?
גם ב ַחיִל וגם בזרוע נערך תחקיר מאוד מקיף
ולמידה ממלחמת לבנון השנייה ומעופרת
יצוקה .לקחנו משם נושאים והטמענו בתוך
ההכשרה שעברה שינוי .לקחנו את הדברים
שאנחנו חושבים שהם הבסיס בתחום השטח
הבנוי ,בתחום הנ"ט ובתחומים נוספים ואותם
הטמענו בתוך ההכשרות ,לא בכל יכולנו לגעת.
אנו תמיד אומרים לבוגרים שהכשרה
והלמידה אינן נגמרות כשמסיימים פה את
הצמ"פ או את קורס מפקדי הטנקים או את
קורס הקצינים .הלמידה צריכה להימשך כל
הזמן וגם אני עוד לומד .והדבר השני הוא שצבא
הסדיר הוא בעצם בית ספר לצבא המילואים,
ועיקר הכוח שלנו הוא צבא המילואים .לכן
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עוד מהדברים הטובים שקורים פה הם
הגננים (המדריכים בקורסי הפיקוד) .בגדוד
הפיקוד יש לנו אנשים מאוד מקצועיים
שאנו משקיעים בפיתוחם .כשהם מסיימים
את הקורס אנחנו שולחים אותם ליחידה
המבצעית ,שם הם צוברים ניסיון מה בפעילות
מבצעית ובאימון ואחר כך הם באים לפקד פה.
הם הטובים שבטובים  -וזוהי האיכות שאנחנו
משמרים כל הזמן ,שהגננים יהיו הטובים
שבטובים ,כדי שאלה יהיו המדריכים שלנו
שידרבנו את המפקדים ,את דור העתיד של
המפקדים.
גם בסגל מתחלפים אנשים ,כיצד
מתמודדים עם זה?
אני מאמין גדול במרובע השריון (מוטיבציה,
מקצועיות ,יוזמה ,משמעת) וחשוב להבין את
מהות ההכשרה .כשמגיע לכאן מפקד חדש

אנחנו עושים הכנות סגלים ארוכות הנמשכות
בין שבועיים לשלושה שבועות ,שבהם אנחנו
מלמדים את המפקדים הבאים כיצד להדריך,
אין לחנוך ,איך לבצע את הדברים ,כשהמסר
המרכזי למפקדים הוא שיש לזכור כי מה
שעושה פה החייל ,החניך ,הצוער  -זאת בפעם
הראשונה שלו והוא צריך להיות במרכז ולא
המדריך .החניך ,הצוער ,הם המרכז ,בהם יש
להתמקד .ואנו מתמודדים גם עם התחלופה.
צריך להגיד שזאת גם תחלופה בריאה.
האם יש משוב מהחטיבות הקולטות את
הבוגרים?
יש לנו שיח שוטף עם החטיבות המבצעיות
עם דגש על הגדודים ,אנחנו מקבלים היזון
חוזר על איכות החיילים ,המפקדים והקצינים.
ממה שאני מתרשם ושומע מהם ,הם מקבלים
חיילים ,מפקדים וקצינים איכותיים ,וכשיש
הערות צריכים להסתכל ולנסות לשנות ולשפר.
לדוגמה ,השינוי שעשינו בקורס המפקדים
לאחרונה בא בעקבות משוב מהשטח,
שהצביע על פער מסוים בכשירותו המט"ק
ולא באיכותו ,ולכן עשינו את השינוי בקורס
המפקדים ,שינינו את הקורס מבפנים ,הארכנו
אותו ,הוספנו שבועות על תכנים שהיה בהם
פער .אנו רוצים שלמט"ק הצעיר היוצא מכאן
יהיה ביטחון כשהוא עוזב פה את הגנן מאחוריו
והוא יידע לעלות לטנק ולנסוע .אחד הדברים
שגילינו הוא שהמט"ק עוד חושש לצאת מפה
ולהיות לבד בכיפת המפקד בטנק ,ולכן הוספנו
בשלב של קורס המפקדים עוד זמן למט"ק
בתוך כיפת המפקד ,ולא רק עם גנן מאחוריו,
כדי שיקבל את הביטחון ,כדי שבגדוד המבצעי
שיגיע אליו לא תהיה זו הפעם הראשונה שהוא
לבד בצריח.
האם יש בעיות בתנאים באימונים,
בהקצאת משאבים באימונים?
אנחנו מודעים לכך שהכשרה היא דבר יקר
מאוד ומודעים לזה שמחיר קילומטר תנועה
של טנק עולה ומחיר התחמושת עולה ,לכן
נכנסו לחיל השריון אמצעים אחרים ,כדוגמת
הסימולטורים ,מאמני הצוות ,כדי לגשר על
הפער הזה ,ורואים שהרמה עולה .צריך למצוא
את האיזון המתאים בין כמות כדורי תותח
שיורים בהכשרה לבין המאמן .המאמן איננו
תחליף לירי ממשי בתותח ,נחוצים זה וגם זה.
במציאות כיום ,אני חושב שאנחנו מסוגלים
במשאבים ובאמצעים שיש לנו לעשות הכשרה
טובה.
במקצועות התותחן יורה סדרה אחת בלבד
של כדורי תותח ,אבל הוא מתאמן שעות רבות
על גבי מאמן הצוות .היתרון של המאמן צוות
שהוא יכול לדמות לו תרחישים רבים ,כמו
שטח בנוי ,סדרה מתמשכת ,ירי מהיר ,ירי
בתנועה ,והתותחן יורה סדרה אחת כמעין
בוחן המסיים של שלב המקצועות .בצמ"פ
יורה כל תותחן כשלוש עד ארבע סדרות ,ביום,

אל"ם גיא בר־לב
כרטיס ביקור

אל"ם גיא בר־לב מפקד חטיבה 460

כשהתגייס גיא לצה"ל הוא ביקש להצטרף
לקורס ַטיִס ,וכשלא עלה בידו ביקש קורס
חובלים ,וכרבים אחרים מצא עצמו בשריון
והחל את שירותו בחטיבה  .7בגדוד  82עבר
את המסלול מחייל ועד מג"ד  -מ"מ ,סמ"פ,
קמב"ץ ,סמג"ד בגדוד  ,77פו"ם ברק ,לימודי
תואר ראשון במשאבי אנוש ומינהל עסקים,
קצין אג"ם חטיבה  ,7מג"ד  82שהיה הגדוד
האחרון שיצא מלבנון בשנת  .2000אחר כך
שימש קצין אג"ם באוגדת געש .שנה למד
בקורס לפיקוד ומטה של צבא ארצות הברית
( )Armyשבקנזס ,סמח"ט  460שמונה חודשים,
כשנה לאחר מכן מח"ט  4בפיקוד הצפון ,ראש
מחלקת אימונים בזרוע היבשה ,סגן מפקד
אוגדת יהודה ושומרון ומח"ט  .460וכדבריו:
אוטוטו מסיים פה שלוש שנים ,שזה צעד חריג.
מה ההמשך ,שאלתי .כרגע מתוכנן מב"ל
(המכללה לביטחון לאומי) ,היום בערב נדע,
הוא אומר ,ניפגש עם מפקד הזרוע.
גיא בן  ,42נשוי לתמי  :3 +בן  ,16 -בת
  ,13ועוד בת  .3.5 -יַלדות רגילה הייתה לי,מעניינת ,הוא מוסיף.
שאלתי על תחביבים .היו הרבה ,משיב גיא,
יש לי בעיית גב קלה ,אז הרבה נפרד ממני בדרך.
אני לא יודע אם זה תחביב ,הוא מוסיף ,אבל
בכל יום חמישי אני מבלה במגרשים של מכבי
תל אביב בכדורסל ביחד עם הבן ,זה הניתוק
לרגע מהמציאות הצבאית .זה גם מרוקן ,וזאת
חוויה ,חוויה מדהימה .היינו אמורים להיות
בפיינל פור הנוכחי אבל בגלל יום הזיכרון רק
הבן נסע ואני לא נסעתי.

בלילה ובתנועה.
האם אתם נוטלים חלק בפעילות הביטחון
השוטף?
גם חטיבה  460נוטלת חלק בפעילות
הבט"ש .במהלך ההכשרה הפלוגות מבצעות
פעילות בט"ש באזור עזה או ביהודה ושומרון,
כלוחמים רגלים ,לא על גבי טנקים .זה חלק
מגרף האימונים ,ולא בא על חשבון האימון
המקצועי.

הגברת המוטיבציה להגיע לשריון
חטיבה  460יחד עם שאר החטיבות עוסקת
רבות בגיוס לשריון .הבנו שהדבר החשוב
מכל זה חברים שמתגייסים יחד ,לכן אנחנו
שולחים את המפקדים לפני הגיוס לבתים של
אלה שאמורים להתגייס לחיל השריון ופוגשים

אותם בארבע עיניים ,אחד על אחד ,המפקד
הצעיר שרק סיים קמ"ט או שהוא מפקד כבר
מספר חודשים ,עם המלש"ב ,ומנסים לספר
להם מה זה חיל השריון ,כי בני הנוער לא
מכירים כל כך את חיל השריון .אנו רואים
שהביקורים האלה משנים את ההתייחסות של
המלש"ב לחיל השריון ולרוב הוא משנה את
ההעדפה שלו מהעדפה נמוכה ליותר גבוהה
והמהלך הזה חשוב .אם נצליח להביא יותר
מלש"בים עם רצון גבוה לשריון בזמן הגיוס -
יהיה לנו יותר קל.
למט"ק שמגיע ביום הגיוס לעשות נפשות
לשריון קשה יותר מאשר לאיש גולני שמגיע,
כי על כל מקום פנוי בגולני יש שלושה שרוצים
גולני ועולים לאוטובוס .אנחנו פוגשים ביום
הגיוס כאלה שאינם רוצים ,ולכן למט"ק קשה

ביום כזה .אם נצליח לרתום לשריון הרבה לפני
כן ,יותר קל בהתחלה ,עד שמבינים מה קורה
ורוצים .לכן יש לזה חשיבות רבה.
יש לנו נוער מצוין ,איכותי ,וכנגזרת מזה
יש לנו מפקדים טובים מאוד ,מאוד מקצועיים,
מאוד מוכשרים .החומר האנושי שאני מקבל
הוא הכי טוב שאני מכיר ,עם מוטיבציה מאוד
גבוהה ,עם רצון מאוד גבוה ,סקרנות מדהימה
ואתה רואה אנשים ,שעדיין המכונה הזאת
עושה להם משהו .הם מתאהבים במכונה
הזאת וזה נשמר.

מורשת החטיבה
והקשר ליד לשריון
לאחרונה חנכנו בטקס מרשים את אנדרטת
בית הספר לשריון ,ביד לשריון בלטרון ,מציין
אל"ם בר־לב ,זו אנדרטה שמביעה בתוכה את
סוגיית המורשת .כל פלוגה מחוייבת לעבור
באנדרטה ולעבור את סיפור החטיבה .אבל
יש לנו גם משימה נוספת  -לספר ולהנחיל
לחיילים שבגמר ההכשרה יוצאים לחטיבות
המבצעיות ,את סיפור המורשת של החטיבות
המבצעיות .אנו רואים בזה חלק מהמשימה
שלנו ,אף שאני לא עונד את תג החטיבות
האחרות .יש לי אחריות גם לאן אני שולח את
החיילים בסיום ההכשרה והחל משלב הצמ"פ
מושם דגש רב מאוד על המורשת של החטיבות
המבצעיות ,חיילים אפילו עונדים את תג של
חטיבה שאליה הם מיועדים  188 ,401 -ו־7
ומכינים אותם ומספרים להם ומחברים אותם
למורשת החטיבות שאליהן יגיעו בעוד ארבעה
או חמישה חודשים ,כולל סיורים והרצאות.
חטיבה  460קשורה בטבור ללטרון .באתר
זה אנחנו מקיימים את טקסי ההשבעה ואת כל
טקסי הסיום שלנו ,זה האתר החֵילי ,שם אנחנו
נמצאים ,שם ממוקמת האנדרטה של החטיבה,
וזה מקום חם ואוהב שימשיך להיות כזה.
האם יש לך מילה על הביטאון "שריון"?
הביטאון מגיע לחיילים ,אך אינני יודע
אם בתפוצה מספקת .זה ביטאון טוב ,וחושב
שיש בו שילוב נכון של סיפורי מורשת עם מה
שקורה כיום  -המורשת זה לחבר'ה הצעירים
ומה קורה היום זה לחבר'ה הוותיקים.
אני יכול להגיד לך שהבן שלי בן ה־ 16קורא
את הביטאון ,מורעל על השריון וכשהוא רואה
תמונות של אבא הוא מבסוט ,אבל בבית זה
סוג של מורעלות על השריון  -הבן רוצה להיות
טנקיסט והבת רוצה להיות מדריכה...
לדעתי חשוב שיותר חיילים יכתבו בעצמם
על ההוויי שלהם ונפרסם זאת בביטאון
ייתכן שכרגע זה מדבר לחבר'ה שהם לא בני
גילם ,וצריך למצוא את האיזון הזה .אני יודע
פחות או יותר מה קורה ביום יום .אותי יותר
מעניינים הדברים שאני פחות יודע על העבר,
על הסיפורים ,המורשת הזאת ,ואת המבוגרים
יותר מעניין אותם זה מה קורה כיום• .
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בעת הצורך ידעו לוחמי השריון

להביא את

הניצחון

אני גאה בלוחמים בסדיר ובמילואים בנכונותם ,בגבורתם,
בחריצותם ובמקצועיותם .אני בטוח שבעת הצורך ידעו לוחמי השריון
להביא את הניצחון המלא בנחישות ובדבקות במטרה בכל גזרות הלחימה.
ראיון עם קצין השריון הראשי תא"ל יגאל סלוביק
נחמה בר כוכבא (בריל) *
במלחמות ישראל ,ממלחמת סיני (,)1956
מלחמת ששת הימים ( ,)1967מלחמת יום
הכיפורים ( )1973ומלחמת שלום הגליל (,)1982
והפשיטות לשטחי אויב ,הכריעו לוחמי חיל
השריון את המלחמות בשדות הקרב באומץ לב,
בגבורה ,בדבקות במטרה ,במקצועיות ובאמונה
בצדקת הדרך ,כל זאת עם טנקים באיכות לא
מספקת .איך תתנהל מלחמת השריון במלחמה
הבאה ,כשחיל השריון מצויד כיום בטנקי
מרכבה מצוינים ,המוגנים בחלקם במערכת הגנה
אקטיבית "מעיל רוח"?
זהו הנושא המרכזי עליו אני שוקד בימים
אלה .אנחנו מקיימים דיונים רבים בנושא,
ובהתאם לכך מתכננים את הדגשים הנדרשים
במהלך אימוני ה ַחיִל .ברור לי כי חיל השריון
הוא זה שיוביל גם בעתיד את התמרון ואת
ההכרעה ביבשה בכל אחת מגזרות הלחימה
הניצבות בפנינו.
הנושא הבסיסי כיום הוא להחזיר לכשירות
מבצעית את לוחמי השריון ומפקדיו ,לאחר
שבמהלך מספר שנים היו הלוחמים בתפקידי חי"ר
שונים ,בשמירה על גבולות המדינה ,וכך הוזנחו
אימוני השריון המקצועיים והמשמעותיים כל כך
ללוחמי השריון ולמפקדים.
מאז המלחמות האחרונות השתנו זירות

הקרב .כיום הן כוללות גם חוליות קטנות
המסתתרות מאחורי שיחים ומבנים ,היורות
בכלי נשק שונים מטווח קרוב לטנקים ,כשמעל
לגגות צולפים במפקדי הטנק העומדים בצריח.
לאור זאת אנו מתאמנים להילחם עם מדפים
סגורים .כמו כן מושם דגש מיוחד באימונים על
נושא התותחנות .מיניתי מפקד מיוחד העוקב
מקרוב אחר דיוק הפגיעות ,כדי לשפר את האימון
ולהגיע למלוא ההצלחה.
ביום כשירות החיל שהתקיים באפריל
השנה ברמת הגולן ,לוחמי המילואים הם
שפגעו טוב יותר ,עם הטנקים הוותיקים .לגבי
טנקי המרכבה במלחמה הבאה  -ההצטיידות
של החיל בטנקי מרכבה משפרת את היכולות
המבצעיות בשדה הקרב ,ויש עדיין מספר ניכר
של יחידות המצוידות בטנקים אחרים .לשם כך
באימונים לקראת המלחמה הבאה מושם דגש
על לחימת שריון מקצועית ,מהירה ומכרעת בכל
סוגי הטנקים הקיימים ,ולא רק בטנקי המרכבה.
ההצטיידות וההטמעה במערכת "מעיל רוח"
המג ֵנה על הטנק היא רק בתחילתה ,ואנו מלמדים
את הלוחמים את המקצועיות הטנקאית כערך
מוביל ,המאפשר לשריונר למצות את הטנק שלו
עד תום ,ואף יותר מכך.
חיל השריון חייב להיות ערוך ומוכן למלחמה

או למבצע בכל רגע נתון ,ולתת פתרון מתאים
לאתגרים המתפתחים בשדה הקרב עד ההכרעה
והניצחון המלא .המטרה שלנו היא שהמלחמה
הבאה תהיה קצרה ומהירה ,שבה יחידות השריון
מסתערות בראש הכוח הלוחם ומביאות את
הניצחון בזמן קצר ובהצלחה מרבית.
כיצד ה ַחיִל מעודד ומטפח את הצעירים
להתגייס לשריון כחיל מועדף?
אחוז המתגייסים לשריון הוא  ,0.7כלומר
במחזורי הגיוס האחרונים מגיעים  70אחוזים
מהמגויסים לשריון מתוך בחירה שלהם ,שזה
יחסית אחוז גבוה ביחס לכלל יחידות צה"ל90 .
אחוזים מכלל המתגייסים מבקשים להיות חיילים
קרביים ,כך שגם אלה שלא ביקשו להצטרף
לשריון בבחירה הראשונה או השנייה ,משתלבים
בחיל תוך כדי אימוני הטירונות ,וממשיכים לשרת
בשריון ,תוך שותפות והבנה שהשריון הוא חיל
קרבי ומבצעי .הם הופכים בתוך זמן קצר להיות
שריונאים "מורעלים" .רק מספר קטן מאוד של
חיילים מבקש לעזוב את חיל השריון.
מה אחוז הלוחמים המבקשים לצאת לקורסי
מפקדים ,להתקדם בתפקידים ,ובהמשך לחתום
קבע בשריון?
מספר הלוחמים בשריון המבקש לצאת לקורסי
פיקוד ,בכל הרמות ,רב ביותר מהנדרש בכל

*נחמה בר כוכבא (בריל) אלמנתו של אלוף משה בר־כוכבא (בריל) ,בעבר קצינת חינוך של גייסות השריון ,כיום יו"ר ועדת החינוך של
עמותת יד לשריון בלטרון
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תא"ל יגאל סלוביק,
קצין השריון הראשי

הקורסים הקיימים .אנחנו נאלצים לדחות מספר
ניכר של לוחמים ,מחוסר מקום לכל המבקשים,
בקורסים המתקיימים למפקדי השריון ברמות
השונות .יש בשריון מוטיבציה גבוהה להתקדם,
להשקיע ,להשתפר ולהתמקצע .חלק מהלוחמים
שנדחו ,מבקשים שנית לצאת לקורס המבוקש,
במחזור הבא.
גם לגבי מפקדים המבקשים לחתום קבע
בשריון ,הביקוש עולה על ההיצע .במרבית
הרמות מספר המפקדים המבקשים לחתום
קבע גדול יותר מהתקנים הקיימים בחיִל ,ואנו
נאלצים לדחות אותם .אנו בוחרים להחתים
את הטובים ,המקצועיים ,המסורים והמצליחים
ביותר .לעיתים מתעוררת בעיה משפחתית ,עקב
לחץ משמעותי של הרעיה לסיים את השירות
בקבע .בחלק מהמקרים אני מתערב אישית,
ניפגש עם המפקד ורעייתו ,מסביר את חשיבות
השירות בקבע בשריון ,ומנסה להציע פתרונות
להקלת המצב.
מהי תרומתו של ביטאון עמותת יד לשריון

בלטרון למפקדי החיל ,ומה ניתן לשפר?
ביטאון עמותת יד לשריון בלטרון הוא
מקצועי ,מעניין ,מלמד ומעשיר את הקורא
בידע רב על לחימת שריון בארץ ובעולם ,על
פיתוחים חשובים ,על דמויות מופת בחיל,
ונושאים מגוונים אחרים .המפקדים מגלים עניין
רב בביטאון .אנו מחלקים אותו ליחידות ,והוא
מבוקש לקריאה ועיון.
לדעתי חסרות בו כתבות על מפקדים וחיילים
המשרתים כיום בצה"ל .על מבצעים בגזרות
השונות ,על חיי היחידות השונות ,ראיונות עם
מפקדי שריון בשטח ,עם חיילים באימונים .חשוב
גם לראיין מפקדי חי"ר ,שמפעילים כוחות שריון
כסיוע ,ומגוון רחב של בעלי תפקידים בחיל.
הלוחמים צמאים לקרוא על חבריהם ,המפקדים
שלהם כיום ,ועל אירועים חשובים בעת הזו ,ולא
רק בעבר.
היום ,יום חמישי 21 ,באפריל  ,2011השתתפת
עם מפקדי ולוחמי השריון במרוץ הניווט החילי
הראשון "השריון בעקבות לוחמים" בסביבת אתר

יד לשריון בלטרון .מה חשיבותו של אירוע זה
בהטמעת המורשת החֵילית בלוחמים ובאזרחים?
הצעדה והמרוץ בעקבות לוחמים הוא אירוע
ספורטיבי חשוב ,המחזק את הקשר בין לוחמי
ומפקדי השריון כיום למורשת הגבורה של
ה ַחיִל ,ומטפח גאוות יחידה שריונאית .צעדה
ומרוץ של לוחמים ואזרחים יחדיו ,משמעותיים
לחיזוק הקשר בין החיילים לבין האזרחים,
ומאפשר קשר אישי באמצעים ספורטיביים.
אני ממליץ להשקיע בפרסום האירוע באמצעי
התקשורת הקיימים ,ובמיוחד באינטרנט ,כדי
להגדיל בהרבה את מספר האזרחים המשתתפים
באירוע חשוב זה.
לגבי לוחמי השריון ,רצוי לתכנן את ביצועו
סמוך לאירועי יום ה ַחיִל השנתי ,ולא בחול
המועד פסח ,כדי שנוכל לשתף בו מספר רב יותר
של מפקדים ולוחמים מיחידות נוספות .בחופשת
הפסח יוצאים לחופשה אנשי קבע וחיילים ,כדי
להיות עם המשפחות ,ולא ניתן לרכז יותר יחידות
•
שריון לאירוע חשוב זה.
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 מ"פים צעיריםוהתמודדות מאתגרת
לפגוש מ"פים צעירים בשריון זה לחוש את הדופק הצעיר שכבר החל
לשאת בעול והחל להתמודד עם בעיות מורכבות ואתגרים ,אף כי
הם עצמם עדיין לא מגובשים באשר להמשך דרכם בעתיד
אל"ם (במיל') שאול נגר
השריון  -הוא הֵרעּות ,והֵרעּות  -היא האנשים
בשריון .ככל שאתה מנסה להתחקות אחר שורשי
המוטיבציה הגבוהה של השריונאים ,אתה תמיד
מגיע לאותם שורשים  -האנשים שבשריון
והֵרעּות שביניהם .כך גיליתי (שוב) בגדוד 52
בחודש מאי האחרון ,וכך גילו חבריי במערכת
ביחידות אחרות .יש שריון סביב רצועת עזה אך
לא כל השריון שם .נפגשתי עם מספר מ"פים
של גדוד  52בחטיבה  401בבסיס ליד בארותיים
שבשרון .לכאורה שגרה של קו גבול לא הרחק
מטול־כרם ,אין רואים טנקים שועטים בסביבה,
אך הפעילות רוחשת וידי המ"פים הצעירים
מלאות עבודה.
פגשתי שלושה קצינים ,את סרן אסף מעין
מ"פ ח'  -חוד החנית; את סרן נעמן הלר מ"פ
ו'  -וַ ְמּפִיר; ואת סגן גיל עבדי  -סמ"פ ו'.
בתחילת הפגישה מסרתי להם לעיון דף עם
נושאים אחדים שהכנתי מראש כבסיס לשיחה
החופשית .בדף היו הנושאים הבאים :רקע אישי
 מתי התגייס ,מסלול צבאי עד לתפקיד הנוכחי,שאיפות להמשך השירות ,קורסים צבאיים שעבר
אחרי קורס קצינים ,לימודים אקדמיים ,מצב
משפחתי; התמודדות של המ"פ עם מוטיבציה של
החיילים; בעיות שבהן נתקלים המ"פים באימונים
ובפעילות מבצעית והטיפול בהן ,הסיוע של דרג
ממונה (מג"ד ומעלה) בפתרון הבעיות; נושאים
שברצונם להעלות לדרגים גבוהים; המלצות
לגבי עידוד מלש"בים להתגייס לשריון; נושאים
אחרים בתחום הצבאי שיבקשו להעלות בשיחה;
האם הביטאון שריון מגיע אליהם ,מה מעניין
אותם בביטאון ומה היו רוצים שייכלל בו,
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והמלצה בפניהם על כתיבה אישית לביטאון וכן
עידוד חיילים ומ"מים לכתוב לביטאון.

מיהם המפקדים הצעירים
סרן אסף מעין מ"פ ח'  -חוד החנית :מחזור
גיוס אוגוסט  ,)2004( 4תותחן במקור ,צמ"פ
עשיתי בנבי־מוסא .אמרתי תותחן מקור ,עשיתי
מחזור ראשון בפלוגה ו' ,יצאתי לקמ"ט ,הגעתי
ל־ו' לעוד מחזור בתור מט"ק ,יצאתי לקק"ש ,שני
מחזורים מ"מ ברצף ,שני מחזורים מ"מ מסלול,
עוד שני מחזורים מ"מ בגדוד  ,46הייתי קמב"ץ
בגדוד  ,532סיימתי את מלט"ק לפני כ־ 9חודשים,
והגעתי לגדוד ,תחילה בתור קמב"ץ חודשיים ,ואז
מוניתי לתפקיד מפקד הפלוגה ,ואהיה בתפקיד
עד אוגוסט .2012
סרן נעמן הלר מ"פ ו'  -וַ ְמּפִיר :בן  24לא מזמן,
התגייסתי באוגוסט  )2005( 5לשריון ,האמת
(בחיוך) שלא הייתי להוט להתגייס לשריון ,לא
הייתי סגור על עצמי כל כך מה אני רוצה ,להיות
מקדימה ,להיות בחזית ,להיות בעורף ,לא כל
כך ידעתי .התייעצתי ,הלכתי לגיבוש פלס"ר
ולא עברתי אותו .לאחר הטירונות והאימון
המתקדם יצאתי ישר לקמ"ט ונשארתי בקמ"ט
הרבה זמן כגנן ,שנה כמפקד ,ואז יצאתי לקורס
קצינים .חזרתי לקמ"ט ,זה שנה וארבע חודשים,
שם הייתי גם מ"מ וגם סמ"פ ואז הגעתי לשלב
החלטה אם אני ממשיך עוד בצבא או שאני יוצא
לפלוגה מבצעית ,או לגדוד מבצעי .בזמנו המג"ד
של  52היה ארז סעדון ,הייתי מיועד להיות סמ"פ
ויומיים לפני שהגעתי לגדוד הודיע לי ארז :נעים
מאוד נעמן ,אתה הולך להיות הקמב"ץ שלי ולא

סמ"פ .נכנסתי לתפקיד קמב"ץ בגדוד ,כמעט
שנה ,היה אתגר לא פשוט ,זו פעם ראשונה שאני
נכנס לפלוגה מבצעית או לגדוד מבצעי וזה בתור
קמב"ץ .שם גם קיבלתי את ההחלטה שאני רוצה
גם להיות מ"פ .יצאתי לקורס מ"פים וחזרתי
לגדוד לתפקיד מ"פ ו' .אני כבר כמעט  8חודשים
בתפקיד ,עכשיו אני מאוד מרוצה .היה לי קשה
בהתחלה ,אבל זה נראה לי לגיטימי.
סגן גיל עבדי סמ"פ ו' ,וַ ְמּפִיר :התגייסתי
באוגוסט  ,)2007( 7מסלול בתור נהג ,יצאתי
לקמ"ט בזימון ישיר ,משם הגעתי להיות מט"ק
בפלוגה ח' בגדוד ,הייתי מט"ק מחזור אחד ,גם
באימון וגם בקרב ,משם יצאתי לבה"ד  ,1קק"ש.
בסוף הקק"ש הייתי מ"מ של שני אימונים
מתקדמים ,מארס  09ואוגוסט  ,09ואחר כך
הגעתי לגדוד ,הייתי ע' קמב"ץ מחזור אחד,
מ"מ בפלוגה שני מחזורים ,ונכנסתי עכשיו לפני
חודשיים כסמ"פ בפלוגה .כרגע מתלבט אם
להמשיך כמ"פ או לסיים את התפקיד.

סיפורו של סרן אסף מעין
כרגע אני מתארגן לתפקיד שהוא ארוך ,שנה
ו־ 8חודשים ,ועוד לא עברתי את האמצע .זה
תפקיד טוב ואני שמח על כך ,לא מתלונן .מעבר
לזה אני חושב שהתפקיד נותן מסלול ,ואני חושב
שאני מציע לא פחות ,בוודאי עם המטען שאתה
מביא מכוח כמעט שנתיים בתפקיד .הלאה אני
לא יודע להגיד.
ככלל הפלוגה איתי אך כרגע לא פה .בשבוע
האחרון סיימנו שת"פ עם גדוד  ,92תרפ"לים
(תרגילים פלוגתיים) ,ויש לי עוד מחלקה שיצאה

הביתה אתמול .זו אגב פלוגה מבצעית שכל הזמן
הקושי הוא לשמור עליה .יש מתח בין היציאות של
החיילים והדאגה לפרט לבין הקיום של הפלוגה
והשגרה .יש לנו חיילים צעירים ממחזורים
ראשונים של אוגוסט  10שסיימו מסלול והגיעו
לפלוגה ,והוותיקים שהתגייסו באוגוסט ,8
שנתיים לפניהם ,גם ביניהם יש את האיזון.
אחת לארבעה חודשים יש ועדות פרט בראשות
המג"ד ,שבהן נמדדים האנשים ומעריכים אותם
לצורך יציאה לקמ"ט ולקק"ש ,ולפיקוד שלא בציר
של הטנקים ,שזה ַקּשָרים ,חובשים ,המזינים את
הגדוד .הפלוגה שולחת לקורס מפקדי טנקים בכל
מחזור  2עד  3חיילים ,וכן לקורס קצינים ,אני
מקווה מאוד שבסוף המחזור הנוכחי אוציא עוד
שניים .המוטיבציה של החיילים ליציאה לפיקוד
גדולה מאוד .השאיפה היא שכל מי שיוצא
שיחזור לפלוגה.
אנו שומרים על קשר עם מי שיצאו לקורסים.
בוודאי שזה גם אינטרס שלי שהם יצליחו ,זה
מלמד גם אותנו על הפלוגה ואם הכנו אותם כפי
שצריך .יש הרבה מעורבות של מפקדים בשיחות
טלפון ומדי פעם שיח עם המ"פ שלהם בקמ"ט
לראות אם הם באמת מצליחים להסתדר ,אם זה
גדול עליהם או לא .מעבר לזה בסוף כל מחזור
יש דוח שקוראים לו דוח מהנהלים ,שרשומים
כל החוות דעת על אותו מט"ק והדירוג שלו .יש
ביקור לשבוע הסיפוחים שבמהלכו גם המט"קים,
גם הצוערים בקק"ש וגם החניכים בקורס מפקדים
נחשפים קצת לשגרה בפעילות מבצעית .לטענתי
השבוע הזה הוא מעט מיותר ,כי הערך המוסף
קטן מאוד .את שלושת הימים האלה הייתי
משקיע במקומות אחרים ,אך יש כאלה שיחליטו.
מה הבעיות שאיתן אתה מתמודד בשגרה?
שגרה זו אחת הבעיות המרכזיות ,כי בתעסוקה
מבצעית הקו הוא קו שוחק .חשוב לחדד לחיילים
את חיוניות הבנת המטרה ומה אנחנו עושים
פה ,כי הרבה פעמים זה נשחק ולא מבינים ולא
רואים את זה .זה הופך מהר להיות משהו מאוד
שבלוני ולהתעסקות לא במשימה הצבאית אלא
בדאגה האישית שלהם ,מתי יוצאים ,לדוגמה.
לכן אני שמח מאוד שאנחנו יוצאים לשת"פים.
קיבלנו בגדוד גם מאמן של מרכבה סימן  4צוות,
שמעלה את הכשירות המבצעית שלהם .הצוות
עם סרבלים ,מדמה טנק במעומד ,ומתאמנים
אימון מלא .אם זה באמת שת"פ ,זה לא אימון של
יום יומיים ,זה שבועיים קדימה ושבועיים אחורה
רק לבוא ולהיערך לזה ,ולכך השפעה על חיילים
בקצה ,זה האתגר הראשון.
יש בעיות משמעת .הרבה נגרם מנפילת מתח,
אני רואה את זה כמסגרת של גבולות גזרה ,שצריך
לשמור שהחיילים יהיו בגבולות גזרה האלה .הרבה
פעמים אחרי ארבעה חודשים בקו ואחרי עוד סיור
ואחרי עוד נוהל בוקר שמתפספס כי החייל ישן,
קשה מאוד לעמוד בזה ,ולכן נמצאים המפקדים
שישמרו על רמת הדריכות הזאת .בעיית משמעת
זה אובדני ציוד ,שביתת שמירה ,משחקים בנשק
שלהם ,ואני מעריך שאין בפלוגה .האירוע האחרון

גם דווח וטופל משמעתית ,וחייל עזב את הפלוגה.
יש לפעמים בעיה ביחסי פקוד־מפקד.
בדרך כלל המפקדים שמלווים את החיילים
הם שחושפים את בעיות המשמעת .אני רוצה
להאמין שיש פה העצמה של תפקיד המט"ק
והמ"מ ,כי בסוף זו מערכת שיש בה הרבה מאוד
גורמים ,ואני לא יכול לבוא ולבטל את מפקד
המחלקה ואת מפקד הצוות .זה פשוט ללמוד,
לדעת גם לשאול מה קרה שם .בסוף כוננות זה
קו אדום מבחינתי ,כי בצבא בלי כוננות אנחנו לא
שווים הרבה.
אני בפלוגה כמעט חצי שנה ובתקופתי לא
היה נפקד ,גם בתקופת המ"פ הקודם לא היה ,זה
מעיד על טיפול נכון גם בפרט ,וגם על מעורבות
של מפקדים.

מעבר לוועדות הפרט שאנחנו עושים ,אני ניזון
הרבה מהרחשים מלמטה ,על ידי המפקדים ,על
ידי המפל"ג (מפקדת הפלוגה) או על ידי החיילים.
הרבה קורה על ידי שאלות חתך ,כשאתה שואל
חייל מה נשמע ,מה קורה ,מה טוב מה לא טוב,
ודברים מתחילים לצוץ .אני שמח שלא עלו
בעיות נורמטיביות על יחסי ותיקים־צעירים,
או השפלות או זובורים ,זה החיווי המשמעותי.
אני מאוד מאמין בשיטה הלא פורמלית ,זה בא
לביטוי בהסתובבות בפלוגה ,בכניסה לחדרים של
החיילים לראות איך הם ישנים ,האם בשק שינה
או עם מצעים ,כך עולים על בעיות ואז מדברים
ומעדכנים אותם .יש גם ישיבה עם החיילים,
בערבים של סתם על כדורגל או סתם על האש,
או סתם לקרוא עיתון ,והרבה פעמים זה יוצר
חיכוך של דיבור.
יש איזה סיפור אישי של חייל בפלוגה שנחרט
בזיכרונך?
יש לנו כמה חיילים פה שהם מאוכלוסייה
מיוחדת ,בין אם זה עולה חדש ובין אם זה חיילים
עם בעיות ת"ש בבית ,כלכליות ,נורמטיביות ,וכל
אחד כזה שרוצה לבוא ולתרום ומגיע לצבא  -אני
מאוד מעריך את זה .היו לנו שני חיילים בודדים
בפלוגה ,שניהם השתחררו ,אחד שעלה מגרמניה
ואחד מארצות הברית לבד ,כדי לבוא ולתרום,
אגב ,בגילאים שהם גילאים מעט יותר מאוחרים,
 22ויותר .אחד משישים ושישה הלוחמים בפלוגה
שיעדנו אותו לקורסים כיוון שהוא לא מיצה את
עצמו בפלוגה אחרי מחזור .להפתעתנו הרבה הוא
כנראה או לקח את זה לתשומת ליבו או שתהליך
ההתבגרות זירז אותו והוא עכשיו חייל מוביל
בפלוגה .זה מדהים.

סיפורו של סרן נעמן הלר
סרן אסף מעין

מה אתה כמ"פ עושה בצד המורלי ,החינוכי,
המנהיגותי ,להגברת הלכידות והמוטיבציה?
אחת למחזור אני מקיים שני ערבי פלוגה,
מזמנים את כל האנשים של הפלוגה ,גם את
בעלי התפקידים שהשתחררו ,זה ערב שהוא
הוויי ומורל ,ומנהיגותי ושירי פלוגה ,ועל האש
ופלוגתי וכולם ביחד .זה נעשה אחת לחודש וחצי
לערך ,בקליטת המחזור החדש ובשחרור המחזור
הוותיק יותר .בפן המנהיגותי־פיקודי מדברים
הרבה על ערכים ,על ערך אחריות ושליחות ולמה
אנחנו פה .היציאה לפיקוד זה ערך בפני עצמו.
הרבה פעמים אנחנו מוצאים שחיילים שמיועדים
ורוצים מאוד לצאת לפיקוד בשריון ,אינם
מתאימים או פסולים מסיבה כלשהי ומנסים
למצות אותם בתחום אחר ,בפיקוד שהוא אולי
קצונה בשלישות ,לוגיסטיקה ,מודיעין ,כי אנחנו
מבינים שפיקוד זה ערך וזה לא משנה איפה אתה
תורם ,העיקר זה התרומה.
האם אתה מסתובב ונפגש עם החיילים ,מכיר
את כולם ואת הבעיות שלהם?

נעמן מספר שבתחילת תפקידו כמ"פ
היה לו קושי בכניסה לעולם מבצעי :הייתי
רגיל לסטנדרטים אחרים ולהציב פתאום את
הסטנדרטים שאתה רוצה בפלוגה מבצעית זה
דברים שלא מובנים מאליהם ,אתה נתקל בהרבה
קשיים ,גם מצד החיילים וגם מצד המפקדים,
להכיר ולהבין את השגרה של פלוגה מבצעית
שלא חוויתי אותה כחייל ולא כמפקד בפלוגה.
לדוגמה ,נכנסנו לאימון ואני הגעתי מהקמ"ט
ששם באימון עובדים על פי תדריך מקצועי ויש
לוח זמנים מסודר ובמתכונת ידועה ,ומבחינתי,
אי אפשר להתחיל אימון בלי הדברים האלה .לאט
לאט לומדים להכיר אותך בפלוגה ולומדים להבין
מה חשוב לך במה אתה רוצה לגעת ,במה אתה
פחות נוגע ומה הסטנדרטים שלך לגבי יציאה
לאימון לדוגמה .אני חושב שהיום הפלוגה יודעת
ְלמָה אני מכוון ,מה אני רוצה.
עם מה אתה מתמודד כיום?
התמודדות אחת היא הקושי לקבץ את כל
הפלוגה המפוזרת בתעסוקה ולראות את החיילים
שלך בעיניים .יש לך משימות ,ויש לך אנשים
שנמצאים ומטפלים בטנקים במחנה ישי ואתה
רוצה להעביר להם משהו ממך ,ולוקח זמן עד שזה
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יגיע לכל חייל כדי שהוא גם יבצע זאת בצורה
שאתה רוצה .קשה להגיע לרמת מושלמות שאנחנו
רוצים .אני מדלג ממקום למקום לביצוע המשימות
שהן בשורה התחתונה דבר הכי חשוב .יש גם
תדריכים שאני נדרש להשתתף בהם .עם זאת
מצאנו את עמק השווה בימי שני כי כל הפלוגה
חוזרת ואז מגיעים לכך ש־ 90אחוזים מהמפקדים
נמצאים ,יושבים שעה ומדברים על כל מה שצריך.
נושא אחר הוא חלוקת הזמן בין הפעילות
האיכותית הנדרשת בבט"ש לאימונים בטנקים.
אולי אינני מ"פ בט"ש מושלם ,ומאוד חשובה
לי המקצועיות בטנקים .ביום פקודה אני לא
אשאר באיו"ש ל־ 24שעות אפילו ,ואהיה במרחב
עם הטנקים ,ואם אנחנו חצי שנה לא נוגעים
בטנקים זה יוצר בעיה .יש לי מ"מים טובים מאוד
שמוכוונים לזה ,שיודעים לעשות אימוני טנקים,
יש לנו טנקים קרובים בבארותיים ,ויש ' ְלבֵנֹות'
אימון שמעבירים לחיילים שלהם ,ויש לנו עכשיו
את המאמן צוות ,לא צריך נסיעות כדי לאמן
מפקד ,תותחן וטען .נהג יכול להתאמן בשת"פים
שבמהלך התעסוקה .בדיוק חזרנו השבוע משת"פ
עם מגלן ,זה שבוע שלם שמחלקה עם טנקים.
הרגשתי הצורך להיות שם כי מבחינתי אימוני
הטנקים חשוב ביותר ,וזה היה באמת מוצדק.
הצלחנו להתאמן בצורה גם יסודית וגם מקצועית
בצורה מאוד טובה .חזרנו לכשירות ברמה מאוד
גבוהה לאחר ארבעה חודשים שלא נגעו בטנקים.
מה עם הטיפול בפרט והלכידות החברתית?
לדעתי הטיפול בפרט בגדוד ובפלוגה הוא טוב.
לשמחתי אין לנו הרבה אנשים שדורשים את
הטיפול של ת"ש .ברמה המורלית תמיד כל חייל
צריך את העידוד .אני מאמין גם בדברים קטנים
כמו הרמת כוסית לחג .כל הפלוגה התכנסה
לקראת פסח ,קנינו כיבוד ושתייה והרמנו כוסית
לחיים .בזמן הזה נפגשים ומשוחחים אחד עם
השני .אני תמיד שמח לראות את הפלוגה ביחד.
במהלך ביצוע משימות אני מדבר עם החיילים,
מקיים גם שיחות חתך ,מנסה להקפיד שלפחות
פעם בשבועיים ייכנסו אליי חיילים ,אם זה
לפעמים לפי מחזורים ,אם זה לפי צוותים ,לפי
מחלקות ,שייכנסו אליי .מדבר איתם ,נותן להם
גם את הבמה הפורמלית לדבר רק עם המ"פ ושם
עולים דברים שאנחנו נותנים להם מענה ,וגם
לדבר כל מה שהם רוצים.
איך אתה עוזר לחיילים חדשים להיקלט?
בוא למסדר כוננות אחד אצלנו בפלוגה,
ותוכל להבין בדיוק איך מי שהגיע לפני שבוע
ולפני שבועיים לפלוגה מרגיש משפחה .אני יכול
להגיד לך שהרבה פעמים אני מעדיף להסתכל
מהצד דווקא על מסדרי הכוננות כי זה מאפשר
נקודת מבט טובה כיצד הפלוגה מתנהלת ,ואיך
שהמפקדים מעבירים מסרים ומדברים עם
החיילים .זה מתחיל בשירי הפלוגה וכולם שרים.
האם יש לך בכיס את רשימת כל החיילים
בפלוגה?
כן ,אני מכיר את כולם ,מכיר את הבעיות שלהם.
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סיפורו של סגן גיל עבדי
גיל רק חודשיים בתפקיד סמ"פ ולפני כן
מ"מ בפלוגה במשך תשעה חודשים .שאלתי
אותו לחלוקת העבודה בינו ובין המ"פ שלו:
יש בינינו חלוקת עבודה .אני יותר מתעסק
בענייני התחמושת ,הבטיחות והלוגיסטיקה
ברוב המקרים ,אבל תמיד אני משלים את
המ"פ לדוגמה כאשר הוא לא נמצא .השבוע היה
שת"פ ובכל ישיבה שהמ"פ היה צריך להיות אני
השתתפתי .בהערכת מצב שבועית לגבי הגזרה,
בדרך כלל המ"פ נמצא בה אצל מפקד הגזרה,
השבוע אני ישבתי בה.
האם יש לך גם טיפול בחיילים או מ"מים או
מט"קים?
בכוח אדם מטפל בדרך כלל המ"פ ,אני מאוד
רוצה להתעסק בזה ,להיות מחובר ומודע לחיילים

סרן נעמן הלר (משמאל) וסגן גיל עבדי

בפלוגה ומשתדל כמה שיותר .אני נמצא בפגישות
ושומע מה שהמ"מים מעלים ומדברים.
אנחנו צריכים להוציא מספר חיילים
טנקיסטים במחזור לקורס חובשים ,קורס
מרגמות ,קורס קשרים ,ואף אחד לא רוצה לצאת.
אנחנו צריכים בסופו של דבר להזין את המפג"ד
שלנו בחובשים ובקשרים .לכאורה זה נשמע
בזבוז אך לדעתי זה לא בזבוז ,כי בסופו של דבר זה
אנשים ואנחנו צריכים להקיף את עצמנו באנשים
שנמצאים בתאג"ד או במחלקת הקשר.
ציינתי בפני גיל שאילו הייתי הייתי טנקיסט,
והייתי כזה ,הייתי נלחם שלא יוציאו אותי
לתפקיד כזה ,וגיל ענה שזה גם מה שהם עושים,
הם לא רוצים לעזוב את הפלוגה.
שאלתי על בעיות בפלוגה וגיל השיב :באמת
שבזמן האחרון אני מוצא שהפלוגה יותר טובה

אפילו ממה שהיינו רוצים ממנה.
מה תכניותיך האישיות להמשך?
נותרה לי עוד חצי שנה בקבע .אנחנו בקו כבר
חמישה חודשים .הפעילות בעיקרה של חי"ר.
אני מתלבט בעניין ההמשך .במשפחה חושבים
שמתאים לי להישאר בקבע .אם אשתחרר אצא
קודם לטיול .אין לי עדיין כיוון מה ללמוד או במה
לעסוק .בצבא לא מנסים לשכנע אבל שואלים,
מתעניינים ,מציעים .גם המג"ד לא מנסה לשכנע,
הוא מציע.
איך אתה מעריך את עצמך ,קצין טוב? מעל
הממוצע?
קצין טוב ,אך לא אוהב לדבר על עצמי.

הקשר של המפקדים הצעירים
עם אלה שמעליהם
שאלתי איך הקשר שלכם עם המפקדים
מעליכם? כל כמה זמן המג"ד רואה אתכם ,כל
כמה זמן אתם רואים מח"ט ,מה דורשים מכם,
מה הבעיות שאתם מעלים כלפיהם ,והאם אתם
מקבלים פיתרונות?
נעמן :אתמול סיפרתי למט"קים שלי למה
אני רוצה להמשיך בצבא .יש הרבה סיבות ואחת
הסיבות העיקריות זה אנשים שאתה פוגש פה.
כשאני אומר אנשים זה בדרך כלל הרמה הממונה
עליי אך גם הכפופים לי .כאן באמת אפשר
לראות הרבה דברים שלהערכתי באזרחות לא
אראה אותם כמעט אף פעם ,מסירות של מישהו
לעזור לך ,והיכולת של מישהו גם לחנוך אותך .יש
פער גילים מאוד גדול ביני והמג"ד שלי ,מדברים
על עשר שנים שזה המון .כשאני חושב על חברה
האזרחית ,לא נראה לי שיש בחברה אזרחית את
האינטראקציה הזאת בין עובד ובין המנהל שלו,
כמו שיש בצבא .אני אישית התחברתי מאוד
גם למג"ד הזה וגם למג"ד הקודם שהיה בגדוד,
וגם כשהייתי סמ"פ ,ואני יכול להגיד שגם למ"פ
שהיה לי .אמנם בצבא זה לא פשוט ,כולם נורא
תחרותיים ,כולם רוצים להצליח ,אבל עדיין
האנשים שאיתם נפגשים הם אנשים מדהימים.
אסף :אני חושב שברמות האלה אנשים
מבוגרים יותר ,ומה שמכוון ומנחה אותנו לעשייה
משותפת ולהצלחה  -זו הרוח ,זו האמונה ברוח,
אם זה רוח המג"ד ,אם זה רוח הגדוד ,אם זה רוח
המ"פ .בסוף האנשים שעובדים פה ,הנפשות
הפועלות  -הם אנשים שעברו כמה דברים בחיים
שלהם ,ויש להם את השאיפה האישית שלהם,
זה כבר אתגר אישי ,סוג של ערכים שגורם לך
להתחבר לעשייה ולהבין שזה אינטרס משותף.
ברמות האלה העבודה מול רמה ממונה זה יחסים
של ממש מתכנן ומשפיע ,זה לא כמו לבוא ,לקבל,
להצדיע לדגל וללכת לעשות ,אלא לקבל את
העוגנים ולהשפיע על איך אתה רוצה ,ולעצב
את הדברים בדמות שלך .זה מלּווֶה בהרבה מאוד
עצמאות ,והרבה מאוד יוזמה ואחריות ,גם מצד
הרמה הממונה וגם איך שהוא מעביר לך את
הדברים למטה ,ופתיחות .לא מסתמכים על הצד
•
הפורמלי של מתן הפקודה.

חטיבה :7
בכל מקום בו נידרש
שם נהיה!
קיימת בנו הנחישות לבצע כל משימה שנקבל .נחישות זו
אפיינה את החטיבה מראשית ימיה ,למרות שידעה אבידות
קשות ואירועים קשים ,ותמיד ידעה להמשיך להתחדש ולחדש
נחמה בר כוכבא (בריל) *
חטיבת השריון  7היא חטיבת השריון הסדירה
הראשונה בצה"ל .במלחמת סיני ( ,)1956בפיקודו
של המח"ט אל"ם אורי בן־ארי (בנר) ,פרצה
החטיבה בראש הכוחות הלוחמים למרחבי סיני,
כבשה את מרבית שטחו בקרבות שריון נועזים
כשלרשותה טנקי שרמן ישנים ,אל מול כוחות
מצריים רבים יותר המצוידים בנשק חדיש,
והכריעה את הלחימה בשדות הקרב בניצחון
מוחץ .במלחמה זו שינו המפקדים והלוחמים
של חטיבה  ,7בגבורה ,אומץ לב ,דבקות במטרה

טנק מחטיבה  .7צילום :מיכאל מס
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ומקצועיות ,את תורת הלחימה של השריון ושל
צה"ל בכללותו .מאז מלחמה זו הפך חיל השריון
מחיל מסייע לכוחות הקרקע לחיל מסתער ,פורץ
קדימה ומכריע בשדה הקרב ביבשה בכל מלחמות
ישראל .נפגשתי לראיין את אל"ם יעקב בנג'ו
מפקד חטיבה ,7
בתפקידך כמח"ט  ,7על אילו נושאים
ממורשת לוחמי השריון בעבר אתה שׂם דגש
מיוחד בהכשרת המפקדים והלוחמים של
החטיבה?

אני שם דגש על מה שלדעתי ציין את החטיבה
לאורך כל השנים .גורלנו כרוך בגורל המדינה .בכל
המאורעות החשובים שלה ,בכל מקום שהמדינה
קראה לנו  -שם היינו .ברור לכל אחד שבכל מקום
בו נידרש  -שם נהיה!
נושא חשוב נוסף הוא הנחישות לבצע כל
משימה שנקבל .נחישות זו אפיינה את החטיבה
מראשית ימיה ,למרות שידעה אבידות קשות
ואירועים קשים ,תמיד ידעה להמשיך להתחדש
ולחדש .זה דבר חשוב מאוד .אני מחנך לחדשנות.

כל מפקדי החטיבה הדגולים תמיד חידשו -
חידשו בתורת הלחימה ובתפיסות ההפעלה
בפעולות שלהם .חשוב להוסיף שגם בנושא
קליטת עלייה עסקה החטיבה מתקופת קום
המדינה .כבר אז נקלטו עולים חדשים מארצות
רבות והפכו ללוחמי שריון מקצועיים .גם כיום
אנו ממשיכים לקלוט עולים חדשים ,ומשקיעים
בהטמעתם ב ַחיל ,בשילובם במקצועות ובחיי
החטיבה.
איך אתה מפתח ומטפח בטנקיסט את החוסן
"האדם הוא הפלדה"?
אני עשה זאת על ידי הרבה אימונים מפרכים,
גם פיזיים וגם נפשיים .לגבי הנפש  -זה מתבטא
במשך התרגיל; הפיזי  -מתבטא בעבודה קשה
גם על הרק"ם ומחוצה לו ,הרבה מסעות רגליים,
הרבה תרגילים ארוכים מאוד .זו הדרך היחידה
לרכוש חוסן .זה משהו שנרכש ולא משהו
שנולדים איתו.
איך אתה מטפח בחיילי החטיבה גאוות
יחידה שריונאית?
אני מלמד מה שאני חושב שחשוב בשריון,
ומה שיפה בו .האחד  -זה מקצועיות ,ירידה
לפרטים ,היכולת לחשוב רחוק .כשהמכונות
מתחילות לזוז צריך לחשוב על המטר האחרון.
אני מחנך ומלמד את הטכנולוגיה ואת העוצמה
שהמכונה מביאה לידי ביטוי .כל הדברים האלה
ביחד ,בעיניי ,זה משהו מאוד ייחודי לשריון .כל
זאת מגבש גאווה שריונאית.
אתר יד לשריון בלטרון הוא אתר הנצחה
יחידי בעולם ,המפעיל פרויקטים חינוכיים
וערכיים לאנשי חינוך מובילים ולנוער ,והוא
כמובן גם אתר הבית של כל לוחמי השריון
לדורותיהם .איך אתה מעודד ומטפח את הקשר
של מפקדי החטיבה בסדיר ובמילואים ,להיות
חברי עמותת יד לשריון בלטרון ,ולהיות שותפים
בעשייה הכול כך גדולה במקום?
ראשית אני חושב שזה מושג על ידי דוגמה
אישית ונוכחות רבה במקום זה .החיים בכלל ,של
אנשי השריון ,סובבים סביב המקום הזה ,במיוחד
של הסדירים .אנחנו נקלטים פה לחטיבות ,אנחנו
מקיימים פה אירועים ,אנחנו רואים במקום זה
מקום של בית .מקבלים אותנו ומתייחסים אלינו

אל"ם יעקב בנג'ו מפקד חטיבה 7

מאוד יפה .להיות חבר בעמותה ניתן רק על ידי
חינוך ,ולא באמצעות פקודה .אני חושב שכל מה
שדיברנו מקודם ,על הערכים של חיל השריון,
הערכים של חטיבה  ,7זה חינוך לחברות בעמותה.
המקום הזה הוא אתר ההנצחה המרשים והיפה
ביותר במדינה .הגודל שלו ,העוצמה שלו ,גורמים
לך להיות שייך.
מה תרומתו של ביטאון עמותת יד לשריון
בלטרון לחיילים והמפקדים ,ומה ניתן להוסיף
על מנת שיהיה יותר משמעותי ללוחמי השריון
בחטיבה ?7
הביטאון הזה תורם את העיסוק שלנו במורשת
השריון ותורתו .קיימים פערי ידע גדולים ,בכל
הגילאים ,כולל שלי ,בנושאים המתפרסמים
בביטאון .גם אני פותח את הביטאון וקורא בו,
ולומד כל פעם מחדש דברים מעניינים וחשובים.
סיפורי לוחמים ,סיפורי קרבות ונושאים אחרים.
אתה לומד על עושר העשייה שלנו בתרבות
הצבאית ,וכמה אנחנו חלק מכריע בה .זה נושא
חשוב מאוד ,ולדעתי זו התרומה העיקרית
שביטאון זה נותן לנו.
מה הוא יכול לעשות טוב יותר?  -אני
חושב שהוא צריך להמשיך להיות איכותי,
כמו שהוא היום .האיכות הזו תמשיך לנ ַ ֵּצחַ.
כשאני קורא בו את הסיפורים האישיים ,את
הרגישות שלו ,המופגנת בהם ,ואת העומק
האקדמי ,שמושקע בהם ,בעיני זו ההצלחה
הגדולה שלו .אני בטוח שהוא ימשיך להיות אבן
דרך לכל אחד.

היום אתה שותף פעיל בצעדת לטרון
ה־" 21השריון בעקבות לוחמים" ,הכוללת
ידע על קרבות החטיבה בעבר .מה דעתך על
תפקודה וחשיבותה בהטמעת המורשת החילית
וההיסטורית?
הדבר המדהים הוא ,שכאשר צועדים פה
באזור בולטת הניגודיות שבמקום .אנו הולכים
בשדות קרב עקובים מדם .חיילים רבים נפלו
פה באזור ,וכיום עוברים פה כביש  1וכביש ,3
מסביב הכול פסטורלי .המון אנשים מטיילים,
מסביב שדות ,גידולים שונים ,פרחים פורחים,
ואתה אומר לעצמך  -כל זה השתנה כל כך מהר.
עברו רק  62שנים .לדעתי ,עצם ההליכה באזור
מבהירה לאנשים ,שפעם לא היה ברור מאליו
שאפשר לנסוע מתל אביב לירושלים בביטחון.
פה עבר הגבול עם ירדן .פה ישב צבא ירדן .היום
אנו הולכים ומטיילים ללא חשש .היום קיים
פה מירקם חיים שלם .אני חושב שזו התרומה
האדירה של הצעדה .עצם ההליכה ,ההנאה
מהנוף ,והניסיון לדמיין את המצב הקשה בעבר,
מבהירים לכל בר־דעת מאיפה התחלנו והיכן אנו
היום .זה לא מובן בשום צורה ואופן  -לדעתי זו
חשיבות הצעדה.
לסיום הראיון ,מה ברצונך להוסיף ,דברים
משלך?
יש לי שני נושאים שכרוכים האחד בשני.
ככל שאני מתבגר ,אני מבין שכל מה שאני רואה
סביבי הוא אינו מובן מאליו .כשהייתי צעיר,
הכול היה נראה לי ברור .הכול שחור־לבן .כיום
אני מבין ,שפשוט נס שאנחנו כאן .אולי כי אני
עוסק כל היום בצבא ,כל יום מתחכך בדילמות של
הצבא והמדינה ,ובאחריות האדירה הזו ,להוביל
כוחות לוחמים .זו משימה מאוד כבדה .החלק
השני שכרוך בזה ,הוא שאני מבין ,שבכל מקום
שיהיה קשה ,ונצטרך לעמוד לימינה של המדינה,
זה לא עניין של זכות  -זו חובה לאומית!
בכל משימה אנחנו תמיד נהיה לימינה
של המדינה .כל הפסטורליות שמסביב ,אורח
החיים שלנו  -הוא לא מובן מאליו .אנו צריכים
להבהיר את זה לעצמנו .אנו חיים כאן בזכות,
ובזכות האנשים שעמדו לפנינו ,מחובתנו
למסור לבאים אחרינו ,לפחות כמו שמסרו
לנו ,ויותר .ככל שנעמיק את ההבנה הזו ,תהיה
לנו מדינה טובה יותר ,וחברה בריאה יותר .פה
חייבים כל יום לקום ולהגיד :מה אני עושה ,בין
אם זה בארגון הצבאי ,או הארגון האזרחי .פה
אי אפשר לשבת על הגדר .פה חייבים לעשות
את שעשו קודמינו ,וחובה להמשיך ולהוסיף
במעשים ,ולא בדיבורים .כל בוקר אני ממשיך
לעשות ,לדרוש ולחדש .אי אפשר להיות פה רק
עקב עשייה רבה של אנשים נפלאים ,שקדמו
•
לנו .מחובתנו לעשות כמוהם ,ויותר!
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גדוד 196

יחידה עילית מאותגרת בשריון
גדוד  196של חטיבה  460הוא גדוד עילית בשריון .המדריכים־
מפקדים בו הם המצטיינים ברמתם והם המופקדים על הכשרת דור
העתיד של המפקדים וגם נערכים ללחימה עתידית אם תבוא
אל"ם (במיל') שאול נגר
באחד הבקרים של סוף מאי השנה נפגשתי
עם סא"ל אמיר חמוד ,מג"ד  ,196על גבעה
חשופה וחרושת עקבות טנקים בשיזפון .באתי
להיפגש עם מ"פים וחיילים ועם המח"ט אל"ם
גיא בר־לב שהחליט לפתוח את היום בתצפית
על תרגיל של פלוגת הקמ"ט של חטיבה 401
שתרגלו עם טנקי מרכבה סימן .4
טנקים נראו בעמדות לחימה וחלקם בתמרון
להחלפת עמדות ירי וחלק נוסף ממהרים לנוע
לקו העמדות הבא .הפקודות הקצרות נשמעו
במכשיר הקשר והביצועים לא אחרו להיראות
בשטח .אבק הירי והתנועה הסתיר חלק ניכר
מהנוף.
מי שמתרגל כאן זה פלוגת הקמ"ט של
חטיבה  ,401פתח אמיר המג"ד בהסבר שנתן לי,
הם מתרגלים על גבי טנקי מרכבה  .4המפקדים
שמפקדים על הטנקים כאן הם האיכות הטובה
ביותר שיכולה להיות למפקדים במרכבה .4
יש לדוגמה מ"פ שסיים את כל תפקידי השטח
שלו ,התחיל בהדרכה ,היה במבצעית והגיע
לכאן כמפקד על פלוגת הקמ"ט .המ"מים הם
כאלה שסומנו מצטיינים בקק"ש והגיעו לפקד

על המחלקות בקמ"ט ,והגננים הם הסמלים
שהצטיינו בקורסים שלהם ונשארו כאן
לשמונה חודשים .לאחר מכן יוצאים כולם
לקורסי קצינים.
התרגיל עצמו ,הסביר סא"ל חמוד ,מדמה
את החלק האופרטיבי של גדוד  196כגדוד
מבצעי במלחמה ,כי בשעת חירום הוא גדוד לכל
דבר .לכן מדי מחזור אנחנו מבצעים אימונים
לשמירת הכשירות של המפקדים שיפקדו גם
במלחמה ,שזה שונה מההכשרה עצמה.
לאור איכות המפקדים ואיכות הכלים שיש
לנו כאן אנחנו מציבים בפני המפקדים אתגר
גדול ,המשתקף במורכבות של התרגיל הזה.
מדובר בתרגיל מאוד מורכב שיש בו חיפויים
רבים ,יש בו עיקופים ותמרון לשטח ענק.
אפשר לראות את הפריסה של קו העמדות ,זה
בערך שני קילומטרים של קו עמדות .את זה
מאפשרת לנו כמובן מערכת מענ"ק שמקיימת
בטנק שליטה מצוינת .זה פותח לנו זוויות
גדולות מאוד להשמדת טנקי אויב שמולנו ,תוך
ירי על היעדים וגם ניצול האש בצורה מרבית.
הטנקים סיימו כרגע להשמיד את כל

המטרות במרחב וכרגע מתחילים את ההתקפה,
מסביר סא"ל חמוד ,ואני עוקב אחר תנועתם,
הוא מוסיף .אנחנו נלווה אותם לאורך כל הדרך.
עשינו שלב אחד מתוכנן ,אך הפלוגה לא מכירה
את השלב הבלתי מתוכנן שלה ,שייערך בשטח
אחר לגמרי שלא מוכר ,והם יצטרכו לקיים עליו
נוהל קרב בשינוי משימה תוך זמן קצר ,לתת
פקודות ולצאת לפעולה .זה המבחן שלהם.
המדריכים כאן הם הטובים שבטובים,
מדגיש סא"ל חמוד .המפקדים הסמלים
פועלים שני מחזורים ויוצאים לקורסי קצינים,
ומרביתם נעשים קצינים ,המ"מים שירתו
ארבעה חודשים ביחידות המבצעיות וחזרו
לכאן לשנה .אפשר למצוא ביניהם כאלה שהיו
ארבעה חודשים ,אפשר לראות כאלה שהולכים
להיות סמ"פים ומסיימים את השנה וכן הלאה.
המ"פ המתורגל היום ,עומד לפני סיום תפקידו
כאן ובעוד כחודש יהיה סמג"ד בחטיבה .401
כל מ"פ משמש בתפקידו שלושה מחזורים
במהלך שנה ,מוסיף סא"ל חמוד ,זה נכון לכל
פלוגות הקמ"ט וגם בפלוגת הקק"ש שגם היא
בגדוד  ,196גדוד הפיקוד.

טנקים באימונים
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סא"ל אמיר חמוד
מנהל את התרגיל

אני כאן שנתיים וזה תפקיד שלישי שלי,
אומר סא"ל חמוד בחיוך קטן ,ואני מסיים עוד
שבועיים ובעצם שנתיים בגדוד.
איך אתה מתמודד עם חילופי הסגל ,אני
שואל .זה חלק מהעבודה שלנו משיב סא"ל

חמוד ,לכן שמו אותנו כאן .זו היכולת שלנו
לעשות דירוג ביניהם ולחנוך בכל פעם מחדש
את המפקדים ,כי למרות הוותק שלהם העשייה
היא אינטנסיבית מאוד והיא גם מכשירה
לפיקוד .בשונה מאשר להפעיל פלוגה מבצעית,

כאן אתה מכשיר אותם להיות מפקדים ולכן
מרווח הפעולה שלך או התחומים שאתה עוסק
בהם הם תחומים אדירים .לכן כאשר המ"פ
בתחילת דרכו אנחנו נצמדים אליו .גם הסמג"ד
בגדוד הפיקוד זה תפקיד שני ,אחרי שסיים
תפקיד סמג"ד ביחידה מבצעית וכך הם מגיעים
לתקופות ארוכות .כך אנחנו מכניסים את
המ"פים לתפקיד ,והמ"פים הם אלה שמכניסים
את הסגל שמתחתם לתפקיד .בתוך הסגל יש
לנו דירוג .אנחנו משמרים את הזיכרון הארגוני
בתוך היחידות עצמן.
כל הכבוד ,אני משבח .סא"ל חמוד מודה
וממשיך להסביר על התרגיל שממשיך להתקדם.
התרגיל מתנהל עם שתי מחלקות שמאגפות
מדרום כדי לתקוף את היעדים מהממד הצר
ולא מהממד החזק של היעדים עצמם ,ועם
חיפוי של המחלקה שהמ"פ השאיר כאן .לאחר
מכן המחלקה שנשארה כאן ,לאחר שיצרו כבר
קו בהמשך ופתחו באש לעומק ,היא מסיימת
את תפקידה כמחלקה מחפה ,היא מצטרפת
לתנועה ואנחנו הולכים לבדוק את התזמון של
ההתקפה הפלוגתית בצירוף המחלקה שהגיעה
מהעומק .את זה אנחנו נעשה בשלב הבא.
המח"ט בר־לב ואני מיהרנו למשרדו
•
והטנקים המשיכו לשעוט ולירות.

ראדא תעשיות אלקטרוניות מפתחת ומייצרת
מערכות אלקטרוניות חדשניות לרק¢מ
• מערכות מכ¢מ • מערכות ניווט
• מערכות תצפית • מערכות הקלטה ותחקור
ביום העצמאות ה≠≥∂ לישראל¨ ראדא מברכת את החיל השריון
בברכת ¢מרחבים בטוחים¢
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אנו מקנים ללוחמים
את התובנה
שהאדם שבטנק ינצח
אנחנו מטפחים בלוחמים מקצועיות וערכים כדי שבסוף השירות הם יהיו אזרחים
מועילים ותורמים במדינת ישראל .הכרת יכולות הטנק ,האימונים הקשים ,התרגולות
שלב אחרי שלב  -מקנים ללוחמים במהלך השירות את התובנה שהאדם שבטנק ינצח
נחמה בר כוכבא (בריל) *
ביום חמישי  21באפריל  2011התקיימו באזור
לטרון צעדת השריון ה־ 21והמרוץ הראשון
בנושא "השריון בעקבות לוחמים" .אל"ם גיא
בר־לב מח"ט  460השתתף במרוץ עם מפקדים
וחיילים מהחטיבה .בתום האירוע הספורטיבי־
שריונאי נפגשתי איתו לראיון אישי .בחטיבה
 ,460חטיבת ההכשרות ,מכשירים את הטירונים
המתגייסים לשריון ומועברים בה קורסים רבים:
מקצועות השריון ,אימון צמ"פ (צוות ,מחלקה
ופלוגה) ,קמ"ט (קורס מפקדי טנקים) ,קק"ש
(קורס קציני השריון) ,קמ"ד (קורס מדריכות
שריון).
על איזה נושאים ממורשת לוחמי חיל
השריון אתה שׂם דגש מיוחד בהכשרת הלוחמים
של החטיבה ובקורסים שאתה מפקד עליהם?

המפקדים כיום מקבלים ליחידה בני נוער מכל
קצוות הארץ ועליהם להפוך אותם בזמן מוקצב
מאזרחים ללוחמי שריון מגובשים ,בעלי שאיפה
ברורה להיות לוחמים מקצועיים ,בעלי ערכים,
המוכנים לתרום ולהשקיע ,ללמוד ולהתמקצע.
במהלך האימונים בטירונות ובקורסים השונים
אנו שמים דגש מיוחד על טוהר הנשק ,מקצועיות,
נחישות ,דבקות במטרהֵ ,רעּות ושליחות
חברתית .אנחנו מטפחים בלוחמים מקצועיות
וערכים כדי שבסוף השירות הם יהיו אזרחים
מועילים ותורמים במדינת ישראל .הכרת יכולות
הטנק ,האימונים הקשים ,התרגולות שלב אחרי
שלב  -מקנים ללוחמים במהלך השירות את
התובנה שהאדם שבטנק ינצח.
איך אתה מטפח בלוחמים את גאוות היחידה

והרצון להמשיך להתקדם ולצאת לקורסי
מפקדים?
הנוער כיום הוא נוער טוב ,מעל  90אחוזים
מבקשים להיות קרביים .בין המתגייסים אחוז
גבוה מבקש לשרת בשריון .המהלך השירות
אנחנו עוזרים להם להתגבר על קשיים.
המפקדים מטפחים קשר אישי עם כל לוחם.
מספר המבקשים לצאת לקורסי מפקדים גדול
מהנדרש ,ורק מספר מועט ביותר של הלוחמים
לא מסיים את הקורסים .תוך כדי השירות
ביחידות נוצרת גאוות יחידה שריונאית מלכדת
ומשמעותית ,והשריון הופך להיות חלק מחייהם.
אתר "יד לשריון" בלטרון הוא הבית של
לוחמי השריון לדורותיו ,איך אתה מטפח את
הקשר של מפקדי החטיבה בסדיר ובמילואים

טנק באימונים בחטיבה 460
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להיות חבר העמותה ולתרום לטיפוחה?
אתר "יד לשריון" בלטרון הוא אתר הבית
שלנו .במקום מונצחים חללי השריון שנפלו
בקרבות הקשים על הגנת המדינה .באתר אנו
לומדים את מורשת הגבורה של הלוחמים
במלחמות ישראל .לטרון הוא מקום בו
אנו יכולים להזדהות וללמוד את התכנים
המשמעותיים של קרבות השריון ,להתחבר
למורשת ולהרגיש חלק ממנה .אנו מרבים לקיים
אירועים חטיבתיים במקום ,כדי לחזק את הקשר
של הלוחמים ללטרון .אנו מקיימים באתר טקסֵי
סיום של חניכי הקורסים השונים עם הורים
ואורחים וטקסֵי השבעת הטירונים .בנוסף
מתקיימות במקום סדרות חינוך ללוחמים.
ביום  28באפריל  2011חנכנו את אנדרטת
לוחמי חטיבה  460בפארק העוצבות בלטרון.
זהו אירוע נוסף שיאפשר לקיים במקום עצרות
ומפגשי לוחמים של החטיבה לדורותיהם.
מה תרומתו של ביטאון עמותת יד לשריון
בלטרון לחיילי ומפקדי החטיבה ,ומה ניתן
לשפר?
הביטאון משקף נאמנה את חיי הטנקיסט
בתקופות השונות .הביטאון מספר על קרבות

אל"ם גיא בר־לב מפקד חטיבה 460

שריון בתקופות שונות ובמקומות שונים .בנוסף,
מתפרסמות בו כתבות על מפקדי שריון שתרמו
לפיתוח תורת השריון ולחמו בגבורה במלחמות
שהיו בעבר וכיום .אנו מחלקים את הביטאון
ליחידות והחיילים והמפקדים קוראים אותו
בעניין רב.
צעדת השריון והמרוץ "בעקבות לוחמים"

התקיים היום בלטרון .השתתפת בו אישית עם
הלוחמים מהחטיבה .מהו השפעת מפעל זה
בהטמעת המורשת החיילית?
הצעדה והמרוץ באזור מחזקים את הקשר
בין הלוחמים ללטרון ולסיפורי הקרבות שסופרו
בתחנות שבדרך .צעידה או ריצה משותפת
של מפקדים וחיילים בנושאים חשובים אלה,
מחזקים את מורל הלוחמים ,מטפחים את הקשר
והגאווה היחידתית .לשנים הבאות רצוי לפרסם
את הנושא בכל אמצעי התקשורת כדי שיבואו
גם אזרחים רבים להשתתף באירוע זה .זו תהיה
חוויה ישראלית מרגשת שחיילים ואזרחים
צועדים או רצים יחד בעקבות לוחמים.
מה ברצונך להוסיף לכתבה ממבט אישי
שלך?
חשוב לי לסכם שנוער מצוין ,איכותי ובעל
מוטיבציה חזקה מתגייס כיום לחיל השריון .הוא
משתלב היטב ביחידות ,מתאמן ,משקיע ,שואף
להתקדם ולהשתפר ולהגיע להישגים הטובים
ביותר .כיום המפקדים הצעירים של החיל הם
שדרת פיקוד החלטית ,מקצועית ,איכותית
שתוביל קדימה את חיל השריון וצה"ל ותהיה
מוכנה להתמודד עם כל אתגר ובכל מקום• .

*נחמה בר כוכבא (בריל) אלמנתו של אלוף משה בר־כוכבא (בריל) ,בעבר קצינת חינוך של גייסות השריון ,כיום יו"ר ועדת החינוך של
עמותת יד לשריון בלטרון

עם המרכבה
לאורך כל הדרך
מערכות מיזוג ,אב"כ ומטען עזר
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יזכור
סא"ל ז'וסלין בש ,ראש ענף נפגעים

לדאבון ליבנו הביטחון גובה מחיר דמים באימונים ,בפעילות מבצעית,
בתאונות ולעתים בפעילויות אחרות .עובדה זו אינה פוסחת על חיל
השריון העושה מאמץ רב עם כלל צה"ל למנוע ככל האפשר נפילה
של חיילים מכל סיבה שהיא .מאז יום העצמאות בשנת תש"ע ועד
יום העצמאות תשע"א ,נפלו שני חיילי שריון ושמותיהם נחקקו על
כותל השמות ב"יד לשריון" בלטרון .ואלה השמות

סמל מיכאל שי ז"ל
בן אירינה ורמי
נולד בירושלים ביום ו' בסיוון תש"ן 29 ,במאי 1990
שירת בחיל השריון בגדוד  195בחטיבה 460
התגייס ב־ 22במארס 2009
נפל בעת שירותו הצבאי ביום ח' בסיוון תש"ע 21 ,במאי 2010
מקום הנפילה :תל אביב (חוף הצוק)
מקום קבורה :בית העלמין הצבאי ,קריית שאול
הותיר אחריו הורים
ממספר אישי6022577 :
בן  20בנופלו

האדם
שבטנק
ירוץ
בעיתון "במחנה" מיום  23במארס
 2011פורסם כי "האדם שבטנק ינצח,
אבל לפני זה הוא כנראה ירוץ אלפיים:
הנחיה חדשה של קצין השריון הראשי
(הקשנ"ר) ,תא"ל יגאל סלוביק ,מחייבת
כל שריונר לעבור בוחן "בר־אור" על
מנת לסיים מסלול לוחם ולשרת בגדוד
מבצעי ".הידיעה המלאה פורסמה על
ידנו באתר השריון ביום  24במארס
 .2011כנראה שהקשנ"ר ,ובצדק ,לא
רוצה שהטנקיסט יהיה ּגּוץ וְ ָעגֹל...

יְדִידִי הּוא ַטנְקִיסְט
מילים :א .רוסאק
תרגום/נוסח עברי :לא ידוע
לחן :איסאק ליובאן
יְדִידִי הּוא ַטנְקִיסְט
יֵׁש לֹו ּכֹובַע גָּדֹול
ּומֵֹרב יְשִׁיבָה
הּוא ּגּוץ וְ ָעגֹל.
ִה ְבטִי ַח ְל ָהבִיא לִי
ַאחַר ִמ ְל ָחמָה
ִמ ַּטנ ְק ַהשְַּׁרשֶֶׁרת
ִריץ'־ָרץ' ַלשִּׂ ְמלָה.

סג"ם ירין רבינוביץ ז"ל
בן לילי ודניאל.
נולד בתל אביב ביום כ"ב בתמוז תש"ן 4 ,ביולי 1990
שירת בחיל השריון בגדוד  75בחטיבה 7
התגייס ב־ 23בנובמבר 2008
נפל בעת שירותו הצבאי ביום כ"ב באדר ב' תשע"א 28 ,במארס 2011
מקום הנפילה :בת ים
מקום קבורה :בית העלמין הצבאי בחולון
הותיר אחריו הורים ואחים (כמה אחים והאם גם אחיות?)
ממספר אישי6042572 :
בן  20וחצי בנופלו

איור של סא"ל (במיל') יעקב שילה ,שהוכן
במיוחד לשיר זה .יעקב שילה היה שנים
רבות גם קריקטוריסט בעיתון מעריב
ותערוכת ציוריו מהביטאון "בשריון"
שפורסם בשעתו בחיל ,מוצגת ברחבת
התערוכות בלטרון
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אם יש עוצמה לשריון
 היא מתחילהבמדריכות המהוללות
כל שריונר בדרכו להיות איש צוות ,מפקד טנק או מפקד
מחלקה  -מקבל הכשרה מקצועית בהפעלת הטנק
ומערכותיו ממדריכות השריון המקצועיות והמסורות
עד בלי קץ שבחטיבה  .460אם תרצה לדעת את מקור
העוצמה המקצועית של השריון ,לך אל המדריכות

אל"ם (במיל') שאול נגר

מדריכות שריון בפעילות
צילום המחשה :המצולמות אינן קשורות לכתבה

מדריכות השריון שבחטיבה  460מתמודדות
לאורך כל השנה בהעברת חומר מקצועי מורכב
ומתעדכן של הפעלת הטנק על כל מערכותיו,
לחיילים חדשים שזה עתה סיימו את שלב
הטירונות ,לחניכים בקורס מפקדי טנקים
האמורים להעמיק את הידע שלהם ,ולצוערי
השריון העומדים להפוך למפקדי מחלקות
שינהיגו קבוצת טנקים בקרב .ההתמודדות
של המדריכות מרובת אתגרים ,ראשית הן
עצמן צריכות ללמוד ולהיות בקיאות לעילא
בחומר שאותו הן מלמדות .הן עצמן מתחלפות
מדי פעם לרגל שחרור של מדריכות ושינויים
אחרים ,ועליהן לקיים בכל עת את מוקדי הידע
המקצועי ולשמר אותם .כאשר מגיעה מערכת
חדשה ,לדוגמה מערכת הגנה אקטיבית "מעיל
רוח" שהוחל בהצטיידות בה בתחילת השנה ,הן
צריכות ללמוד אותה על בוריה מן המפתחים,
מהמתחזקים ,מאנשי מנת"ק המפתחים ומשפרים
את טנקי המרכבה ,מאנשי תורת חש"ן (תח"ש)
ולדעת לענות על כל שאלה של חניך או מפקד
אחר כלשהו בחטיבה .הן דואגות לסייע לכל חניך
המתקשה לעומת חבריו ונותנות לו מעין שיעור
פרטי מחוץ למסגרת השעות הקצובות להדרכה,
ובלבד שלא ינשור ויהיה חייל ולוחם או מפקד מן
המניין .הן משקיעות גם במתודת ההדרכה במידה
מעוררת השתאות ,וכל אחת בתחומה עושה זאת
בהתלהבות ,בשקדנות ,במסירות רבה ,בהצלחה
רבתי ובתחושת שליחות.
נפגשתי לשיחה עם קבוצה של שמונה
מדריכות שריון בעלות רמת ותק לא אחידה,
בבסיס שיזפון ,ממקצועות שונים .השיחה קלחה,
הקולות היו בוטחים ,והמדריכות יצרו אצלי את
התחושה שחומר הלימוד שאותו הן מנחילות
לחניכים ,וגם מעבירות בתוך עצמן ממחזור
למחזור ,גם יקר לליבן וגם כחומר ביד היוצר.
יצאתי נפעם.

מי הן המדריכות
וכיצד הגיעו לשריון
סגן רותם גל ,מהיישוב להבים .אני בשריון
קצת יותר משלוש שנים .התגייסתי להיות
מדריכת שריון והגעתי ל ַחיִל גם בגלל שדוד שלי
היה נהג טנק ,הוא נהרג במלחמת יום הכיפורים,
ובגלל שחברה שלי הייתה מדריכת שריון שני
מחזורי קמ"ד לפניי .ראיתי את הסרט סיום קמ"ד
וממש התרגשתי ממנו ורציתי גם להיות קמ"דית.
הייתי מדריכה במדור הדרכה ויצאתי לקצונה,
הייתי מפקדת מגמת טען ועכשיו אני הסגנית של
רמ"ד מקצועות .אני המפקדת של כל המדריכות
ואני מקווה להיות גם מפקדת פלוגת קמ"ד בעתיד
הקרוב ולסיים את שירותי בחיל השריון.
נטע ַא ְּבלֶס ,ממודיעין ,התגייסתי באוגוסט
 2009לחיל השריון בתור קמ"דית .הלכתי
למיוני יח"ש (יחידות שדה) ומאוד התלבטתי
מה להיות  -מדריכת חי"ר או מדריכת שריון.
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סגן רותם גל

הגר כהן

לאחר שדיברתי עם כמה שריונרים חברים שלי
הם אמרו לי שברור שמדריכת שריון ,לא הייתה
בכלל התלבטות .ככה הגעתי לפה .הייתי מדריכת
מענ"ק ,חפפתי אחת מהמדריכות ועכשיו אני עם
המחזור האחרון ומתפקדת כצפ"ית (צוות פיתוח
הדרכה) של המדור ,אחראית על כל המתודיקה
של המדריכות במדור ומשתחררת עוד מעט.
דֶּבִי ספיר ,מטבעון ,התגייסתי בדצמבר .2009
את האמת  -הלכתי למיונים להדרכה ,רציתי
להיות מדריכה ולא ידעתי בכלל מה זה הדרכת
שריון ,עכשיו זה מביך אותי ...יותר ידעתי מה זאת
הדרכת חי"ר ,כי כל החברות שלי היו מדריכות
חי"ר ,ובהתחלה קצת התבאסתי שקיבלתי
הדרכת שריון וברגע שקיבלתי את זה כולם אמרו
לי שזאת ההדרכה הכי טובה שיש ,אז קצת יותר
התלהבתי .עכשיו כמובן אני ממש חושבת שזאת
ההדרכה הכי טובה שיש .סיימתי את הקמ"ד ואני
מדריכה בכיתת תחמושת ,מדריכת טענים ואני
כרגע חופפת מישהי שכרגע גם סיימה קמ"ד" .על
מה תמליצי לבאות אחרייך  -שריון או חי"ר",
שאלתי" .שריון ,כמובן" ,ירתה את התשובה
במהירות של כדור חודר שריון.
הגר כהן ,מנתניה .היה ברור לי מלכתחילה
שאני רוצה הדרכה ואח שלי היה כאן קצין אז הוא
אמר ששריון ,אבא שלי גם היה בשריון ,בחטיבה
 .7אני מדריכת אב"ך במגמת טען.
יעל קונפורטי ,מתל אביב .התגייסתי
בדצמבר  .2009איך הגעתי לשריון? אומרים
ששריון זאת משפחה והאמת שכולם אצלנו
במשפחה שריונרים ,כולל דוד שלי ,אבא שלי
ואח שלי ,כולם היו אצלי קצינים בשריון ,ממש
כל המשפחה שלי ,האמת היא שאני מאוד מאוד
אוהבת הדרכת שריון .אבל אני מהילדות האלה
שעשו את זה כי זה מה שחונכתי וגדלתי על תורת
השריון .אני מאוד מאוד שמחה ,אני אמליץ על
זה במיוחד .אני מדריכת מאמן צוות במגמת
שו"ב ,שזה מדריכת סימולטורים יותר  -ומענ"ק,
שליטה ובקרה.
גל דרור ,ממושב סתריה .אני מקמ"ד ,92
התגייסתי באוגוסט  ,2010הגעתי למדור ,עברתי
את החפיפה ובעצם המחזור עכשיו שהדרכתי
היה המחזור מקצועות הראשון שאני מדריכה.
אני ממגמת תותחנות ואני מדריכה בקרת אש
של מרכבה סימן  .3הגעתי לשריון דרך חברה
מהמושב שהייתה פה מדריכה ,עברתי גם את
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עומר ֶט ֶסל

ניצן בן שעיה

המיונים להדרכת יח"ש (יחידות שדה) ויש שם
אפשרות לדרג באיזו הדרכה אני יותר מעוניינת,
והיא אמרה לי  -ברור שאת רוצה שריון ,אין
בכלל שאלה ,היא הייתה גם בזמן הזה צפ"ה
(צוות פיתוח הדרכה) של הקמ"ד .היא המליצה לי
בחום וגם זה מה שגם אני בחרתי ,בלי יותר מדי
קשר משפחתי לשריון ,אבל דרך חברות .זהו ,אני
מאוד מרוצה.
ניצן בן שעיה ,ממכבים־רעות .אני הגעתי
גם לשריון דרך הרבה בנות שגרות באזור שהיו
מדריכות ,גם הייתי בתנועת נוער ,אז ככה אני
הייתי קרובה לכל עניין ההדרכה .הגעתי גם
לקמ"ד ועשיתי את הקורס ,אני במגמת נט"ר,
שזה נהיגה וטיפול ברק"ם ,אנחנו מתעסקות בכל
הנהגים .אני גם תוך כדי הקמ"ט הוצאנו רישיון
לטנק ותוך כדי השירות גם המון יורדות לשטח
ומורידות טנקים וחונכות את הנהגים ,שזה ממש
ככה עבודה מקרוב .אני מדריכה של תוד"א,
שזאת תודעת אויב ,ובאמת כל העניין על איך
לזהות טנקים ,ואיך לזהות נ"ט ולדעת על הרשות
הפלשתינית ועל סוריה ולבנון וביטחון שדה.
זה מה שעוברים גם בקורס מפקדים .החיילים
מאוד אוהבים את השיעור הזה ,מאוד מתעניינים
בחומר .אנחנו גם בוחנות אותם בשטח ,אחרי זה
באימון המתקדם .אני מאוד אוהבת את השירות.
עומר טסל ,מתל אביב .הגעתי לשריון דרך
מיונים ליום המאה ומשם מיונים ליח"ש ,הדרכת
חי"ר ,תותחנים ושריון .בחרתי שריון ובאמת
התקבלתי והגעתי לכאן .אני הכי צעירה כאן,
אני ממש חדשה ,רק קצת יותר מחודש במדור
ואני עכשיו בשלב של חפיפה .זה אומר ללמוד
המון חומר ולשבת כל היום וללמוד מאגרים
של שאלות שעשויים לשאול אותי ,להתמודד
עם חומר שבחיים לא הייתי מגיעה אליו אם לא
הייתי כאן ,אני בכיתת כיבוי אש .הרבה מערכות,
כל הסימנים (הכוונה לטנקי מרכבה סימן)...
משתנים ,זה אתגר .החונכת שלי היא נועה ויטמן.

עם מה מתמודדות
מדריכות השריון
ניצן בן שעיה :זאת עבודה מאוד אינטנסיבית
וסביב השעון כל הזמן .כל הזמן אבל כל הזמן
נתקלים פה בדברים שונים  -את מתחילה,
נחפפת ולומדת את החומר ואז עוברת להיות
מדריכה מקצועית ומתמקצעת על החומר ואז

יעל קונפורטי

את הופכת להיות חופפת ומעבירה את כל הידע
שלך למישהי יותר קטנה וכבר נהיית בוגרת כיתה
ומוטלת עלייך אחריות יותר גדולה .אז כל הזמן
עומדים אתגרים חדשים שצריך לעלות ולספק,
עולה האחריות ככל שעולים בתפקיד.
כמה זמן נשארים בתפקיד?
לא הרבה ,משיבה ניצן ,מחזור אחד של
ארבעה חודשים ,זה די עצוב .גם עכשיו ,כשאני
כביכול בקמ"ד החופף שלי ,ואני כרגע חופפת,
אני מעבירה המון שיעורים כי ככה זה יוצא ,עדיין
מעבירים שיעורים אבל אין מה לעשות ,אנחנו
משרתות רק שנתיים ,למידת החומר היא ארוכה
והקורס הוא ארוך ,אבל ככה זה.
רותם גל :ההתמודדות עם שימור הידע היא
לדעתי מאוד מורכבת ,במיוחד בתור מישהי
שהייתה גם קצינה במדור ,ודווקא התחלופה
של המדריכות היא מאוד גדולה ,אם כל ארבעה
חודשים אמורה להגיע מדריכה לכיתה ,לעומת
מדריך בקק"ש ,גנן קק"ש ,שנשאר שנה וחצי
או שנתיים בתפקיד שלו .אבל אני חושבת
שההתמודדות הראשונה היא החפיפה ,התהליך
שהמדריכה עוברת ,שהוא מאוד ,מאוד ,מאוד
ארוך ומורכב ודקדקני ופרטני  -ולא סתם .אנחנו
באמת רוצות לשַּמֵר את הידע ההדרכתי והמקצועי
ומעבר לזה שהגורמים הבכירים יותר במדור ,אם
הקצינות או הרמ"ד ,הם אנשים שנשארים לטווח
ארוך .אם אני הייתי קצינה של מגמת טען במשך
שנה ,אז ביססתי את המקצועיות של המגמה
במהלך שנה ,למרות שהייתה תחלופה של בנות.
ואם הרמ"ד הנוכחי שלנו נמצא כבר שלוש שנים
בתפקיד ,אז במידה דומה כל הידע שאבד מחילוף
של קצינה לדוגמה ,זה משהו שנשאר אצלו.
וכמובן יש את גורמי החוץ שממשיכים לתמוך -
זאת עבודה עם תח"ש ,עם רפ"ט ,עם כל אנשי
החימוש שנמצאים פה ,עם הקמ"ן ,עם כל אנשי
החטיבה למיניהם שממשיכים לתמוך ואנשים
שנמצאים פה עשרים ומשהו שנים .אנחנו כל
הזמן נעזרות בהם ,והעבודה הקשה היא בעיקר
של המדריכות .כל מדריכה שמגיעה וזוכה להיות
פה מדריכה ,עובדת קשה מאוד עד שהיא באמת
עוברת את החותמת ומתחילה להדריך .ככה
מצליחים לשמר את הידע.
האם יש קושי עם החיילים ,המט"קים
הצעירים או מול מי שאתן מדריכות?
יש המון קושי ,זה קושי יומיומי .אם זה הקושי

ַאּב ֶלס
נטע ְ
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מול מט"ק צעיר שלא כל כך יודע את החומר
ובכל זאת צריך לתמוך בו ושהוא יעביר אותו מול
החיילים ,כדי שהוא יהיה בעל הסמכות מולם ,ואם
אלה מט"קים שמגיעים מהמבצעית ולא סגורים
על הדברים הכי קטנים ,ודברים שלא נעשים כפי
שאנחנו מלמדות ,אם זה האתגר של העומס שנגעו
בו כבר ,שאם לא מעבירים לטירונים שיעורים ,אז
מעבירים בקורס מפקדים ,ואם לא לקורס מפקדים
אז לקורס קצינים או לקורס מדריכות.
האם ביומיום אתן מתמודדות עם בעיות
מהסוג הזה?
מצד אחד עומס ומצד שני צורך להתמודד עם
בעיות כמו לדוגמה של חניך שלא בא מוכן וצריך
לתת לו "שיעורים פרטיים" וזה דבר דינמי .כל יום
יש בעיות שצריך לפתור ,כמו שיש טנק שיש לו
תקלה וצריך מיד לפתור כי מחר הוא במלחמה
או מחר הוא באימונים .אז יש גם בעיות בהדרכה
שצריך לפתור אותן מהיום למחר.
מי עוזר לכן?
דבר ראשון ,אני חושבת שאין עזרה .אלה
המדריכות עצמן שעושות את כל העבודה ,זה אומר
לעלות על בעיות של חיילים ,אם זה אומר לדווח
על זה ,אם זה אומר לתת להם שיעורים פרטיים,
בסך הכול אלה הבנות שמגיעות עם הנתונים הכי
טובים ומוטיבציה הכי הכי גבוהה והן עושות את
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העבודה הכי קשה .הן גם אלה שמתמודדות בסופו
של דבר עם כל הסיטואציות ואנחנו בתור מפקדים
תמיד מקווים שנָתַנו להן את כל הכלים כדי להגיע
לחייל ולראות בעיניים שלו אם הוא הבין או לא,
ולהגיע לעולה חדש ולשאול אתו כמה פעמים
אם הוא הבין את המילה הזאת או לא .בסופו של
דבר יש גם את הדרג הבא ,הקצינות ,שהן באמת
עובדות בקשר ישיר עם הפלוגה ,עם המ"פ של
החיילים ,עם המ"מ של החיילים והן כל הזמן
בקשר מתמיד לזהות את החיילים המתקשים.
רואים גם בתרגולים שלהם בשטח כדי להבין אם
הוא באמת הבין את מה שסיפרו לו עכשיו ,או
שהוא רק עושה מה שנראה לו.
מה הדרג בתחום ההדרכה שנחשב למקצועי,
ולבכיר ביותר?
בעיקרון ברמה הכללית הגבוהה יותר ,רמ"ד
המקצועות אמור להיות הכי מקצועי ,אבל
פרטנית בכל כיתה ,רמ"ד מקצועות לעולם לא
יכול לדעת את כל הדברים הכי קטנים .בכל כיתה
המדריכה היא הכי מקצועית ואין מט"ק שיודע
יותר ממנה על הכיתה שלה ,ואין מ"פ ואין רמ"ד
ואין מג"ד שיודעים יותר.
מי יודע לבדוק אם לא חסר ידע ,אם צריך
להשלים ידע כזה או אחר?
דבר ראשון זאת עבודה בתוך המדריכות .אם

יש לכל מדריכה שמגיעה מהקמ"ד חופפת שהיא
ותיקה ומנוסה ,שנבחנה על הכול מכל הכיוונים,
ואם אלה שאר הגורמים במדור ,שהם הבכירים,
אם זאת הקצינה או המדריכה המכירה אותה,
שמחליטות אם היא מקצועית מספיק או לא.
אם יש שאלה ,למי אתן מפנות אותה -
לרפ"ט ,למנת"ק?
כן.
נטע אבלס :כמו רותם אני חושבת שאחד
האתגרים הכי גדולים של מדריכות היא השאיפה
הזאת לידע ,כל הזמן לשאוף למקצועיות .אני לא
חושבת שיש כיתה אחת במדור שאין בה פער
מקצועי אחד או שניים שהיא עדיין עובדת עליו
יותר מכמה שבועות פה בבסיס ,אם לא חודשים.
ההתנהלות הזאת היא מול גורמים חיצוניים
שמחוץ למדור ,שחושבים שיודעים יותר ממך
והם לא יודעים יותר ממך ,וזה מה שמקשה עליך
להעביר להם את החומר .בסך הכול אני חושבת
שמדריכות שריון מתמודדות טוב מאוד עם
האתגרים האלה והשאיפה שלהן לידע משתלמת
בסופו של דבר.
ספיר בבי :אני אתייחס לשאלתך על ידע
חדש .כל הזמן יש דברים חדשים שמתעדכנים
ומתחדשים ברוב הכיתות וכל הזמן זה משתנה
והטכנולוגיה מתפתחת .אני יכולה להגיד שאצלי
בכיתה נכנסו כמה שינויים חדשים .עכשיו צריך
לקחת את החומר ,להתקשר ולהיפגש עם כול
האחראים לכל הדברים ולבנות שיעור חדש .זה
מעניין ,זה כיף ,זה גם סוג של אתגר .זה כיף ללמוד
דברים חדשים ולפתח אותם בעצמך בכיתה.
אתן נדרשות לכתיבת חומר חדש לשיעור?
כן.
זה מהווה אתגר? זה מעניין?
להיות מדריכה זה מאוד מעניין.
הגר כהן :אני אתייחס למה שספיר דיברה
עליו קודם .גם אצלנו בכיתה אנחנו מקבלות
המון חומר חדש ממרכז אב"ך ,שיותר מעדכן לנו

צילום קבוצתי של המדריכות בסיום
השיחה .מימין:
ניצן בן שעיהֶ ,ד ִּבי ספיר,
עומר טסל ,רותם גל ,הגר כהן,
נטע אבלס ,יעל קונפורטי ,גל דרור
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את כל החומר שיש בכיתה ,בונים מערכי שיעור
חדשים ושוב  -בוחרים את החומר שמתאים
יותר למערכות שיש בטנק .אני חושבת שעבודה
עם חיילים זה דבר מדהים .השירות הזה הוא
באמת השירות הכי טוב שיכולתי לבקש ,כל
התקשורת איתם ,זה באמת מספק .אם זאת כיתה
שאתה מעביר בה שיעורים או אחר כך אם אתה
הולך לטנקים ומעביר להם את ההדגמות ורואה
שבאמת משהו נכנס .זה כיף וזה מספק מאוד.
האם אתן מקבלות משוב מהקצינות,
המג"דים ,המ"פים?
כן ,לעיתים ,אנחנו תחת הפיקוח שלהם.
עומר טסל :אני כרגע בשלב למידה ,עוברת
שיעורים ,לומדת מאגרים של שאלות ,זה נקרא
ריג'קטים .אני כל היום בלמידה ואחר כך אני
מעבירה שיעור לחופפת שלי .מדי פעם מתווספת
קצינה ,צפ"ה (צוות פיתוח הדרכה) של המדור
ובסוף עושים שס"ג ,זה נקרא שיעור סגירה,
זה המבחן הסופי של השיעור ,ואם אתה עובר
את המבחן אתה יכול לגשת לשיעור הבא .אם
לא  -אז שוב מתמודדים עם השאלות ,עושים
הקשבות ,קשה קצת...
האם אתן לומדות הדרכה גם באמצעות
טלוויזיות במעגל סגור?
לא .בוחנים אותנו ובסוף השיעור מעבירים
לנו .אני יודעת איך הייתי רק מבחינת הצפ"ה
שלי ,מבחינת עמידה מול כיתה.
יעל קונפורטי :בקשר לאתגרים  -אני לא
מדריכה רגילה כמו ששאר המדריכות שיושבות
כאן .אני מדריכה קצת שונה ,מדריכת סימולטור.
זאת פחות עבודה כיתתית ,למרות שיש לנו גם
שיעורים שנקראים "תדריכים" ,שזה תדריכים
לפני העלייה לסימולטור ,שאנחנו מעבירים
להם שיעורים מקצועיים לפני שהם מגיעים.
זאת עבודה קצת מתודית ,קצת עבודה מול
כיתה ,אנחנו בעיקר חונכות חיילים ומלמדות
אותם את טכניקות הירי ,יש לנו אימוני צוות
ואימוני תותחן .אני אישית פתחתי כיתה חדשה
עכשיו .כמו עומר אני נחפפתי על סימולטור של
מרכבה סימן  ,3טכניקות ירי .נכון להיום אחרי
שעברתי מחזור שני וחפיפה ,בסוף המחזור
החליטו לפתוח כיתה חדשה של מרכבה סימן
 4ואני ועוד שתי בנות לכיתה עברנו ופתחנו
כיתה חדשה .זה אומר לכתוב את מערכי השיעור
מחדש ,לפרט מהם ההישגים הנדרשים שאנחנו
רוצות להעביר לחיילים ,להכין מצגות ,להכין
תדריכים ,להכין תרחישים לסימולטור ,של איזה
אימונים הם אמורים לעבור .זה מאוד מאוד
מאתגר .בנוגע לשאלה על האתגרים ואיך אנחנו
תורמות לחיילים  -דווקא מבחינתנו כל הכשרה
שהחייל עובר  -אנחנו נמצאות שם ,בין אם זה
המקצועות ובין אם זה המסלול ,הצמ"פ ,בין
אם זה קורס המפקדים ,הקק"ש קורס הקצינים,
בין אם אנחנו עולים למבצעית ,לפלוגות עצמן
במבצעית ,מעבירות להם אימונים  -גם אימוני
תותחן ,גם אימונים לכל הצוות .היום יש לנו גם
אימוני מחלקה ואני יכולה להגיד שלראות את
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התהליך שהחיילים עושים ,לראות את הרמה
המקצועית שלהם ואיך הם עובדים תכלס בשטח,
זה מרתק וזה מדהים ,וכן ההערכה שהחיילים
רוחשים למדריכות גם במבצעית ,שהן מבחינתם
הדמות המקצועית היחידה שיש שם .במבצעית
רואים את זה יותר מאשר בבית הספר ,בבית
הספר פחות מרגישים בזה ,כי הכול סובב את בית
הספר .במבצעית ממש מרגישים שכשמדריכות
עולות למבצעים ורענונים ,או לאימונים .אז מאוד
רואים שמעריכים את הרמה המקצועית שלנו
ושואלים אותנו שאלות ויש את התחושה שה ַחיִל
מכיר בנו כגורם המקצועי הבלעדי .האתגרים הם
קשים מאוד ,זה לא פשוט להיות מדריכת שריון
ועם זה ,זה מאוד מחשל ומאוד מאוד מאתגר.
עומר למשל ,עוד לא יודעת לאן היכולת הזאת
תביא אותה ,היא עוד לא גילתה חצי מהכישורים
שהיא יכולה להביא את עצמה אליהן ,וזה מרתק
גם לגלות על עצמך .מעבר לתרומה לצבא
ולשריון ,העבודה היא מאוד מאוד מספקת ,מאוד
מספק להסביר לחיילים שלא מבינים את החומר,
לדעת שאת היא זו שמלמדת אותם .זה גם מעניין
עבור עצמך ,לראות לאן את מסוגלת להגיע.
גל דרור :לפני האתגרים רציתי להתייחס
לשימור של החומר המקצועי .באמת לכל כיתה
יש את מערכי השיעור שאני באמת חושבת
שאם הם לא היו ,זה לא היה יכול לעבור ,כי
בכל פעם מוסיפים דבר מה חדש .ברגע שיש
משהו שמתעדכן  -דואגים לעדכן גם את מערכי
השיעור כדי שיהיו מעודכנים .מעלים כל שאלה
ופן מקצועי ובדרך כלל אנחנו מקבלות תשובות.
בנוסף לזה מדי פעם אנחנו יושבות על נושא
בינינו בין השיעורים בכיתות ,למשל בקרת
אש עם טכניקות ירי ,ומעלות פערים כדי שגם
בין הכיתות ,בינינו ,לא יהיו שום פערים .מה
שצריך לעלות  -מעלים .מהבחינה המקצועית
אני חושבת שהידע באמת נשמר ,גם מעצם זה
שהחפיפה היא מאוד אינטנסיבית ודורשים ממך
להגיע לרמה מקצועית מסוימת כדי להעביר
שיעור .אם את לא מקצועית עד הסוף לא
תעבירי את אותו השיעור .כל עניין החפיפה,
שלוקח מחזור של חפיפה ,זה רק בגלל שחשוב
שהמדריכות יהיו מקצועיות .בעניין האתגרים,
עכשיו שהעברתי המחזור של המקצועות ,באמת
קודם כל דואגים תמיד להשלמות שיעורים של כל
מיני חיילים שלא נמצאים בשיעור ,ששומרים ,גם
חיילים שמבקשים השלמה או שהצטרפו באמצע.
אין דבר כזה שהם לא יקבלו מענה ושלא ישבצו
לנו בלו"ז גם השלמות בשבילם .חוץ מזה יש פה
גם מש"קיות עלייה ,שנכנסות לחלק מהשיעורים,
ממש נמצאות בשיעורים של המדריכות ויושבות
ליד איזשהו עולה ,או מישהו שמתקשה להבין.
הרבה פעמים המדריכות מדברות מהר ובשפה
שעולים חדשים קצת מתקשים להבין ,כי הם
רק נכנסו לכל החומר של הטנקים ,בעוד שלנו
המונחים נשמעים מאוד ברורים אחרי שלמדנו
אותם ,אבל בהתחלה זה הכול במילים קצת
גבוהות .מהבחינה הזאת של ההבנה והגישה

לחיילים ,אני חושבת שמאוד מקפידים ,וגם הסגל
של החיילים נמצא מאחורה בשיעור ,בעצם .זה
אומר שבסוף השיעור הרבה פעמים מפקדים
שואלים מה היה ,איך היה ,אם יש חייל ספציפי,
אם יש משהו להגיד ואנחנו מיד יכולות להעביר
לסגל .היה לי איזשהו חייל בשיעור שהיה לגמרי
מנותק .ברגע שאת שמה לב לכולם ומסתכלת
ורואה איפה הראש שלהם נמצא ומוודאת כל
הזמן שכולם איתך ושהם קשובים ,ברגע שמישהו
לא קשוב ולא מבין זה יכול לעבור הלאה .אם
מישהו במבט שלנו נראה לנו שעובר עליו משהו,
לנו יש מקום לבוא ולהגיד ,לשאול אותו ,ואם זה
לא מהמקום שלנו לשאול אותו ,אפשר להעביר
את זה הלאה .חוץ מזה שאנחנו נמצאות איתם
וחונכים את המפקדים בהדגמות .בתכלס ,כשהם
נכנסים לטנק ורואים את הכול עם המפקדים,
אנחנו נמצאות שם גם לראות שהמפקדים
מעבירים הכול ושלכולם זה ברור ,שהם למדו
הכול בתיאוריה ,שהכול בפועל יושב להם טוב
וגם יש הרבה זמן ללימוד ,הרבה מקום לשאלות.
אם הם לא הבינו עד הסוף את השיעור ,אנחנו
מגיעות לפני המבחן כדי שהם יוכלו שוב לשאול.
אני חושבת שזה מקום גדול של עזרה.
ניצן בן שעיה :רציתי לדבר על האתגר שעומד
מול כיתה .ספציפית בכיתה שלי עוברות שמונה
עשר קבוצות ,שזה נורא מגוון ,שמונה ,עשר
ויותר .כל קבוצות המקצוע ,אם זה טען ,אם זה
תותחן ואם זה נהג ,זה כל הסימנים (הכוונה
לטנקי המרכבה על סימניהן) .ולפעמים זאת
קבוצה נורא נורא קשה ונורא נורא רועשת וצריך
להשתיק אותם ולהתאמץ ,לפעמים יש קבוצה
שקטה שרוצים להלהיב אותם ,שיתעוררו ,שלא
יירדמו .מבחינתי כל שיעור שאני נכנסת אליו זה
להפעיל את כל הכישורים שאני יודעת בשביל
להתמודד עם משהו אחר ,לשים לב לחייל שקט
בקבוצה רועשת או לחייל מפריע בקבוצה שקטה
ועל זה עובדים בעיקר בחפיפה .העניין המתודי
ברמה מאוד מאוד גבוהה ואני רואה את זה גם
בא לידי ביטוי .בסופו של דבר מול הכיתה אני
מצליחה להביא את כל הכישורים המתודיים
שלי שלמדתי במהלך החפיפה ובסופו של דבר זה
עובד ,ובסוף השיעור מפקד בא ואומר וואו ,איך
התמודדת עם זה? אני לא מאמין איך הצלחת.
וכן ,עבדתי קשה כדי להצליח להתמודד עם דבר
כזה .זה מבחינתי גם אתגר .כל שיעור מחדש
הוא אתגר .כל שיעור מחדש הוא גם הנאה שונה
לגמרי וסיפוקים קטנים .כמו שהגר אמרה  -אם
חייל אומר תודה בסוף שיעור או פתאום שואל
אותי שאלה וחזרתי אליו בשעת ת"ש והוא אומר
לי תודה ,דברים קטנים כאלה עם החיילים זה הכי
הכי מדהים שיש כאן.

מילת סיום
השורות הקצרות הבאות (מתון השיר "מלאו
אסמינו בר") מוקדשות לכל המדריכות בהוקרה
רבה :מָה עֹוד ּתְ ַב ְּקׁשִי ֵמ ִאּתָנּו מְכֹוָרה
•
וְאֵין ,וְאֵין ֲעדַיִן?

We make it move!
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n
w.re

ww
Innovative Power Transmission

RENK is the world’s leading manufacturer of transmissions for
military tracked vehicles, having the widest range, the most modern
technology. High sophisticated engineering where all driving, steering and braking functions of the vehicle are combined in a single
‘drop-in’ RENK product.

Our strengths:
• Highest technology, widest product range, over 45 years experience.
• Proven designs to the most demanding technical standards.
• In service with 18 countries.
• Mission proved transmissions of extreme performance, highest
reliability and durability.

 מברכת את חיל השריון בברכת חג עצמאות שמחRENK חברת

האם מישהו ראה היכן פין הזחל בתוך הבוץ הזה?

יום כשירות חש"ן

רוח השריון,
נחישות ועוצמה

יום כשירות חש"ן ברמת הגולן בהשתתפות החטיבות הסדירות וחטיבות מילואים
היה מפגן מרשים של רוח השריון ,הנחישות והעוצמה של הלוחמים ושל הכלים
המופעלים בידיהם האמונות והחרוצות
כתבו וצילמו אל"ם (במיל') שאול נגר וסא"ל (במיל') מיכאל מס
מזג האוויר הערפילי ,הבוץ החורפי של רמת
הגולן וגם מעט גשם טורדני ,לא הפריעו ללוחמי
השריון ומפקדיהם להפגין ביום  6באפריל 2011
יום כשירות חש"ן שהביא לביטוי את רוח
השריון ,את נחישות הלוחמים והמפקדים ואת
עוצמת הטנקים שבידיהם .צוותים וטנקים של
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החטיבות הסדירות  401 ,188 ,7ו־ 460ואיתם
נציגים של מספר חטיבות מילואים התכוננו
זה מכבר ליום בו הם נדרשים להיבחן במגוון
הפעילויות של אנשי השריון ,החל בתרגולות
צוות וכלה בלחימה והשמדת מטרות גם
בטווחים ארוכים.

יום הכשירות נערך בנוכחות אלוף סמי
תורג'מן מפקד זרוע היבשה ,וצפו בו מאות
לוחמים ומפקדים בסדיר ובמילואים ,חניכים
של המכינות הקדם־צבאיות ,אנשי עמותת
יד לשריון ,נציגים ממשרד הביטחון ואנשי
פרויקט המרכבה שבהחלט הייתה להם נחת

טנק במילואים

שמחת סיום התחרות

מח"ט  401אל"ם שלו
מתדרך את הצוות

צוות מילואים זוכה

מביצועי "הילדים" שלהם  -טנקי המרכבה
לסוגיהם .בין הצופים בלטו גם מספר נכדים
צעירים של ותיקי השריון שבאו עם סבא
השריונאי מהעבר.
קצין השריון הראשי תא"ל יגאל סלוביק
פתח את יום הכשירות במספר משפטים על
רוח השריון ונחישות הלוחמים ,ואכן אלה
הומחשו לאורך כל המבחנים שהתקיימו .בין
המבחנים נכללו פריסה והרכבת זחל ,ניווט
בסיוע מענ"ק (מערכת ניהול קרב) ,ניהול אש
מחלקה ,וירי מהיר לטווחים בינוניים וארוכים.
יום הכשירות הוכן על ידי חטיבה  7בניצוח
הסמח"ט עמיחי ,ובסיוע תח"ש (מחלקת תורת
חיל השריון) וקציני "אופק" .בכניסה לאתר
התחרות קידמה את פני הבאים תערוכת
אמצעים ובה טנקים וכלי נשק של סיירות
השריון ,אוהלים חטיבתיים ולידם שלטי
הגאווה היחידתית.
בתרגולות פריסת זחל התמודדו אנשי צוות
אמיצים שלא נבהלו מן הבוץ העמוק והשלימו
את המלאכה בזמן קצר .לראות ולהתגאות .בירי

הושגו פגיעות יפות מאוד שקצרו קריאות עידוד
והתלהבות מהצופים הרבים שעל היציעים.

מקצועות ביום הכשירות
ודירוג התוצאות

נציג מאושר מניף גביע

הם יחידה בלתי נפרדת בכל עונות השנה ,אזי
בחורף ברמת הגולן נוסף להם חבר נוסף בלתי
נפרד  -הבוץ .אתה מטפס על הטנק או נכנס
אליו והוא איתך .הזחלים משאירים עקבות בבוץ
והבוץ נצמד אליהם כעלוקה .נגעת  -נדבקת.

החטיבות הסדירות התחרו בשישה מקצועות
מקצוע
תחרות ניווט טנקים
תחרות מענ"ק
תחרות פריסת זחל
תחרות ניהול אש מחלקה
תחרות ירי למטרת מענ"ק
תוצאה כוללת של החטיבות הסדירות

מקום ראשון
חטיבה 460
חטיבה 401
חטיבה 460
חטיבה 401
חטיבה 7
חטיבה 401

חטיבות המילואים התחרו במסלול צוות
הכולל ירי לטווח רחוק וקרוב .במקום ראשון
זכתה חטיבה .11

התמודדות עם הבוץ
אם אנשי הצוות ,הטנק ורעות השריונאים

מקום שני
חטיבה 401
חטיבה 460
חטיבה 401

מקום שלישי
חטיבה 7
חטיבה 188
חטיבה 188

המושג מִרווח גחון כמעט נמחק מלקסיקון
החורף .הגחון מגהץ את הבוץ בנסיעה והבוץ
כאילו אומר תראו כמה אני יפה וחלק ,לא כמו
זיפי הלחיים של השריונאים ...נהג הטנק רוצה
לשמור על "קצב השריון" והבוץ כאילו אומר לו
למה למהר ,וממלא את כל חללי המזקו"ם כדי

יולי 2011

שריון  38׀ 41

מפקד מז"י אלוף תורג'מן
והקשנ"ר תא"ל סלוביק

אין צורך במילים

הך פטיש עלה וצנח
מזקו"ם בבוץ אזי נמתח
הסיירים

מח"ט 401
מניף את הגביע

הסיירים מחליפים
גלגל וממשיכים
צ'ק גם לחטיבה 7

גם זכייה וגם
צ'ק מכובד
לחטיבה 401

הקשנ"ר תא"ל סלוביק
נערך לטקס הסיום

ערפל ומזג אוויר חורפי
לא מנעו את הירי
צילום :עמית גוטליב

הגחון מגהץ את הבוץ

לסחוט עוד רגע של קִרבה לטנק האהוב .אבל
כשהטנקים יורים ,לא רק המוזות שותקות אלא
גם הבוץ .רק לעתים נדירות ביותר ובמעבר
מכשול יכול הבוץ לנשק את לוע התותח אם
המט"ק לא השגיח עליו כראוי ...כשאנשי הצוות
צריכים לטפל במזקו"ם הבוץ נמרח עליהם
באהבה ,אבל הם מחזיקים בידיהם חבל ופטיש
 5קילוגרם ומכים בפין הזחל גם אם ראשו מרוח
בבוץ ...הצילומים הבאים ימחישו זאת.

בנות המין היפה
השריונאיות הן חלק בלתי נפרד מלוחמי
השריון ,וביום שכזה חייבות הן לבוא ולראות
את תוצאות ההדרכה שלהן או לזנוח לשעה
קלה את שגרת המשרד ושאר עיסוקים
שבלעדיהם לא יפעלו היחידות כנדרש.
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אנשי הסיירות

מכושרם ומנחישותם לנצח בקרב.

פלוגות הסיור של השריון הן כיום דבר
נחשק ורבים מן המלש"בים מבקשים להצטרף,
אך לא הכול נענים .ובסיירות המלאכה מגוונת.
יש כוונת לרובה צלפים ויש משקפת ארוכת
טווח ויש רכב שנוסע כמעט בכל מקום וגם
צריך להחליף גלגל בתחרות של יום הכשירות.

שמחת מנצחים

אנשי המילואים
צה"ל הוא בעיקרו צבא מילואים .בעת
מלחמה הסדיר פורץ או בולם ויחידות
המילואים נחפזות להתגייס ולנצח במלחמה.
המילואים מתאמנים כשגרה ושומרים על כושר
קרבי .לפעמים הטנקים שלהם אינם החדישים
ביותר ,אך הניסיון ורוח הלחימה אינם מפחיתים

בתום היום המפרך הגיעו רגעי הנחת
והמנוחה .אנשי הצוות והמפקדים שבתחרות
החזירו את הטנקים ורכב הסיור למקומותיהם,
ניגבו מעט את הבוץ ובאו לקרבת הבמה לשמוע
את התוצאות .קצין השריון הראשי שעקב
מקרוב אחר התחרויות השונות תפס את מקומו
ליד סוללת הגביעים והתעודות ובישר על
התוצאות .ואלה התוצאות לפי מיטב שיפוטנו:
ביום הכשירות של חיל השריון כולם ניצחו!
ניצחו בירי את המטרות הרחוקות ,ניצחו את
הבוץ ,ניצחו את מזג האוויר ,ניצחו את המזקו"ם
המפורק וכולם הגיעו למקום הראשון בנחישות,
בעוצמה וברעות השריונאים .לראות ולהתגאות•.

יש חדש במרכז המבקרים ,אתם באים?
במרכז המבקרים של נשר,
לא מפסיקים להתחדש ולחדש.
זה הזמן לבוא ,לצפות בסרט אנימציה חדש
ומופע אורקולי מרהיב ,להתפעל מתהליך ייצור המלט
בטכנולוגיה חדישה ,לראות איך שומרים על איכות הסביבה,
לערוך תצפית על המחצבה ולסייר לכל אורך תהליך הייצור.
אם אתם מתעניינים בתעשייה ,משאבי טבע ,איכות הסביבה,
בנייה ואדריכלות ,ההנאה שלכם מובטחת!

הביקורים פתוחים
לקבוצות מאורגנות,
בתיאום מראש:
בטל08-9271430 :
או בפקס08-9271431 :
www.nesher.co.il

פרמט
בית יציקה לפלדה

מפעל יציקות
פלדה  -פרמט
מברך את חייל ומפקדי
צבא הגנה לישראל
ואת כל בית ישראל
בברכת חג עצמאות שמח
חי זכריה (תא"ל מיל') מנכ"ל
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קהל עומד דום במהלך הטקס
צילום :דבורי ברגר

זוכרים וכואבים
טקס יום הזיכרון ביד לשריון

תפילתי היא שילדינו ונכדינו יגיעו בעתיד לכותל השמות ויאמרו  -אין לנו חברים
ששמותיהם חקוקים עליו ,וכי אהרון ,רפאל ,ואלברט ,דני ,יוסי ,וגיא  -הם חברים של
אבא ,סבא וסבתא .כך ציין תא"ל יגאל סלוביק בטקס
ליקט וערך אל"ם (במיל') שאול נגר
גם השנה נחקקו שמות חדשים על כותל
השמות .הרשימה שעל כותל השמות ארוכה
מספור .שמותיהם של בנים ובנות ,אבות ואחים
וקרובי משפחה אחרים .הכאב הגדול מנׂשוא על
הנופלים רק מתעצם והולך עם הזמן .ההורים,
האחים ,האחיות והקרובים רק מתבגרים.
הילדים והצעירים שנולדו אחֵרי שומעים את
הסיפורים ,רואים את התמונות באלבומים
המשפחתיים ולומדים את הכאב והגעגועים.
אין מילים שיכולות להרגיע או לשכך את הכאב.
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ובאין מילים ,לפחות הפגישות עם לוחמים
ומפקדים שהכירו את הנופלים ,עם חברים
אחרים ,עם בני משפחות שכולות נוספות,
ולּו רק פעם בשנה ,הן סוג של תמיכה ועידוד
 אנחנו זוכרים .גם למפקדים וללוחמים שלהנופלים יש כאב וגם הם באים ביום הזיכרון
לרחבת כותל השמות ביד לשריון  -לזכור,
להיזכר ולהזכיר.
שורה ארוכה של זרים שנישאו כל אחד בידי
צמד חיילות ונציג יחידתי הונחו למרגלות כותל
השמות ,והזרים מייצגים את יחידות השריון
השונות וגופים נוספים שבאים לטקס .בני

משפחות שכולות רבים הגיעו לטקס ואיתם
מפקדים ולוחמי שריון בעבר ובהווה ותלמידי
בתי ספר .חיילים ניצבים במסדר המוקפד ,אח
שכול אומר קדיש ,רב צבאי נושא תפילת אל
מלא רחמים .שירת התקווה .דרושה תקווה
גדולה להאמין בחלומו של קצין השריון הראשי
תא"ל יגאל סלוביק ,שיבוא יום והוא לא
רחוק ,שלא יתוספו שמות לכותל השמות .ועד
להגשמת התקווה ,שהיא החזון של כולנו וחזונם
של נביאי ישראל ,דרושים עוד מעשים רבים
בתחום החינוך ,החברה ,הכלכלה והביטחון.
עול הקיום של העם בארצו מועמס בהדרגה
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על כתפיים צעירות .אנו בוטחים בהם ,אנו
מדריכים אותם ומלווים אותם בדרכם ,והמבט
 שיש בו גם בדל של חשש  -מלא תקווה.הבאנו מהדברים שנאמרו בטקס.

מדברי קצין השריון הראשי,
תא"ל יגאל סלוביק
אנו מציינים היום  63שנים לתקומת מדינת
ישראל  -תקומתו של עם שניצל מאש התופת
של המשרפות במחנות ההשמדה באירופה
הנאצית והעפיל למולדתו היא ארץ ישראל;
העם שהפך את אש התופת הזו ללהבת לפיד
של תקומה ,יצירה ,פאר וגאווה ,אשר הושגו
ומושגים בהובלתם של נושאי לפיד אש
הגבורה; אש גבורתם של אלה שצעדו בגאון
ובגאווה אוחזים בנשק ,נוהגים בטנק ,בנגמ"ש
בזחל"ם ובג'יפ הסיור.
 63שנים של רעּות שאותה אנו נושאים
בלי מילים; רעּות אפורה ,עקשנית ושותקת.
רעּות לוחמים ששירתו יחדיו במדבריות הנגב
והערבה ,בגולן ,בלבנון ,בהרי יהודה וברצועת
עזה; רעּות חברים לספסל הלימודים; רעּות
שהתגבשה לה בתנועת הנוער ותוך כדי משחקי
הכדור בחצר השכונתית; רעּות של לוחמי
המילואים.
הרעּות הזו ,היא שמביאה אותנו לכאן היום,
כמו בכל שנה ,והיא זו שתמשיך לפעום בקרבנו,
עוד שנים רבות ותנחה אותנו להתייצב אל מול
כותל השמות הזה ,להוקיר ולכבד את רעינו
 4,967חללי השריון שנפלו בהגנה על תקומתם
של עם ומדינת ישראל.
מכובדיי ,רעיי השריונאים ,המשוררת רחל
שפירא שואלת" :מה אברך לו ובמה יבורך

צילומים :דבורי ברגר ,בר דמרי ,אבנר גאגין

זה הילד "...ובעת זו ,עת סביבנו גועש ורוגש
המזרח התיכון וצבע העננים שבאופק ומטענם
אינו ידוע ,ויש מי שיאמר מדאיג  -ארצה
לברך את ילדינו ונכדינו בברכה אשר יש מי
שיחייך לשומעה ויאמר " -אופטימי מעט
הוא הקשנ"ר" .וברכה זו בעצם תפילה היא
 כי ילדינו ,להם תינתן הזכות להגיע לכאןבעתיד ,למקום החשוב הזה ,לעמוד את מול
כותל השמות עם ילדיהם שלהם ,ולומר כי להם
אין כאן חברים ששמותיהם חקוקים עליו ,וכי
דני ,יוסי ,וגיא הם חברים של אבא; וכי אהרון,
רפאל ,ואלברט ,הם חברים של סבא וסבתא;
ושילדינו ונכדינו יזכו לחיות בארץ של שלום.
משפחות יקרות ,שריונאים,
כותל השמות הזה ,הוא הכותל של החברים
שלי ושל רעיי שריונאיי העבר והווה .יקיריכם
הם החברים שלנו  -חברים לנשק ,חברים
למורשת ומסורת ,חברים לשריון.
בשם חיל השריון ברצוני לאחל לכן כי לא
תדעו עוד צער ומכאוב ולהבטיח כי לא שכחנו
ולא נשכח אותם ,את יקיריכם שהם יקירינו,
שבגבורתם ובמותם ציוו לנו את מורשת השריון.
ברצוני לאחל לפצועים החלמה ורפואה
שלמה והצלחה מלאה במסלול החיים .יחד
נייחל כולנו לשובם של השבויים והנעדרים,
ובהם לוחם השריון החייל רס"ל גלעד שליט
השבוי בידי החמאס.
הערב תחגוג מדינת ישראל כולה את שנת
העצמאות ה־ 63שלה ,ואנו כאן ,משפחות
ולוחמים כאחד ,אלה שנשאו ונושאים את
הרעות ,נדע כי עצמאות זו היא בזכותם של אלו
שהערב יישארו כאן אך יהיו איתנו ובליבנו.
תודה רבה.

מדברי יו"ר עמותת יד לשריון,
אלוף (במיל') חיים ארז
יחד עִם כל עַם ישראל אנו מתייחדים היום
עם זכרם של  22,867לוחמים שנפלו במערכות
ישראל מתחילת המאבק על הקמתה של המדינה
ועד היום .על לוחות הזיכרון ברחבי הארץ
חקוקים שמותיהם זה לצד זה:
•של לוחמי המחתרות  -ההגנה ,הפלמ"ח,
האצ"ל והלח"י שעם הקמת המדינה התגייסו
לצה"ל ולחמו בגבורה למען עצמאות ישראל.
•עולים חדשים שניצלו ממכונת ההשמדה
הנאצית במלחמת העולם השנייה ,עלו לארץ
בדרך לא דרך ,לחמו ונפלו במלחמת השחרור
כדי להבטיח בית בטוח לעם היהודי.
•חיילים יהודיים שלחמו במלחמת העולם
השנייה נגד הצורר הנאצי ,במסגרת צבאות
בנות הברית ,הם חזרו לארץ התגייסו לצה"ל
והייתה להם תרומה מהותית לניצחון במלחמת
השחרור ולהקמת צה"ל על חילותיו השונים.
•לוחמים בשירותי הביטחון והמשטרה שנפלו
במאבק נגד הטרור  -צעירים בני הארץ ,וביניהם
אחים לנשק מהעדה הדרוזית וממיעוטים
אחרים ,חיילים אשר נולדו וגדלו כבני חורין
במדינת ישראל אבל הבינו שהאחריות להמשך
קיום המדינה וביטחונה מוטלת עליהם ולמענה
לחמו והקריבו את חייהם.
•כאן בלטרון אנו מנציחים  4967שריונאים
שנפלו בהגנה על קיומנו בכול המערכות.
חיליים ותלמידים יקרים,
•כל המלחמות שלחמנו בהן היו מלחמות שנכפו
עלינו ,היו אלה מלחמות של אין ברירה.
•במלחמת העצמאות (תש"ח  )1948 -הותקפנו
על ידי מדינות ערב ששאפו לגמור את מה
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שהתחיל היטלר ,אך ניצחנו והקמנו את מדינת
ישראל בזכות הלוחמים הנועזים שלחמו אז,
והרבים שנפלו בלחימתם ,מהם  1,326לוחמים
ששמם חקוק על הכותל השמות.
•במלחמת סיני  -מבצע קדש ( )1956לחמנו כדי
לפתוח את ה ֶסג ֶר שהטילו המצרים בגבולנו
הדרומי בים סוף .עשרות לוחמי שריון נפלו
במלחמה זו.
•במלחמת ששת הימים ( )1967ובמלחמת
ההתשה שאחריה לחמנו נגד מצרים סוריה
וירדן שהתחמשו ,התכוננו למלחמה ואיימו על
קיומנו .הניצחון במלחמות אלה הושג גם בזכות
 707הגיבורים שאנו מתייחדים איתם היום.
•במלחמת יום הכיפורים ( )1973הותקפנו
במפתיע ביום הקדוש ביותר לעם היהודי ,על
ידי מצרים וסוריה .חילי השריון בלמו בגופם
את האויב בצפון ובדרום ,לחמו בגבורה,
בנחישות ובהקרבה ,הדפו את האויב והעבירו
את הקרב לשטחו 1,565 .לוחמי השריון
שהקריבו את חייהם הביאו את הניצחון ואולי
גם סיכוי לשלום.
•במלחמת של"ג ( ,)1982במלחמת לבנון השנייה
( ,)2006בעופרת יצוקה (דצמבר  - 2008ינואר
 )2009בעזה ובפעולות רבות בין המלחמות,
לחמנו בטרור שפגע ללא הבחנה באזרחי
ישראל ובשגרת החיים של יישובים רבים .מעל
אלף לוחמים שילמו בחייהם במלחמות אלה
ובין המלחמות ,והלחימה לצערנו כנראה שלא
הסתיימה עדיין.
צוואתם של הנופלים מחייבת את כולנו

 46׀ שריון 38

יולי 2011

צילומים :דבורי ברגר ,בר דמרי ,אבנר גאגין

לתרום לביטחונה ,לשגשוגה ולפיתוחה של מדינת
ישראל.
נשלח מכן ברכות לחיילי צה"ל ואיחולי
החלמה לפצועים; נתפלל לחזרתו בהקדם של
השריונאי גלעד שליט.
על כותל השמות חקוק שמו של יואל שליט
ז"ל ,דודו של השבוי גלעד שליט ,שנפל במלחמת
יום הכיפורים במסגרת חטיבה .188
משפחות שכולות ,הערב נחגוג את יום
העצמאות ה־ 63למדינת ישראל בזכות יקיריכם
שאינם איתנו ,ואולי בכך נחמתכם.

מי ומי בטקס
הטקס על כל מרכיבו אורגן והוכן על ידי
גדוד  198מחטיבה  ,460בפיקוד סא"ל ג'וני כהן,
ובתוך כך המסכת כולה ,משמר הכבוד ,חיילי
המשמר והרס"ר שניהל את המסדר ,סידורי
האבטחה ,הבנות שנשאו את זרי הפרחים
והשירה .את הטקס הנחה תנ"צ בדימוס מיודענו
אליהוא בן־און.

דברי מג"ד  198על ההכנות לטקס
ביראת כבוד קיבל הגדוד ,יחד עם עמותת יד
לשריון ,את המשימה לנהל ולארגן את טקסי יום
הזיכרון לחללי מערכות ישראל.
אנשי יד לשריון ,החיילים שבמקום ,המנכ"ל
מנשה ענבר ,דוד גלעם וחברים ומתנדבים
בעמותה יחד עם כלל בעלי התפקידים בגדוד -
הסמג"ד ומטה הגדוד ,מש"קיות החינוך ,מדריכות
השריון ,לוחמי הפלוגות ,והרס"ג שחלקו רב

בעשייה  -עשו כמיטב יכולתם כדי שהטקסים
יהיו מכובדים ,ענייניים ומדויקים.
בערב יום הזיכרון ולטקס שביום הזיכרון ביד
לשריון הגיעו רבים מבני המשפחות השכולות.
כמפקד שמקפיד להיות נוכח בימים שכאלה בבתי
העלמין ,נשארתי הפעם יחד עם אנשיי באתר
לטרון ,במסגרת המשימה שהוטלה על הגדוד.
לאחר מעשה מצאתי שאיכות הטקס ועוצמתו
הייתה ראויה.
קדושת העשייה וההכנות שלנו לטקס נשענו
לא מעט על המחשבה שאנו מזכירים את החללים
שהם עבורנו הילדים של כולנו ,וכפי שציין קצין
השריון הראשי בדבריו "החברים ובני המשפחה
של כולנו" ,של כל מי שעסק בזה.
ביום הזה חלקנו כולנו יחד את הכאב והזיכרון
 התלמידים והסגל של בתי הספר מדעים מיבנהוברנר מפתח תקווה ,נכי השריון ממלחמות
ישראל ,אלופים במילואים ,מפקדים וגיבורי
ישראל .כל מי שהשתתף בטקסים חש שותפות
מלאה והערכה לנופלים .האבל ביום הזה היה לא
רק של המשפחות אלא של כולנו יחד.
לגבי אתר יד לשריון ,אני גאה לומר שגם
יום העצמאות בו הוא מהמרשימים והמכובדים
שראיתי בישראל .עם המעבר ליום העצמאות,
ערכנו תערוכה לקהל הרחב וראינו שוב כיצד
המקום יחד עם כלל המתנדבים שעוסקים
במלאכה ,מצליחים בצורה מכובדת ומעוררת
כבוד לקיים ולתחזק את תחום ההנצחה והזיכרון
של נופלי השריון במערכות ישראל ומביאים
זאת לידיעת הציבור הרחב •

אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד

הידעת,
כמנורה מבט
חי
ם
פו
על
ת
בר  75שנה
אחת מקבוצו וכיום היא
הפנסיה והפי ת הביטוח,
ננסים
המובילו
ת בישראל

מה שבטוח
מנורה מבטחים תהיה שם בשבילך
כל הדרכים להיות איתנו בקשר:
ביטוח  *2066פנסיה  *9699פיננסים *5565
w w w.m e n o r a m i v t .c o.i l

אורדן לוגיסטיקה קרבית במיטבה

 8טון מטען משתלם  -דלק ,תחמושת ,ח"ח ואספקה
עבירות מעולה בכל תנאי השטח
אושר על ידי צה"ל
אורדן  -תעשיות מתכת ויציקות בע"מ
טלפון 09-8304455 :פקס 09-8610246 :אתרwww.urdan.co.il:
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מ"פים בחטיבה 460

דור צעיר

ומבטיח

המ"פים שפגשתי בחטיבה  460רהוטים וקולחים ,נחושים ולא מרובעים ,בעלי ראש
חושב המונח על הכתפיים הצעירות ,ואין צריך לומר 'מורעלים' בעצמם ו'מרעילים'
את הדור הצעיר מהם המתגייס לשריון .בפי כולם מילת שבח אחידה ללוחמי השריון
הצעירים מהם  -איכותיים
אל"ם (במיל') שאול נגר
מפגש עם דור המפקדים הצעירים הוא
בגדר זריקת עידוד לוותיקים שאולי התגנבו
לליבם ספקות ,האם אפשר להפקיד את
המדינה בידיים של דור ההמשך .מפגש עם
דור המפקדים הצעירים אולי מציג חידושי
שפה עכשווית שנספחו אליה בכל משפט
'כזה'' ,אולי' ו'כאילו' ,אך במהות אין במפקדים
הצעירים לא אולי ולא כאילו אלא קו עקבי
המבין את המשימה שלפניו ופועל להצלחתה
באותה נחישות ובאותה רוח שהיו ,ובמשב
מרענן .נפגשתי עם אחדים מהם.
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מיהם המפקדים הצעירים
סרן עידן כהן .מ"פ טירונים בגדוד ,195
פלוגה ד' ,בן  ,25נשוי כשלושה חודשים,
מחפשים עדיין איפה לגור .התגייסתי ב־,2004
בהתחלה לקורס טיס שם הייתי שמונה חודשים
ואחרי שהודחתי רציתי להגיע לשריון  -עשיתי
מסלול רחף (מסלול הכשרה מקוצר של "יוצאי"
קורס טיס) ,הייתי בצמ"פ בגדוד  .82הצטרפתי
לצמ"פ ,עשינו חודשיים וחצי בערך של צמ"פ,
יצאתי לקמ"ט ואחר כך ישיר לקצונה ,הייתי

מחזור אחד מ"מ בגדוד  ,75זה היה בדיוק בתפר
 כשעזבתי את גדוד  75והגעתי ל־ ,196בדיוקהתחילה מלחמת לבנון השנייה .הייתי שלושה
מחזורים מ"מ ,שני מחזורים סמ"פ ,אחרי
שסיימתי תפקיד סמ"פ יצאתי למלט"ק הייתי
שם שנתיים ,בסוף המלט"ק הגעתי לגדוד ,195
עכשיו מחזור שני מ"פ ,בשאיפה לעלות לפלוגה
המבצעית בסוף המחזור נוכחי .לא שולל את
האפשרות להמשיך בצבא ,זה מעניין אותי ואני
מאוד אוהב את מה שאני עושה
סגן יעקב שה־לבן .התגייסתי במארס

מימין :סרן אור ארבל ,סגן רון עמדי ,סגן יעקב שה־לבן וסרן עידן כהן

 ,2007אחרי דחיית שירות .מסלול קמ"ט,
הייתי מט"ק בגדוד  ,74בה"ד  ,1קק"ש ,הייתי
גנן שמונה חודשים בפלוגה ל' ,שמונה חודשים
מ"מ בפלוגה כ' בגדוד  ,71והתפקיד אחרון
שהייתי הוא סמ"פ בפלס"ר .סיימתי תפקיד
לפני חודשיים וחצי ואני יוצא ללימודים עוד
חודש ,במכללה לפיקוד טקטי ,מה שעידן עשה.
בינתיים אני פה פרויקטור במפח"ט ,מבצע כל
מיני פרויקטים ,וחוסך זמן למ"פים .בתפקיד
האחרון שלי הייתי סמ"פ טירונים.
לפני הצבא התנדבתי לעבוד עם חיילים
פצועים .אני בן  23מירושלים ,רווק ,בטיפול
(מחייך) .סיימתי לימודים ב־ 2006ודחיתי גיוס
כי לא רציתי שריון ,היו לי עיניים דפוקות
והפרופיל שלי ירד .לאחרונה עשיתי ניתוח
לייזר .לעצמי אמרתי ששריון זה ג'ובניקים ואני
לא רוצה ,ודחיתי גיוס .פרצה מלחמה לבנון
השנייה ,התחלתי להתנדב עם חיילים פצועים,
וברקע עסקתי אם להעלות פרופיל ולהשיג חריג
חי"ר .העסקתי חברים בגולני שיימשכו בחוטים,
אבל פגשתי המון שריונרים .פתאום אתה רואה
חבר'ה בלי רגליים ,חבר'ה בכיסאות גלגלים,
שרופים וכולם אותו דבר ' -מתים' לחזור לטנק.
זה שעל הכסא גלגלים בודק איך להשתלב
במילואים ,זה בלי הרגליים רוצה לחזור להיות
סרס"פ (סגן הרס"פ)  -זה בלתי נתפס! יצא לי

לדבר איתם המון והם סיפרו לי מה זה שריון .לא
הטנק דווקא משך אותי ,אלא בעיקר החבר'ה.
אתה רואה באמת חבר'ה טובים וכל הזמן
החברים שלהם היו באים לבקר אותם ,ואתה
רואה באמת שאלה החבר'ה הכי טובים שיש
שם .כל החברים של כולם באים ,הם בולטים.
משכתי את כל התהליכים שלי להגיע גולני ולא
יודע לאן עוד ,ועברתי לשריון ,לחטיבה .188
סרן אור ארבל ,מ"פ ל' קמ"ט  ,188גר בלהבים,
רווק .התחלתי את השירות שלי ב־ 2004בקורס
טיס ,עפתי אחרי שמונה חודשים .הייתי חניך
צמ"פ בגדוד  ,74אחר כך חניך קמ"ט ,קק"ש,
מחזור ראשון בתפקיד מ"מ עשיתי בגדוד 71
בתקופת מלחמת לבנון השנייה ,אחר כך הגעתי
להיות מ"מ בפלוגה ל' בקמ"ט ,חזרתי להיות
סמ"פ ב־ 71ומ"פ צמ"פ כבר בגדוד  ,198מ"פ
מבצעית בגדוד  71ומ"פ קמ"ט כיום.
סגן רון עמדי .בן  ,22גר במבשרת ציון ,עכשיו
סמ"פ צמ"פ מחזור שלישי .התגייסתי במארס
 ,2007עברתי טירונות וצמ"פ כאן בשיזפון בגדוד
 ,532אחר כך הייתי בקמ"ט ,מפקד טירונים
ארבעה חודשים ,קורס קצינים ,שמונה חודשים
בגדוד  46בפלוגה ג' ,מ"מ ,והייתי גם כאן מ"מ
ברצף שמונה חודשים ,ועכשיו שלושה מחזורים
סמ"פ .נשאר לי עוד חודש וחצי לשירות ,ואני
עדיין מתלבט לגבי ההמשך.

עם מה הם מתמודדים
סרן עידן כהן :בתור מ"פ טירונים אני
חושב שההתמודדות העיקרית היא בעיקר סגל
ההדרכה .לכאורה זה נשמע מוזר כי החיילים
בעצם זה הדבר הכי חשוב ,אבל הדרך שלי
להשפיע על החיילים היא באמצעות הסגל ויש
אתגר מאוד גדול ,בעיקר מקצועי ,עם הסגל.
אנחנו לא מקבלים בדרך כלל את הדובדבן
שבקצפת אבל אנחנו מקבלים כן חבר'ה טובים,
והאתגר הוא לגרום להם להצליח בתפקידם.
מרבית ההשפעה שלי על החיילים עוברת
דרך הסגל .רוב הדברים שאני רוצה להעביר
לחיילים אני מנסה לגרום לסגל להעביר זאת
כלפי מטה ,אם זה לאכוף את המשמעת ,אם
זה לפתח אותם מקצועית ואם זה להכניס להם
רעיונות לראש כיצד לשפר את המוטיבציה
ואת המקצועיות של החיילים.
אני חושב שהבעיה העיקרית היא של
מט"קים המדריכים טירונים .קשה להם לעתים
להבין את המושג "מרחק פיקודי" והם לא
יודעים ליצור קִרבה עם החייל ,כי הם חושבים
שזה פוגע בפיקודיות שלהם מול החייל ,או
שהם יוצרים קִרבה רבה מדי ובכך הם באמת
פוגעים בתפקידם כמפקדי טירונים ,והחייל
מתחיל להתבלבל ,או שהם יותר מדי רחוקים
והם לא מצליחים להגיע לחייל .אני מנסה
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להסביר להם כיצד ליצור יחס אישי קרוב עם
החייל ובכל זאת להישאר המפקד שלו ,הדמות
הרשמית הפיקודית.
הסגל מתחלף מדי פעם ,איך מתמודדים
עם זאת?
בכל אחד מהגדודים המ"פים משמשים
בתפקיד בדרך כלל שני מחזורים ועוברים
לתפקיד אחר ,אבל בתוך החטיבה עצמה זה שנה.
לפי התכנית המקורית אני אמור להדריך שמונה
חודשים טירונות ועוד ארבעה חודשים אימון
מתקדם ,כלומר צמ"פ .במחזור הזה התחלפו לי
שלושה מ"מים ,שבעה מט"קים ורס"פ.
מוקצים לנו כמעט שלושה שבועות של
הכנת סגל בהתחלה ,ובין שלב הטירונות
לשלב המקצועות אנחנו מקיימים שבוע של
הכנה מקצועית לסגל ,על השיעורים וקצת על
הטנקים .אבל זה נושא שחייב להתמשך לאורך
כל המחזור ,כי הפערים בידע מאוד גדולים,
בעיקר בתחום הפו"ש (הפיקוד והשליטה).
בעיקר למט"קים שבסגל ,אך גם למ"מים ,יש
קושי מאוד גדול בנושא של פיקוד על החיילים
ולתת לחיילים משימות .יש מט"קים שמתקשים
גם לאכוף את המשמעת ,הם מרגישים שהם
לכאורה פוגעים בחייל אם ידווחו למ"מ על חייל
שלהם שעשה משהו לא טוב ,אך רובם בסדר
גמור ומשתפרים עם הזמן .זה מחזור ראשון
של רובם וניכר בהם שיפור .הרוב הגדול גם
מאוד רוצה להצליח .השיפור בולט לקראת סוף
המקצועות ,ובאותו שלב גם ניכר השיפור של
החיילים .בשבועיים האחרונים של המקצועות
מתחילים לראות לוחמים .עד אז נוהגים
איתם כמו עם ילדים ולקראת סוף המקצועות
מתחילים לראות אצלם הבנה של המערכת ,הם
משקיעים יותר וחשוב להם להצליח ורואים
שיפור מאוד גדול לקראת הסוף.
מה בעניין המוטיבציה לגיוס ולשירות
בשריון?
חיילים רבים מגיעים כשהם לא יודעים מה
זה חיל השריון ,רובם טוענים שהם רוצים גולני
ודומיו ,ואחוז המוטיבציה לשרת בחיל השריון
נמוך ביום פתיחת הטירונות .אבל שבעה שמונה
שבועות אחרי זה ,כשאנחנו שואלים אותם אם
יש מישהו שלא רוצה להיות פה  -לא מוצאים
חייל שלא רוצה יותר להיות בפלוגה ,וכשאנחנו
מוציאים חלק מהם באמצע המחזור לייעוד של
תומכי לחימה ,הם כל כך מתאכזבים ,שחלקם
מתחננים שנשאיר אותם .זה אומר שבשמונה
שבועות של הטירונות אנחנו מצליחים לגרום
לכך שהם מבינים מה זה חיל השריון.
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יעקב שה־לבן :מבחינתי שני האתגרים
הגדולים ביותר הם המוטיבציה של החיילים.
כפי שאני לא ידעתי מה זה שריון ,וחשבתי
שאלה הם סתם חבר'ה שיושבים באיזה מכונה
ויורים פגזים ,מבלי שהבנתי באמת מה זה .רק
אחרי שפגשתי כמה אנשים בשריון הבנתי כמה
זה מיוחד וכמה זה הכי קרבי שיש ,אבל החבר'ה
שבאים בהתחלה יש ביניהם כאלה שרוצים
להיות ג'ובניקים ובכל מקרה הם יעשו בעיות,
אבל יש את חבר'ה שרוצים להיות לוחמים ,אך
נדרש זמן כדי ממש 'להרעיל' אותם ולהראות
להם .היה לי חבר שהתגייס לשריון והיה כולו
'שבוז' ,לאחר חודש הוא עבר גיבוש לפלס"ר
והיה שבוז כי הוא עוזב את השריון ,וכיום הוא
מחובר ,וכפי שאומרים ,חבל על הזמן .האתגר
השני קשור לעבודה הבלתי נגמרת בתפקיד
של סמ"פ ,בטירונות וגם בקמ"ט ובכל מקום,
של לוגיסטיקה ונושאים טכניים ,בעבודות אל
תוך הלילה .תמיד חייבים לעצור שנייה ,לחשוב
שזה בני אדם ולהפעיל יותר שיקול דעת איך
עושים זאת נכון ,איך גורמים להם להיות
חיילים טובים יותר בלי להשתולל .חובה לזכור
שמדובר בבני אדם.
מהו יחס של המפקדים והמדריכים אליך?
בכל הזמן היו לי מפקדים טובים ,זה בכל
מקום שהייתי בשירות עמד לרשותי סגל מדהים
שממש נהניתי לעבוד איתו .רואים בקורסים
הפיקודיים של השריון ,בקורס מט"קים לעומת
קורס מ"כים ,וגם בקורס הקצינים זה מאוד
בולט ,שהשריונרים יותר איכותיים ,זה מתבטא
גם במפקדים .בשני המחזורים שלי כסמ"פ
טירונים ,היו אחר כך שיחות עם החיילים ,וגם
כיום כולם מציינים 'היה לנו סגל אדיר ,איזה
מפקדים ,יודעים להיות קשוחים אבל הם גם
בני אדם ,הם מבינים' .גם את המפקדים שהיו
פחות טובים הם העריכו.
איך אתם תורמים לעידוד הגיוס לשריון?
כל גדוד כאן משולב בתפקיד הזה ,מציין
יעקב שה־לבן ,כל אחד לפי הגרף אימונים
וכשאפשר .כשהייתי בבה"ד  1היו שולחים
אותי לעודד גיוס לשריון ,גם מגדוד 196
שולחים מפקדים לעידוד הגיוס לשריון ,בדרך
כלל בהכנה לקמ"ט ,בהכנה לבה"ד .1
ברגע שהמגויסים הצעירים מגיעים למקום
ונקלטים ,וממשיכים במקצועות ,בצמ"פ ובפלוגה
מבצעית  -הם כבר בעניינים .העניין הוא
שהמחיר שאנחנו משלמים על כך שגייסנו גם
מי שאינם רוצים לשריון ,ושילובם פוגע בחבר'ה
היותר טובים .אם נוכל באמת לגייס יותר אנשים

סרן אור ארבל

סגן יעקב שה־לבן

שרוצים להגיע לשריון  -זה כן יתרום.
אור ארבל :האתגרים שאני מציב בפני עצמי
הם בשני כיוונים ,האחד הוא פיתוח המפקדים,
בין אם זה הגננים או החניכים שאצלנו .פיתוח
משמעו כיצד להיות מקצועיים יותר ,ממושמעים
יותר ואיך אני מפתח אותם לתפקידים הבאים,
להיות מט"קים ,לצאת לקורס קצינים ולהיות
מ"מים ,וסמ"פים ובהמשך לתפקיד המ"פ .זה
האתגרים העיקריים שעומדים ,אני פועל בהנחה
שלפנינו המפקדים בעתיד .קיימים גם האתגרים
המופנים יותר פנימה ,לאיזון שבין האינטנסיביות
של הקורס ושל התפקיד ,ובין ההכשרה .כיצד
עושים את האימונים מאוד מאתגרים בקמ"ט,
ולצורך זה לרשותך הסגל הכי טוב שיש ,ומצד
שני איך להכין ולבצע את התרגיל שלא יהיה
מורכב מדי ,כדי שהחניך יבין וילמד ממנו .אלה

סגן רון עמדי

סרן עידן כוהן

האתגרים שאני מתמודד איתם.
האם אתה מקבל משוב מהממונים עליך?
כן ,מקבלים משוב מדי פעם ,ובסך הכול אני
עושה את הכי טוב שאני יכול כדי להצליח.
מה בעניין הגיוס לשריון?
שבנושא עידוד הגיוס אנחנו עושים עבודה
טובה כשמחליטים לעשות זאת ,נפגשים
ומדברים עם המלש"בים ומסבירים להם
על ה ַחיִל .הייתי מ"פ מבצעית זמן מסוים
והמגמה העיקרית שרואים ,כאשר מגיעים
אליך חי"רניקים ,הם 'שבוזים' והם לא רוצים
לתרגל .השריונרים מגיעים שבוזים בהתחלה,
בטירונות ,בצמ"פ ,ומהר מאוד הם הופכים
להיות "מורעלים" ,אבל לוחמים .הייתי מ"פ
צמ"פ עם מחזור מאוד קשה ,עם חבר'ה שרצו
להיות נפקדים והיו נפקדים גם ,ובצמ"פ לא

רואים את זה בדרך כלל ,ואותם אנשים גם
הגיעו איתי לפלוגה המבצעית אחר כך ,וראיתי
את השינוי שהם עשו לא במהלך החודשים,
אלא במהלך הימים בכניסה לפלוגה המבצעית.
אותו דבר קורה בקמ"ט .כששואלים חיילים מה
רצית בתחילת הקורס ,ותמיד אני שואל זאת,
מה רצית בתחילת השירות שלך ומה אתה רוצה
היום ,אז היום המוטיבציה לשירות בשריון נעה
בין  88אחוזים ל־ 100אחוז ,זה בקמ"ט ,וגם
בפלוגות המבצעיות .מכאן שלדעתי העבודה
שלנו צריכה להיות יותר אחרי שגייסנו אותם
אלינו ,כי בסופו של דבר מגיעים לשריון מספיק
אנשים ,ולא לפני שגייסנו אותם.
צריך להמשיך עם מה שעושים ולעשות
עבודה טובה יותר ברקע ,וצריך להמשיך ולנסות
לגייס עוד אנשים בעלי מוטיבציה .כשטנקיסט
מתחיל להבין מה זה להיות טנקיסט ,וזה קורה
בסביבות המקצועות ,פתאום המוטיבציה שלו
עולה מאוד .אתן דוגמה ,כאשר מגיעה אלינו
מחלקת חי"ר ,גולני ,לשת"פ ,להיות ת"פ
בתרגיל פלוגתי או במבצע כלשהו ,ואתה שואל
את המ"מ של החי"ר מה מצבת כוח האדם שלך,
אז מתוך תקן של  30ומשהו חיילים ,נותרו לו
 ,16חמישה נפקדים ,שלושה בגימלים ,ארבעה
עריקים ,אחד בכלא .כאשר מ"מ טנקיסט מגיע
לפלוגת חי"ר ,ושואלים אותו מה המצבה שלך,
התשובה היא שלושה טנקים ,צוותים מלאים.
אף אחד לא יעזוב .אין דבר כזה נפקדים או
עריקים בפלוגה מבצעית ,או בפלוגת קמ"ט או
ברגע שהחיילים סיימו את ההכשרה ,ולרוב גם
לא בצמ"פ .זה ההבדל הגדול לדעתי ,וזה מה
שחשוב  -מה שקורה בפנים.
סגן רון עמדי :יש לי משימות הדרכה כחונך
תרגילים בצמ"פ ,בכל האימונים .בתור סמ"פ אני
חונך את כל התרגילים ביחד עם המשה"ד (מש"ק
הדרכה) ,מטפל ביישום כל הלקחים המקצועיים
בקטע הטנקאי ,וכמובן חונך את המפקדים ואת
המ"מים בכל המשימות שלהם ,החל משעת בוקר
מוקדמת ועד שהולכים לישון בלילה.
בצמ"פ האתגר הראשון אצלי ,השונה
מקודמיי כאן ,זה להפוך את החבר'ה לצוות טנק
מוסמך ללחימה .אנחנו מקבלים חיילים לאחר
שסיימו טירונות ומקצועות ,בעלי הכשרה
ראשונית על הטנקים ,לרבות ירי בתותח
ונהיגת טנק ,וליצור צוות לוחם משלישייה כזו
יחד עם מפקד .המט"ק לצוות מגיע בדרך כלל
מהקמ"ט או שהוא מחזור שני .הצמ"פ נמשך בין
שבעה לשמונה שבועות .כצוות טנק מגובש כל
לוחם בצוות הטנק נדרש לדעת לפעול במשולב

עם חבריו שבטנק .כשמתקבלת פקודת אש
מהמט"ק ,התותחן צריך לדעת ִללְזֹור (למדוד
טווח במד־טווח לייזר) ,הטען צריך לטעון כדור
בתותח ,והנהג צריך לדעת מתי וכיצד לעלות
לעמדת אש ,זה האתגר הכי גדול של הצמ"פ
ובזה מתעסקים .עם זאת צריך לזכור שהצוות
לא כל הזמן יורה ונוסע ,ויש חלק גדול בשלב
הצמ"פ שהוא בפעילות הכשרה של נושאים
נוספים לצוות ,לדוגמה פריסת זחל וחיבורו
מחדש ,לימוד ותרגול חילוץ פצועים מהטנק
ותרגולות נוספות ומגוונות .זה אתגר נוסף
וחשוב כמו שלב הירי.
האתגר השני בצמ"פ דומה כאן לכולם,
והוא הפיתוח של האנשים .אנחנו מקבלים
מט"קים שזה עתה סיימו קמ"ט .אם בשלב
פעילות בטירונות היה להם מעט יותר זמן
להשתפשף ,להכיר את החיילים ועדיין מבלי
להיכנס לטנקים ,אז אצלנו אחרי כשבועיים
הוא נכנס לטנק ומתחיל בעצם לעבוד עם
חיילים ,לעשות מסלולים .הפיקוד הוא הרבה
יותר אינטנסיבי .אם אתה יכול להיות מפקד
'תותח' מחוץ לטנק ,אבל בטנק אתה לא " ְסּפֵץ"
(מומחה) אתה לא מוערך על ידי החיילים .לכך
מכוונים השבועיים של הכנת סגל .בתוך כך יש
שבוע שממש יושבים בבית גולמינץ ומדברים
מה זה להיות מפקד ,כמובן עם החבר'ה שיש
להם יותר ניסיון ,הרס"פ ,המשה"דים (משקי
הדרכה) ,סמלי מחלקות וחלק מהמ"מים ,מי
שנשאר ,ועוד שבוע של הכנה מקצועית ,שבהם
מתרגלים את המסלולים שהולכים לעבור
בצמ"פ עם החיילים החדשים ,אבל רק הסגל
מאיש את כל תפקידי הצוות בטנק ,מההתחלה,
מהתדריך ועד התחקיר שבו נמצא המ"פ,
המשה"ד עם הסמ"פ ,וחונכים את התרגילים
גם מבפנים ,מתוך הטנק וגם בחוץ ,כדי
שהצמ"פ יהיה יותר מוצלח .אלה האתגרים.

הביטאון שריון
האם אתם קוראים את הביטאון שריון?
אני מקבל אותו הביתה ,אומר סרן עידן
כהן ,אני מרפרף בו מדי פעם ואם אני רואה
משהו מעניין אני קורא .לפעמים יש כתבות על
אמל"ח ודברים כאלה ,אז אני כן קורא אותם
מדי פעם .אני יותר קורא גם את הביטאון של
זרוע היבשה ואת מערכות .לדעתי יש במערכות
מאמרים שיותר מדברים לרמת המ"פ .הייתי
רוצה שבביטאון שריון יופיעו מאמרים על
תורות לחימה של צבאות שאפשר מהם לקבל
רעיונות ולהרחיב אופקים• .
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התנצלות מאוחרת
היום ,שלושים ושמונה שנים לאחר המלחמה ,ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל אני
מבקש סליחה מגדעון גלעדי וחבריו לוחמי פלוגה ב' גדוד  ,407על שחשדנו בכשרים
בלילה חשוך ותחת אש כבדה ,על שראינו את המציאות מנקודת המבט הצרה של
הפריסקופ ועל שלא ידענו אז את מעשה גבורתם
סא"ל (במיל') ד"ר עֹפר דרורי
במלחמת יום הכיפורים הייתי חייל סדיר
בפלוגה י' (חרמ"ש) בגדוד  79בסיני .טלטלת
הקרבות הביאה אותי בלילה של  15באוקטובר
 1973לצומת טרטור־לכסיקון יחד עם שאר לוחמי
חטיבה  ,14שפרצו ואחזו בתפר שבין ארמיה 3
לארמיה  2בקו התעלה ,ואפשרו לכוחות צה"ל
האחרים לעבור את התעלה ובפועל לשנות את
פני המערכה.
ארבע עשרה שנים לאחר המלחמה ,באוקטובר
 ,1987לאחר שהרגשתי שזיכרוני מתחיל לבגוד בי
בכל הקשור לפרטי אירועים שונים מהמלחמה,
אירועים שעד אז היו זכורים לי כאילו קרו אתמול,
החלטתי לעלות את הדברים על הכתב .במשך
מספר לילות בחופשה משפחתית בגוש קטיף,
לאחר שבני הבית הלכו לישון ,ישבתי וכתבתי את
פרטי האירועים בבלוק כתיבה שהבאתי במיוחד
אתי ,ובהתבסס על הזיכרון ויומן מלחמה קצר
שרשמתי לעצמי במהלך המלחמה .הרשימות
האלה נשארו במגירה ועברו עוד כמה שנים עד
שהרשיתי לעצמי להראות אותם לבני המשפחה.
רק כאשר שני בניי היו בצבא ,יונתן סמ"פ טנקים
באותה חטיבה שבה שירתתי אני ערב המלחמה,
ותומר סמל בגדוד חרוב (לימים גם הוא סמ"פ),
החלטתי בשנת  2005להוציא את הרשימות לאור
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כחוברת אישית שנתתי לה את השם "המלחמה
שנשכחה" .השם שבחרתי תיאר את תחושתי
באותם שנים ,בהן לתחושתי הסובייקטיבית היה
רצון להשכיח את אירועי המלחמה .זכורה לי
היטב שנה בה לא התקיים טקס זיכרון ממלכתי
למלחמה ,בעקבות דברי ביקורת שנשמעו בציבור
על שאמר ראש הממשלה דאז "שיום הזיכרון הוא
יום למשפחות" ,כאילו הנופלים במלחמה נפלו
למשפחתם ולא לכל עם ישראל.
בלילה של  15באוקטובר הייתי כאמור יחד עם
כוחות חטיבה  14במסגרת גדוד  ,184פלוגה ז' של
אליהו ששון ז"ל  1שנהרג במלחמה .בשלב מסוים של
הלחימה נותקנו מהפלוגה והפכנו בפועל לנגמ"ש
חילוץ פצועים של הגדוד .אירוע אחד זכור לי היטב
עד היום .מצאנו את עצמנו ממתינים בהוראת
המג"ד אברהם אלמוג 2בסמיכות לצומת "טרטור -
לכסיקון" ,ובצמוד למקבץ טנקים ונגמ"ש שעלו על
מוקשים וטווחו על ידי חיילים מצרים בטילי סאגר
שפגעו בהם שוב ושוב .הטילים ירדו על "חניון
הטנקים" הזה ופגעו אנושות בטנקיסטים שנשארו
עליהם ,שהמשיכו בלחימה בעיקר באש מקלעים
תוך שהם עומדים על טנקים בוערים .כתבתי על
האירוע את המשפטים הבאים :3
" ...התברר לנו שבחניון יש פצועים נוספים.

איתן 4לא היסס לרגע והורה לי להתקרב עם
הנגמ"ש לחניון המתפוצץ ,שהיה מטווח כל
הזמן על ידי טילי נ"ט מצריים ,ושממנו עפו לכל
עבר גושי פלדה בוערים .התקרבתי עד כעשרה
מטרים מהחניון ואיתן הורה לי לעצור .הוא
ירד לבדו מהנגמ"ש והחל מטפס מטנק לטנק,
כשחלק מהטנקים בוערים ,מוודא שלא נשארו
בתוכם פצועים .בחיפוש בתוך הטנקים הוא מצא
עוד מספר פצועים שלא פינו את עצמם בשלב
הראשון ,וגם אותם העביר לנגמ"ש שהיה צפוף
ומלא עד אפס מקום .איתן עצמו נפצע בשלב זה
מרסיסים ביד וביצע פעולה זו כאשר ידו חבושה.
לאחר שהעברנו את כל הפצועים לנגמ"ש נסענו
לאחור כחמש מאות מטרים ,ואז ספג החניון
מספר טילים נוסף שהדליק את שאר הטנקים ואת
הנגמ"ש השני של הגדוד .מהאזנה לרשת הקשר
הבנו שהמצב נואש ,שהמג"ד אברהם אלמוג נשאר
עם שלושה טנקים תקינים בלבד ,ושהוא זקוק
לעזרה דחופה של טנקים.
באותו שלב קריטי הופיעו לפתע מדרום לנו,
כתשעה טנקים חדשים מדגם מגח אם־ ,60דגם
חדש ביותר באותו הזמן ,שאפשר היה לזהות
אותם בחשכה לפי צורת הצריח המוארכת שלהם
ומקלעי  0.5המיוחדים שבצריחון המפקד .הפלוגה

עקפה אותנו משמאל לציר והמשיכה צפונה,
הרגשנו הקלה מן הסיוע הבלתי צפוי ,אך לא עברו
כעשר דקות וראינו את אותו טור טנקים מצוחצח
נוסע בחזרה דרומה לכיוון שממנו הגיע .לא יכולנו
לקיים קשר איתם ,כי לא ידענו לאיזו רשת האזינו,
אך הייתה זו סטירת לחי רצינית למורל שלנו.
להרגשתנו אז  -הפלוגה האלמונית התקרבה
לתופת ,הריחה אותו והעדיפה להסתלק .הרגשנו
נטושים וכועסים.
בוועדת העיטורים שזומנתי להעיד בפניה
אחרי המלחמה העליתי נקודה זו ,ומעבר להחלפת
מבטים רבי משמעות בין הגנרלים השונים
והבטחה שהנושא ייבדק ,לא נודעה לי עד היום
סיבת תנועתה בחזרה של הפלוגה".
סיפורה של פלוגת הטנקים שנעלמה נשאר
בזיכרוני שנים רבות כתעלומה לא פתורה .כמה
חודשים לאחר צאת היומן לאור פנה אלי חבר
לעבודה והביא לי את ספר החטיבה 5שאליה
השתייך במלחמה  -חטיבה  600שנלחמה
בסמיכות לחטיבה  .14בקוראי בספר מצאתי
תיאור של אותה פלוגה ,פלוגה ב' מגדוד  407של
חטיבה  .600לפי הכתוב בספר ,מפקד הפלוגה
רס"ן גדעון גלעדי נע צפונה על ציר לכסיקון.
מטרתו הייתה להגיע לצומת "טרטור לכסיקון",
לפנות מזרחה על ציר "טרטור" ולטהר את השטח
ממערב למזרח .בסערת הקרב ובחשכת הליל
הוא פספס את הצומת ורק לאחר דקות ספורות
של נסיעה הבין שטעה ושב על עקבותיו .אנחנו
שעמדנו לצד הצומת ראינו את הפלוגה נעה
צפונה בחושבנו שמטרתה לסייע לכוחות חטיבה
 14מצפון ,ולאכזבתנו הרבה ראינו אותה "נסוגה"
בעוד שפועל היא נעה למשימתה שהייתה טיהור
ציר "טרטור" כלפי מזרח.
האמת שקראתי את הדברים בהתרגשות
ובהבנה מאוחרת של יותר משלושים שנה ,שכל
אשר דמיינו באותו לילה קשה לא היה נכון ולשווא
האשמנו את הפלוגה ומפקדה.
לימים עלה אתר חטיבה  14לאוויר ,6בהערת

אגב אציין שהוא כפי הנראה אתר המורשת הגדול
והרחב ביותר למלחמת יום הכיפורים שקיים בכלל.
בעלון החדשות של החטיבה מחודש מארס 2010
התרגשתי לקרוא דברים ברורים ביותר שכתב
אורי שריר ,שהיה אז מכונאי וסמל טכני בפלוגה
והתעקש להצטרף ללחימת הפלוגה כנהג טנק.
גדעון גלעדי המ"פ אישר לו את מבוקשו והוא צורף
כנהג טנק 1א של הפלוגה .את חוויותיו שכתב העלו
מנהלי אתר החטיבה לאתר ,וכך הוא כותב :7
" ...כשאני מאזין היום לרשת הקשר "מקדח",8
נזכר אני בקולו השקט והרגוע של גדעון גלעדי,
באש התופת (וגם קודם בקרב הבלימה כשחטפנו
ארטילריה מסיבית) ,שיכול לשמש מופת ומורשת
ללוחמי השריון באשר הם.

שטחי הכינוס  15באוקטובר 1973
אני נהג טנק בפלוגה ב' 1 ,א' שנע אחרי המ"פ
גדעון גלעדי.
שעת בין ערביים ,שמש כתומה גדולה שוקעת
בפאתי המדבר ,רוח מדברית קרה מתחילה לנשוב,
ואנו בתנועה מנהלתית ,טנק אחרי טנק ,נכנסים
בשדרת מסע למקומנו ,מימיני ומשמאלי טנקים.
מחנים ,מדוממים מנוע .דממת קשר.
אני יוצא מפתח הנהג ,חובר למוזס המט"ק
ול"שמל" (שמואל) הטען קשר שכבר עומדים
על סיפון הטנק ,ופעם ראשונה שאני חווה "פיק
ברכיים" ,מושג שלמדתי בילדותי אך לא חוויתי,
הברכיים פשוט רועדות" .ים" של טנקים ,שדרות,
שדרות ,מאות טנקים ולוחמים עומדים בשקט,
לא מדברים ,כל אחד מכונס בתוך עצמו ,לא
חושבים על כלום ,דממת מדבר .עוצמה שהלב לא
יכול להכיל .הטנקים בצבע אדמה נטמעים בצבע
החול המדברי .אין זה מפחית מגודל העוצמה ומה
שמעיד על מה שהולך להיות.
ימים של לחימה ,קרבות שב"ש (שריון בשריון)
כבר מאחורינו ,אך זאת הייתה רק הפתיחה ,הדבר

הרציני זה עכשיו ,לפנינו .אין חיוכים ,אין דיבורים,
לא צריך ,אנו אחרי התדריכים .תודרכתי ברור,
שאלתי את מוזס המט"ק מה לעשות אם ייפגע,
לאן אנהג את הטנק .תשובתו הייתה "אני סומך
עליך שתביא אותנו לחוף מבטחים" .קצר וקולע,
אין שאלות .האמת שראיתי את המפות וידעתי
בדיוק איפה אנחנו נמצאים .השתתפתי בכל
התדריכים ,ידעתי והבנתי בדיוק רב את המשימה.
אך אל לנו לשכוח שאני אז בסה"כ מכונאי,
ובמשימה זו אני נהג.
השמש הולכת ושוקעת ,אדמונית וזוהרת
ביופייה המדברי .הדממה צועקת והחושך הולך
ותופס את מקומו .אנו נכנסים לטנק ,כולם,
הדמויות נעלמות בכלים ,המדפים עדיין לא
סגורים אך רק דמות המפקד בולטת בכל טנק.
דממת קשר.
מתניעים מנועים ,המ"פ גדעון מסמן ביד את
התנועה המיוחלת "נוע נוע" .אנו בשדרה הראשונה
שיוצאת לדרך .גדעון מוביל ואנחנו אחריו .לא
עוברות דקות והטנק של גדעון צולל לתוך תעלת
השקיה (בלי מים) בצד הדרך .אין זמן לחילוצים
חייבים להמשיך ,כל האוגדה אחרינו והציר אחד.
גדעון לא מהסס וקופץ על הטנק שלי ,אנו
מובילים את שדרת המסע של אוגדה .ינאי והצוות
נשארים עם הטנק התקוע .אנו עוברים אותו
וממשיכים.
בדממה רועמת ,נעים לעבר "לכסיקון" .כבר
חושך מוחלט .מוזס מכוון אותי ,לא לסטות מהציר,
לנהוג אני יודע ואוהב .עדיין הכול פסטורלי.

ציר "לכסיקון"
בשעה טובה עולים על ציר "לכסיקון" מתחילים
בנסיעה מהירה ,עוברות דקות ,כך זה לפחות נראה,
הקשר נפתח ,בדיקת קשר ,הכול תקין .תזכורת:
קיבלנו הנחיה מפורשת לא להשתמש ב־א"א
(פנסי אינפרה אדום) על מנת שלא יזהו אותנו.

צומת טרטור־לכסיקון כמה ימים לאחר
הקרב של  15באוקטובר 1973
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גדעון גלעדי ז"ל קיבל על
המשמעות  -לא רואים כלום,
לחימתו בלילה הזה את עיטור
חושך מוחלט .נעים צפונה במגמה
הגבורה שהוא העיטור הגבוה
לאתר את ציר "טרטור" ,לפנות
ביותר שניתן לחיילי צה"ל .בעיטור
ימינה ,לטהר את הציר ולאפשר
הגבורה נכתב :10
לגשר הגלילים ולכוחות צה"ל לנוע
לכיוון התעלה.
סרן גדעון גלעדי ז"ל עבר
מחיל הצנחנים לחיל השריון,
פתאום ,ללא התרעה אנו
ובכך הגשים את שאיפתו למלא
מתחילים לחטוף טילים ,מימין
את מקומו של אחיו אמנון ז"ל,
ומשמאל ,ארטילריה ,אש תופת
שנפל במלחמת ששת הימים
מכל הכיוונים .אני לוחץ פול
כ־מ"פ טנקים .בליל  15באוקטובר
גז ,הטנק טס ב־ 35מייל בשעה
רס"ן גדעון גלעדי ז"ל
(מקסימום מהירות) ,מדפים צומת טרטור־לכסיקון במפת סיריוס
 ,1973במסגרת המשימה לפריצת
הציר לתנועת כוחותינו אל מעבר
סגורים .גדעון קורא ,צועק לשאר
לתעלה ,הוביל את פלוגתו לפתיחת ציר "טרטור"
הטנקים ,איפה אתם ,נראה שאנחנו לבד ,דוהרים .לחפש ,היינו לבד.
פתאום ,הטנק מסתובב  90מעלות וצולל עד ממערב .באזור צומת "טרטור  -לכסיקון"
הדרך צרה ,כביש אספלט צר שהחול מכסה
חצי ממנו ,המדפים סגורים ,חושך ,רק הפגזים עומק התובה לתוך החול .חטפנו אותה ,פגז חדר נתקלה הפלוגה במארב מצרי .במהלך הקרב נפגע
מאירים ,אנו מתחילים לירות אש לכל כיוון ,למיכל הדלק השמאלי והזחל נקרע כמו שרוך הטנק שממנו לחם סרן גדעון גלעדי ז"ל ,והוא
התותח יורה כמעט כמו מכונת ירייה לכל מה שזז .נעליים שנפרם במהירות .גדעון ואנשי הצוות עבר לפקד מטנק אחר .הכוח המשיך במילוי
היציאות מסנוורות אותי ,המדף סגור קופצים מהטנק ,ברור שהפיצוץ שלו עניין של משימתו ותקף את הצומת פעמים מספר ,למרות
הפגיעות הרבות שחזר וספג ,עד שנותרו בו רק
והראייה רק דרך הפריסקופ .למדתי את השיטה ,שניות".
מתיאורו של אורי שריר עולה בבירור כי הטנק  2טנקים תקינים .בטנקים אלה פרץ לבסוף סרן
כל פעם שמוזס צועק אש אני עוצם את העיניים,
כך אינני מסתנוור .כל שאני מצליח הוא לראות של גדעון גלעדי דהר צפונה תחת אש כבדה גדעון גלעדי ז"ל בציר "טרטור" מזרחה ,ופינה
את הפסים הלבנים רצים באמצע הפריסקופ ,כך ופספס את הצומת ושב על עקבותיו דרומה לאחר את הדרך לכוחות הצנחנים שנעו אחריו .במהלך
הקרב נפגעו גם טנקים אלה ,וסרן גדעון גלעדי
אני מבין שאני על הציר .כשהפסים נעלמים אני מספר דקות.
עשרים ושתיים שנה לאחר המלחמה ,בשנת ז"ל נהרג בעת ביצוע המשימה .במעשיו אלה
צועק למוזס לכוון אותי .אין תשובה ,הוא טרוד
באיתור מטרות וירי .הרגל מועכת את דוושת הגז 2005 .ומספר חודשים לאחר שהוצאתי את יומן גילה דבקות במשימה ,כושר מנהיגות למופת,
הפגזים פוגעים והטנק מטלטל .אגלי זעה חורשים המלחמה שלי ,הוצאתי לאור את הספר "פלוגה אומץ לב וגבורה עילאית .על מעשה זה הוענק
את הפיח השחור שמכסה את פניי ,זיעה מפויחת י' בסופה" ,המספר את סיפורה של הפלוגה לו עיטור הגבורה.
שמעון פרס ,שר הביטחון .אייר תשל"ה ,מאי
נכנסת לעיניים ,הניגוב הפסיק לעזור ורק מפריע .במלחמה .הספר יצא לאחר עבודת תחקיר
לעיתים עמודי החשמל שבצדי הדרך עוזרים לי שנמשכה כמעט שנתיים ,בהם ראיינתי כמעט את .1975
לכוון את הטנק .לא אחת קורה שאני יורד מהציר כלל חיילי הפלוגה שנותרו בחיים .היות ולאחר
היום ,שלושים ושמונה שנים לאחר המלחמה,
אך מצליח לחזור ולהמשיך בדוושת הגז לחוצה כיומיים של לחימה התפרקה הפלוגה בגלל ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל אני מבקש סליחה
לתובה בכל הכוח ,לא עוזב.
אבדות כבדות ,הבאתי בספר את סיפורו של כל מגדעון גלעדי וחבריו לוחמי פלוגה ב' גדוד ,407
גדעון מחפש את הפנייה ימינה ל"טרטור" אך אחד מחייליה שברובם הצטרפו ליחידות אחרות על שחשדנו בכשרים בלילה חשוך ותחת אש
לא מוצא .פתאום שקט דממה ,עברנו את האש ,והמשיכו להילחם.
כבדה ,על שראינו את המציאות מנקודת המבט
עברנו גם כנראה את הצומת ,לאן ממשיכים,
לספר זה כבר הספקתי להכניס השלמה לפסקה הצרה של הפריסקופ ועל שלא ידענו אז את
אין לאן .חוזרים .אני מסובב את הטנק ומתחיל מהיומן האישי ,המתייחסת לתיאור התנועה של מעשה גבורתם.
בדהירה דרומה ,ברור שאנו הולכים לחצות פעם פלוגה ב' מגדוד  ,407שם כתבתי :9
הלקח שלמדתי מאז אותו גילוי הוא שגם
נוספת את מה שנראה כמתחם מצרי שיורה
"שלושים שנה אחרי ,כאשר בכל הזמן הזה כאשר אתה רואה בעיניך ממש מציאות מסוימת,
עלינו .גדעון מחפש את הטנקים אך אלה לא תעלומת הטנקים הבורחים ממשיכה להטריד יתכן שהיא מציאות אמתית אבל בפרספקטיבה
עונים לו .והאש חוזרת ,מחדש ,הטילים והנותבים אותי ,הגעתי לספר בשם "החטיבה במלחמת יום צרה .יתכן שהמציאות הרחבה שונה ולעתים אף
מכסים את השמיים .אור של תופת ,ומחדש הטנק הכיפורים" [הכוונה לחטיבה  ,600ע"ד] שפתר הפוכה מהפרספקטיבה הצרה ,וכמאמר חז"ל
מיטלטל בין הפגזים שפוגעים בו אך לא חודרים את התעלומה עבורי .מסתבר שהטנקים לא מפרקי אבות " :וֶ ֱהוֵי דָן אֶת כָל ָה ָאדָם ְלכַף ז ְכּות".
"...כִּי ִמדֵּי דַבְִּרי ּבֹו זָכֹר ֶאזְכְֶּרּנּו עֹוד( "...ירמיהו
(לא ברור למה) .גם הפעם לא מצאנו את הצומת .ברחו אלא פשוט טעו בניווט ונעו צפונה מדי.
ועוד פעם מסתובב צפונה ,אנחנו לבד ,גדעון כאשר גילו את טעותם סבו לאחור לצורך ביצוע ל"א ,י"ט)
מדבר עם הדרגים מעליו ,מוזס יורה ,בלי סוף ,משימתם המקורית ,והיא פתיחת ציר "טירטור"
יהא זכרו של גדעון גלעדי ,יחד עם זכרם של
מחפשים את הצומת .את הטנקים גדעון הפסיק ממערב למזרח".
שאר חללי פלוגה ב' מגדוד  ,407ברוך• .

הערות

 .1סרן אלי ששון זכה בעיטור העוז לאחר מותו.
 .2סא"ל אברהם אלמוג ,מג"ד  ,184זכה בעיטור העוז על חלקו במלחמה.
 .3דרורי ,עפר ,המלחמה שנשכחה.2005 ,
 .4סרן איתן שביט מפקד הנגמ"ש לי זכה בצל"ש הרמטכ"ל לאחר נופלו.
" .5החטיבה במלחמת יום הכיפורים"  -הכוונה לחטיבה .600
www.hativa14.org.il .6
 .7אתר חטיבה 14http://www.hativa14.org.il/?CategoryID=224&ArticleID=871
 .8להאזנה לרשת "מקדח"http://www.hativa14.org.il/?CategoryID=315&ArticleID=366&Page=1 :
 .9דרורי ,עפר ,פלוגה י' בסופה  -סיפורה של פלוגה י' מגדוד  79במלחמת יום הכיפורים.2005 ,
 .10אתר הגבורה www.gvura.org
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חי טק פתרונות גם לשריון
חי טק פתרונות בע"מ הינה חברה פרטית .המפעל ממוקם בלב הגליל בגוש תפן.
חי טק שותפה בייצור מערכות למעיל רוח של המרכבה.
החברה מתמחה בפיתוח ,תכנון וייצור מערכות ומכלולים אלקטרומכניים ,עבור מגוון תעשיות:
תעופה ,תעשיות ביטחוניות ,רפואה ,אלקטרוניקה ,אלקטרו־אופטיקה ותקשורת.
בחברה צוות עובדים מיומן ,בעלי ניסיון של עשרות שנים בתכנון ,פיתוח וייצור מערכות ,אלקטרו מכניות.
חי טק מספקת שרות מקיף ללקוח ,החל מהרעיון ותכנון המוצר ועד לייצור חלקים וערכות מושלמות (.)turnkey project
החברה מספקת ללקוחותיה ייעוץ בנושאים טכנולוגיים והנדסיים לפני ייצור המוצרים.
חי טק מוסמכת לתקן  ISO AS 9100והחברה חותרת
למילוי קפדני של כל דרישות לקוחותיה.

אזור תעשייה תפן ת.ד ,71 .מיקוד  24595טלפון 04-9873779 :פקס04-9873778 :
main@chai-tech.com

www.chai-tech.com
יולי 2011
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מי שבאמת
רוצה להיות
קרבי מבין שזה

הכוח
האמיתי
של
הצבא

הכשרת חייל להיות לוחם ,כמוה כחינוך  -לא הכול הוא מבין תחילה ,לא עם הכול
הוא מסכים בפעם הראשונה ,אך מגיע שלב פלאי שבו הוא הופך מחניך ללוחם ואחר
כך למפקד בשריון ,ולפתע הוא מקבל כמובן מאליו שכך צריך לעשות
אל"ם (במיל') שאול נגר
הכותרת לכתבה היא אמירתו של דניאל
מרגלית ,חייל בשלב אימון צמ"פ ,במהלך שיחה
עם קבוצת חיילים הנמצאים בשלבי הכשרה
שונים בחטיבה  .460אבירם צ'ובוטרו ,שנתיים
ועשרה חודשים בשריון ,מספר בגילוי לב שלא
רצה להגיע לשריון ,ואפילו "לא יכול לסבול
את המרובעות הזאת" ,ועם זאת מציין "ראיתי
אנשים באמת מכל המקומות ,מכל חטיבות
החי"ר ,מחיל האוויר ,מחיל הים ,ויש לי חברים
בכל המקומות ,כולל הסיירות הכי גדולות שיש,
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ובאמת כשמסתכלים בצורה סטטיסטית יש פה
באמת הכי הרבה אנשים טובים".
שוחחתי עם קבוצת חיילים מגוונת בחטיבה
 ,460דור חדש שכמו רבים לפניו עשוי למצוא
עצמו בלחימה של ממש עם טנקים ,ולא רק
בשגרת ביטחון שוטף .וכשפורצת מלחמה,
ונקווה שלא תגיע ,אתה משתמש בידע שהחדירו
לך לראש ובניסיון המצטבר אצלך עם הזמן.
ומעל לכל ,האנשים שאיתך ,הם אלה העושים
את ההבדל.

שיח לוחמים 2011
לא כל הלוחמים המשרתים בשריון חלמו על
כך מילדות ,לא לכולם יש קרוב משפחה ש'הרעיל'
אותם לשריון ,חלקם אף ממש לא רצה להגיע.
וכשחולף פרק זמן קצר ומקבלים את המציאות,
המבט בשל יותר ,ולא נמצא ביניהם מי שאינו
משבח את החבר'ה שבשריון ,וכדברי אלעד ורבר:
זה אחלה מקום ,אחלה מפקדים ,אחלה אנשים.
נפגשתי לשיחה עם שלושה עשר חיילים

תמונה קבוצתית של החיילים בשיחה

בחטיבה  ,460בשלבי הכשרה שונים ,בעיקר
לשמוע כיצד הגיעו לשריון ומה הם חושבים
כיום .אין צורך בסיכומים ,וכדברי שדרן הספורט
האגדי נחמיה בן אברהם המנוח" ,אני משאיר את
המיקרופון לקהל".
דניאל מרגלית ,מגבעתיים ,חצי שנה בשריון,
בצמ"פ .אני ממש ממש ממש לא רציתי להתגייס
לשריון .בכיתה י"ב הייתי בכושר קרבי ,חבר שלי
היה בשייטת  ,13הלכתי ליום סיירות ,קיבלתי
גיבוש ,הלכתי לגיבוש ,התאמנתי חמש פעמים
בשבוע ,עברתי את הגיבוש ,שלחו לי מכתב
ברוך הבא לשייטת ,אמרתי איזה כיף ,הגשמתי
חלום ,הייתי בפסגת העולם .הגיע חודש לפני
הגיוס ,בערך לפני שנה ,הגיע אלי מכתב שלא
עברתי את המר"י ,מר"י זה מבדק רפואי ימי,
זה מבדקים מאוד קפדניים שעושים לאוזניים,
לריאות ,דברים כאלה .נקראתי לוועדה רפואית
על הפרופיל בבקו"ם ,רשמו שיש לי אסטמה
פעילה עם טיפול מרבי שזאת ההנפצה הכי גדולה
ששמעתי עד היום .הורידו לי אוטומטית לפרופיל

 .64הלכתי לרופאים מומחים ,במקרה גם לסבתא
שלי יש קצת קשרים באסף הרופא ,עשו לי כל
מיני בדיקות ,מטכולין ,מטכולין מאמץ ,בדיקות
של אסטמה .בסופו של דבר הלכתי למי שכתב
את ספר הפרופילים של האסטמה ,והוא אמר
שיש לי מה שנקרא אסתמה סמויה ,שזה יכול
להתעורר בלחצים כמו צלילה ,צניחות או דברים
כאלה ,שפתאום תתעורר לי אסתמה .קיבלתי את
זה .אמרתי שאין מצב שאני אהיה ג'ובניק .רציתי
להגיע לגולני ,יש לי אח גדול שהוא סמ"פ בגולני,
רציתי להגיע לגולני ,לא אישרו לי חריג חי"ר,
הייתי עדיין פרופיל  ,64הצגתי מכתבים ,הלכתי
ללשכת גיוס ,לצערי או לשמחתי הפעלתי גם קצת
קשרים ,הצלחתי להוציא בסוף פרופיל  64אחרי
גג"ם ,אגף מבצעים ,תותחנים או שריון ,כל אלה.
עד הגיוס שלי עינו אותי ו־ 12פעמים החליפו לי
את התאריך גיוס מג'וב לקרבי ,מנובמבר למארס,
לאוגוסט וכאלה .בסופו של דבר התגייסתי ב־28
בנובמבר לשריון ,עם פרופיל  ,64הלכתי שם
לוועדה רפואית ושם העלו לי ל־ 72ופה אני עד

היום ,וממש טוב לי פה .יש פה אנשים ממש
טוביםַ .חיִל! מי שבאמת פטריוט ומי שבאמת
רוצה להיות קרבי מבין שזה הכוח האמיתי של
הצבא ,והיו לי הרבה שיחות על זה ,יש לי גם דוד
סמח"ט במילואים שגם היה ב־ ,401שני דודים
שלי ואבא שלי היו מט"קים ,גם ב־ 401כולם ,וזה
הכוח האמיתי.
אבירם צ'ובוטרו ,מבשרת ציון .אני כבר
שנתיים ועשר בשריון[ ,זו שפת החיילים] .אני
לא אפתח את כל הפולמוס איך הגעתי לפה
אבל באופן כללי לא רציתי להגיע ,עד לרמה
שכן סירבתי פינוי בבקו"ם ,לא הסכמתי ללכת,
וכשהציגו בפניי את אפשרות של אם אתה רוצה
להיות איזה חימושניק או משהו או שאתה פשוט
הולך  -אז אמרתי שאני כן רוצה להיות לוחם,
ואם רוצים ככה אז ככה  -והתפניתי .הגעתי
לשריון ,עשיתי תרגילים עם טנקים ,עשיתי
טפ"שים וקיבלתי מכות [מהטנקים] ,ושברתי
אצבעות ועברתי הכול בטנקים ,ואין לי בעיה עם
הטנקים .הבעיה אצלי עם ה ַחיִל ,זה המרובעות.
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אני לא יכול לסבול את המרובעות הזאת ,לא
יכול לסבול את הבד"ח (בדיקות חיוניות) ,שיש
דבר הכי בנאלי שיש ,שפותחים בד"ח ,עמוד ,6
כדי לראות מה עושים כדי לנקות פלטות .אז
קשה לי עם זה וכשאני אמור להמליץ למישהו
להגיע לשריון ,אני לא ממליץ בחום ,אני מציג
את הצדדים הטובים ,משתדל להיות כמה
שיותר אובייקטיבי ,והצדדים הטובים באמת הם
החבר'ה פה .יש פה באמת אנשים ,וראיתי אנשים
מכל המקומות ,מכל חטיבות החי"ר ,ומחיל
האוויר ,וחיל הים ,עשיתי תרגילים עם כמה ,ויש
לי חברים בכל המקומות שיש ,כולל הסיירות
הכי גדולות שיש ,ובאמת כשמסתכלים בצורה
סטטיסטית יש פה באמת הכי הרבה אנשים
טובים .בכל מקום יש אנשים כאלה וכאלה ,אבל
פה באמת יש המון אנשים טובים וזה בעצם מה
שאני אומר  -שההתנהלות ב ַחיִל קשה מבחינה
מנטלית ,כי זה חיל מרובע ומאוד קשה ,ולא,
אי אפשר לפזול לצדדים ,שזה גם מהווה יתרון,
ובנאדם שקשה לו עם סרגלים יהיה לו קשה בחיל
הזה ,כמוני .לצורך העניין ׂשרדתי פה ,לא הלכתי,
אבל היה לי מאוד קשה ,ויצאתי הביתה פחות
משסגרתי .סגרתי המון שבתות והמון ריתוקים
ופה ושם ,אבל באמת יש פה אחלה מקום עם
אחלה אנשים והטנקים בסופו של דבר  -אין מה
להתווכח כמה הם טובים או לא ,כי טנק זה טנק
אין יותר מדי מה להרחיב .יש לו את הכוח שלו,
כבודו עומד במקומו ,מה שנקרא.
אלעד ורבר מרמת השרון ,גם צמ"פ ,גדוד
 ,532אוטוטו חצי שנה .אני כשהתחלתי פתאום
לחשוב על צבא  -הבנתי שאני רוצה שריון .אבא
שלי היה פה ,אח שלי היה פה ,זהו .צו ראשון.
בעצם אמרתי שאני רוצה שריון ולא חשבתי
על משהו אחר .אמרתי לפסיכולוגית שאני לא
כל כך רוצה חיל אוויר ,רוצה שריון  -היא מן
הסתם הפילה אותי וזהו ,הגעתי לפה עם עוד
ארבעה חברים ,היינו חמישה חבר'ה מאותו בית
ספר ,באותה מחלקה וזה מאוד עוזר ,וזהו .לא
הפתיע אותי שהשתלבתי ,כאילו זה מה שרציתי
מהתחלה .נהנה מרוב הדברים .עכשיו אנחנו
באימון מתקדם ,סיימנו צמ"פ ,בפרק של הטנקים
מאוד נהניתי ,תותחן ,אני יריתי מספיק פגזים
ופגעתי .אחד החטאתי .גם טעות שלי ,אבל זה לא
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נושא לוויכוח ,אפשר להתווכח על זה ,לא אכפת
לי .בזבזתי קצת כסף למדינה .אבי היה ב־,188
אחי ב־ .401אבא שלי טוען שכשהוא היה ב־188
הם עוד היו הכי טובים ,והיום זה כבר הכוחות
השתנו .ממליץ לכל חבר שעכשיו [חודש] מארס,
או אנשים שקטנים ממני שמתגייסים באוגוסט
וכן הלאה ,ממליץ להם ,כי תכלס שריון ,זה לא הכי
פיזי בעולם ,זה קרבי לכל דבר ,כוח מדהים יותר
מכל החי"רניקים ,קרבי שממש יכולים לשרוד בו
גם אנשים שלא חושבים שיכולים להיות קרביים.
זה אחלה מקום ,אחלה מפקדים ,אחלה אנשים.
ארז ודמני מרעננה ,חצי שנה בשריון ,כרגע
במהלך הצמ"פ .אני ארז ודמני ,מרעננה ,ואני
רציתי להגיע לשריון .אני הורעלתי מאז שאני
זוכר את עצמי על ידי אבא שלי ,הוא היה מ"פ
בשריון .מאז רציתי להגיע לפה ,סימנתי את זה 5
במנילה וקיבלתי את השיבוץ .כרגע אני בצמ"פ,
גם אני תותחן ,בניגוד לאלעד לא פספסתי עדיין...
בסך הכול זה ַחיִל מעולה .יכול להיות שבהתחלה
לוקח זמן להתרגל ,בהתחלה אנשים מסוגרים ,כל
אחד בחדר שלו ,אבל לאט לאט לומדים להכיר
את כל האנשים בפלוגה ובפלוגות אחרות ,יש
פה אנשים מעולים ויש פה סגל מעולה ואין כמו
הטנקים סך הכול.
עוז כוכבי ,משדרות ,כרגע בטירונות ,חודשיים
בשריון .אני לומד מקצועות ,תותחן .אני ,מאז
שאני זוכר את עצמי מגיל אפס אני תמיד רציתי
להיות פלס"רניק וסיירות מיוחדות ,וכל היחידות
המבצעיות כמו סיירת מטכ"ל ,שייטת ,שלדג
וכאלה .עשיתי מיונים לצוות אוויר ,נפלתי בגלל

ארז ודמני

שלמה ריטמן

טעות שעשיתי ,לא נורא ,ועשיתי יום סיירות,
ביום סיירות קיבלתי גיבוש מטכ"ל ,אחרי
הגיבוש מטכ"ל שסיימתי אותו ,לצערי לא הגעתי
לאף אחת מהיחידות .אחרי זה היו לי ראיונות
לצנחנים ,למגלן ולאגוז ,גם אותם לא עברתי ,לא
יודע למה ,מאיזה מיני סיבות .ואז כאילו הגיע לי
מכתב בדואר ששריון .אמרתי שאין מצב שאני
מתגייס לפה ,לשריון ,ככה אמרתי לעצמי .בסוף
החלטתי ,אמרתי שהמערכת יותר גדולה ממני,
אין מה לעשות וצריך לקבל את העובדה ,אין מה
להתווכח .קיבלתי את זה ואני מבסוט מהחבר'ה.
לא הכי מאושר מכל העניין הזה של הטנקים
ומתלהב ממנו הכי בעולם ,אבל אני מבסוט
מבחינת החבר'ה .בוא נגיד שאם אתה נותן לי
הזדמנות לעבור לצנחנים או מקום כזה ולעשות
יח"ציות אני קופץ על ההזדמנות ומוותר על
החודשיים האלה.
נפתלי שטרן מפתח תקווה ,משרת בגדוד
 ,460מסופח לחטיבה  .401חודשיים ושלושה
ימים בשריון .התחלתי מקצועות ,תותחן.
למרות שאבא שלי וגם סבא שלי היו שריונרים,
לא ממש רציתי להיות שריונר .ממש לא רציתי
להיות שריונר ,רציתי להיות חי"רניק ,עם עדיפות
לכומתה בצבע אדום על הכותפת ,אבל בסופו של
דבר זה לא יצא .למדתי בישיבה ואצלנו עושים
איזה סוג של הגרלה ,משהו כזה ,או חי"ר או
שריון ,ופשוט המספר שלי יצא שריון ,ככה זה.
פשוט יצא לי שריונר ,ובהתחלה זה היה מאוד
מבאס .אבל כבר לפני השירות ,כאילו ידעתי
כחודש לפני שהתגייסתי ,כבר ידעתי שאני אהיה

בשריון ,אז לא היה מה לעשות ,אז התחלתי
לדבר עם חברים ששכנעו אותי וכבר העלו לי את
המורל .כשבאתי לפה כבר הייתי יותר מבסוט,
כאילו כבר לא באתי [ואמרתי] אֹויְש ,חבל .כל
שנייה כל דקה שלי פה חשבתי מה קורה שם,
אצל החי"רניקים ,משהו כזה .וכבר שהגעתי לפה,
שכבר התגייסתי והצטרפתי לחטיבה  ,401אני
לא יודע מה ,אם זה המפקדים ,המ"מ ,המ"פ או
החברים מהפלוגה ,אבל ממש הייתי מבסוט ,וגם
סתם מהאנשים שיש פה .אחר כך כבר פתאום
אתה עולה לטנק ,כאילו אני צעיר עדיין ,אבל
סתם אתה עולה טיפה לטנק ,ואתה מרגיש מה זה
כוח אש ,מה זאת עוצמה ,מה זאת פלוגת שריון
לעומת כאילו פלוגת חי"רניקים .והיום אני ממליץ
בחום ,גם כאילו תכלס חי"רניקים זה לא ,לגמרי
לשריון ,גם לחברים שלי שעוד לא התגייסו וגם
לאח שלי שעוד שנתיים מתגייס  -שיהיה שריונר.
יוגב אהרון מפתח תקווה .גם אני בטירונות,
גם כחודשיים בשריון .אני הגעתי לפה מרצון,
רציתי להגיע לפה ,אבא שלי גם היה שריונר
בעברו .הוא היה בחטיבה  .188תמיד עניין
אותי כאילו המכונה הזאת ,גם להרגיש את
המכונה הזאת ,במיוחד כשהיא יורה .החבר'ה
פה באמת איכותיים ,גם המפקדים ,המדריכות.
התחלתי עכשיו את שלב המקצועות ,והמדריכות
מקצועיות מאוד .המפקדים גם כן אומרים לנו
תמיד  -תשאפו לידע ,ושואלים אותנו ומתקילים
אותנו סתם ככה ,ושואלים שאלות ומסבירים,
ומי שלא מבין  -חוזרים בשבילו גם כמה פעמים.
אצלי מצוין ,אני מבסוט ,חבל על הזמן.

מתן ברק מגבעת שמואל ,טירונות ,התחלנו
מקצועות ,תותחן .האמת שהייתי בהתחלה צריך
להיות ג'ובניק ,היה לי פרופיל  64בגלל מספר גבוה
מאוד בעיניים ,אבל מאוד רציתי להגיע לשריון,
אז נלחמתי בוועדות רפואיות ,נשלחתי להמון
המון ועדות ואף אחת לא קיבלה ,רק בוועדה
האחרונה ,בסוף ,השתכנעו והיה המון בלגן.
בסוף הגעתי לפה ואני ממש מבסוט שבאתי ,כמו
שהוא אומר  -אם אתה בצבא ,תהיה לוחם .אני
רק בטירונות אבל בינתיים אני מבסוט ממש.
המדריכים מלמדים מצוין ,ממש דואגים שנדע
הכול עד הפרט הקטן ביותר ,המדריכות מעבירות
[את החומר] בצורה טובה מאוד ,בצורה רהוטה.
טל טיטו ממושב מֵי ַעּמִי ,שנה וחצי בשריון.
התגייסתי לגבעתי כלוחם ,אחרי חודשיים העיפו
אותי להיות תומך לחימה ,היו שם יותר מדי
אנשים ,לא נתנו לי תשובה מספקת ,וביקשתי
לעבור לשריון במז"י .העבירו אותי לפה .עשיתי
מסלול .היום  -מבסוט שהגעתי לפה.
אלכס ַטג ִילְצֶב מכפר סבא ,שנתיים וחצי
בצבא ,עוד מעט  16שנים בארץ .אני אספר את
האמת על איך הגעתי לשריון .אני לא רציתי
שריון ,לא רציתי להתפנות בהתחלה ,אני רציתי
גולני או גבעתי או נח"ל .כל החברים שלי לקחו
לנח"ל ,לגבעתי ,התפזרו ,ואותי לקחו לשריון.
ביום שהגעתי לא רציתי בכלל להתפנות ,רציתי
לצאת לחי"ר ,ומישהו שהיה איתי בשכבה,
שפגשתי אותו שם ,שכנע אותי ואמר לי שזה דבר
אדיר ,אתה תראה ,וזה וזה ,עליתי לאוטובוס.
אחרי שבועיים הוא יצא משריון ,עזב באמצע

טל טיטו

עוז כוכבי

יל ֶצב
אלכס ַט ִג ְ

נפתלי שטרן

יוגב אהרון

ניר פרוינד

הטירונות ואני נשארתי פה ,פגשתי אחלה חבר'ה.
לפי דעתי החבר'ה הכי טובים הם בשריון .באמת
לוקחים פה בחורים איכותיים .עשיתי כמה
תרגילים עם חי"ר ואז הבנתי שמבחינת לחימה -
הכול הרבה יותר סבבה בטנק ,כשאתה רואה את
כל גבעתי בשבוע לחימה רצים עם  40ק"ג על הגב
ואתה נוסע בתא הטען בסבבה שלך ,ויש יותר
כוח אש ,וזה דבר שאתה מבין רק כשאתה מגיע
לשריון ,שזה דבר יותר חזק ממה שחושבים בחוץ.
וזהו ,בעיקרון לא רציתי להגיע לפה ,אני ממש לא
רציתי להתפנות וברגע האחרון עליתי .ועכשיו
אני מבסוט .אני תמיד ממליץ לשריון .כאילו מי
שרוצה ללכת קרבי  -קודם כל אני ממליץ ללכת
לקרבי .אם אתה עושה צבא לך לקרבי ,ותמיד גם
לשריון ,כי לדעתי יש פה הכי חבר'ה טובים.
שה ויטמן ,מבני ברק ,כרגע נמצא בשלב
הטירונות ,פלוגה ו' ,מסופח לחטיבה  .401אני
הגעתי לשריון מהמלצה של בן אדם שאני מאוד
מאוד מעריך ,שאמר לי שהוא חושב שאני מאוד
מאוד אתאים למקום הזה .ומסתבר שכשהגעתי
לפה ,ממש הרגשתי כאילו אני בבית .זה משהו
שאני מאוד מאוד אוהב ,אני מאוד מתחבר ,אמנם
אני בשלב הטירונות ,בשלב ההתחלה ,אבל אני
מאוד מתחבר לכלי הזה ,למערכות ,לעוצמה .וטוב
לי .מי זה שהמליץ זה ראש הישיבה שלי ,הרב
חננאל יתרו .הוא לא היה בשריון אבל הוא ,ככה
הבנתי ,שהוא מעריך מאוד את השריון ,אני לא
יודע מה השיקולים שלו ,אני מתאר לעצמי שהוא
מבין .הוא שולח פשוט המון חבר'ה מהישיבה,
ישיבת שבי חברון .דיברתי על זה לפני זה עם
אחד החבר'ה ,יש פה כמויות של אנשים שבאים
מהישיבה ,שנמצאים בהמון מקומות  -בקק"ש,
בקמ"ט ,גננים.
שלמה ריטמן ,גבעת שמואל ,מסופח לגדוד
 ,196בקורס קמ"ט כרגע .הייתי בצו ראשון,
קיבלתי פרופיל  ,72היו לי בעיות בריאות,
בנשימה ,אז אמרתי שיש לי או שריון או
תותחנים ,או מודיעין־שדה אני חושב .שריון
נשמע לי הכי טוב והלכתי על זה בלי שום
בעיה .לא כל כך הכרתי באמת ,פשוט באתי
ומההתחלה נהניתי פה ,היה בסדר ,ואני עדיין
נהנה פה .מקום טוב ,המפקדים קיבלו אותנו
טוב ,יש חבר'ה טובים .יש כמה חברים שלי
שבאו לשריון בהמלצה שלי ,שכנעתי אותם
לבוא לפה .אני מרוצה גם חברים שלי מרוצים,
וכל מי שמגיע לפה בבאסה ובשביזות  -יוצאים
מזה אחרי חודש ,חודשיים .שריון זה מקום
טוב .יש סטיגמות לא טובות לשריון ,האמת ,כי
אומרים שיש יציאות לא טובות ,שזאת בכלל
מכונאות ,שאתה עובד על מכונה ,שאתה לא
הולך .שבסופו של דבר זה שטויות ,כי אתה
מבין אחרי זה שבמלחמה ,באבטחה השוטפת
של המדינה ,השריון מתפקד במלחמה ,אנחנו
ראשונים תמיד .טנק גם זאת מכונה אדירה
ואני לומד את זה פה ,בשריון .חי"ר לא נכנס
לשום מקום בלי שריון.
ניר פרוינד ,ממכבים ,אני עכשיו ב־ ,196קמ"ט• .
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יהודיים מרכזיים בפיתוח
השריון הסובייטי
ערב מלחמת העולם השנייה ובמהלכה
קולונל־גנרל

בוריס ליבוביץ' ואניקוב
()VANNIKOV

קולונל־גנרל

יוסף יעקובלביץ' קוטין ()KOTIN
מפתח הטנק KV

שר החימוש של ברית המועצות

נולד בשנת  1897למשפחה יהודית בעיירה ביבי־איבט ליד
באקו שבאזרבייג'אן .לאחר סיום בית הספר העממי עבד כמו
אביו בשדות הגז באזור .בשנת  1920עבר למוסקבה וב־1926
הוסמך מהאוניברסיטה הטכנית הגבוהה של מוסקבה ועבד
כמהנדס וכמנהל במפעלים בפרם ובטולה .בשנת  1937התמנה
לסגן שר התעשיות הביטחוניות של ברית המועצות ובשנת
 1939עמד בראש התעשיות הביטחוניות.
בתחילת שנת  1941נאסר והוחזק לחקירות בכלא לוביאנקה.
עם פלישת הגרמנים ציווה סטלין על שחרורו ,וזמן קצר אחר
כך התמנה לתפקיד שר החימוש של ברית המועצות ,שאותו
מילא עד לסוף המלחמה .בתפקיד זה היה אחראי על ייצור
כל תחמושת הטנקים ,התותחים והמרגמות עבור הכוחות
המזוינים .בהיותו מנהל ומארגן מעולה הצליח לספק את כמויות
התחמושת האדירות (ובאיכויות הדרושות) שצרך הצבא הגדול
בעולם במהלך המלחמה ,מבלי שיסבול ממחסור ולו לפרק זמן
קצר .על פעילותו זו זכה בעיטור הגבוה ביותר של גיבור העמל
הסוציאליסטי.
לאחר המלחמה הועמד ואניקוב בראש הפרויקט החשוב
ביותר בברית המועצות  -פרויקט ייצור פצצת האטום .בתקופה
זו הוענק לו שנית עיטור "כוכב הזהב" מדרגה ראשונה .מאוחר
יותר נטל חלק פעיל בפיתוח פצצת המימן הסובייטית .והוענק
לו בשלישית "עיטור הזהב".
 3פעמים הוענק לו עיטור גיבור העמל הסוציאליסטי (,1942
 )1954 ,1949ופעמים זכה בפרס ברית המועצות (.)1953 ,1951
בסך הכול הוענקו לו  6עיטורי לנין ,עיטור סובורוב דרגה
ראשונה ,עיטור קוטוזוב דרגה ראשונה ועוד מדליות רבות.
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נולד בשנת  1908בעיר פבלוגרד למשפחה יהודית .בשנת 1927
החל את לימודיו בבית הספר הפוליטכני של חרקוב .בשנת ,1930
לאחר סיום לימודיו בהצטיינות נשלח לאקדמיה הצבאית־הנדסית
ע"ש דז'רדז'ינסקי .לאחר הסמכתו מהאקדמיה ,עמד בראש המחקר
של מִנהלת הכוחות הממונעים והממוכנים של צבא האיכרים
והפועלים האדום .בשנת  1937הפך למהנדס הראשי של מפעל
הטנקים קירוב בלנינגרד .ערב הפלישה הגרמנית לרוסיה היה
המתכנן הראשי (הממציא) של הטנק הכבד הטוב ביותר בעולם
אז " -קלימנט וורושילוב"  ,KVשלגרמנים לא היה שום טנק שווה
ערך להעמיד מולו .בשנים  1945-1941היה סגן שר והמהנדס
הראשי של תעשיית השריון בברית המועצות .עמד בראש צוותי
הפיתוח של הטנקים הכבדים  KVו־( jSיוזף סטלין) וכן משחיתי
הטנקים והתותחים המתנייעים שנבנו על בסיס המרכבים האלה.
זכה  4פעמים בפרס ברית המועצות (,)1948 ,1946 ,1943 ,1941
 3פעמים במסדר לנין ועוד ב־ 9מסדרים נוספים ומדליות רבות.
נפטר בשנת .1979

מיור־גנרל

איזק (יצחק) מואיסייביץ' זלצמן
()ZALTSMAN

שר תעשיית הטנקים של ברית המועצות

נולד ב־ 9בדצמבר  1905בעיר טומשפול שבאוקראינה .סיים
בית ספר תיכון וב־ 1933השלים את לימודיו במכון הפוליטכני
של אודסה .החל משנה זו היה מהנדס במפעל מכונות בלנינגרד.
התמנה למנהל מחלקה ולאחר מכן למהנדס ראשי ,וב־1938
למנהל המפעל .בפלישה הגרמנית לרוסיה היה סגן השר ובהמשך
שר תעשיית הטנקים של ברית המועצות .בשנים  1949-1943היה
מנהל מפעל הטנקים קירוב אשר פונה לצ'ליאבינסק.
העיטורים שהוענקו לו 3 :עיטורי לנין ,עיטור סובורוב דרגה
ראשונה ,עיטור קוטוזוב דרגה שנייה 2 ,עיטורי הדגל האדום של
העמל הסוציאליסטי ,עיטור הכוכב האדום ומדליות רבות.

מיכאל איליץ קושקין ()KOSHKIN
מפתח הטנק T-34

נולד בשנת  1898בעיירה ברינצ'יאגי שליד יארוסלב ,למשפחה
קשת יום .אביו נפטר בצעירותו והוא החל כשוליה במפעל לייצור
ממתקים .בשנת  1917התנדב לצבא האדום בו שירת בגבורה 3
שנים .לאחר מלחמת האזרחים ,נשלח ללמוד באוניברסיטה על
שם סברדלוב במוסקבה ,ולאחריה מונה למנהל מפעל מזון .הוא
המשיך לימודיו במכללה הפוליטכנית בלנינגרד .ב־ 1934סיים
לימודיו בהצטיינות תוך התמחות בתכנון טנקים .בשל הצטיינותו
בתכנון ופיתוח טנקים הוענק לקושקין בשנת  1936עיטור מסדר
הכוכב האדום .ב־ 1937מונה להיות ראש צוות פיתוח טנק,
בחרקוב ,אשר יחליף את הטנק  .BTהוא פיתח מספר דגמים עד
אשר הגיע לדגם הטוב מכולם  -הטנק .T-34
על מנת להדגים את היכולות המדהימות של הטנק ,ביצע בו
קושקין ,במארס  ,1940ניסוי דרך שבו נהג מחרקוב למוסקבה
וחזרה (מעל  2,000ק"מ) ללא כשל טכני .במהלך הניסוי הוא קיבל
דלקת ריאות שממנה לא החלים ,וב־ 26בספטמבר  1940נפטר.
בשנת  1942הוענקו לו (לאחר מותו) פרס סטלין ובשנית מסדר
הכוכב האדום.
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מה שמחזיק אותך
הם האנשים
שאלתי מה מביא חיילים לסכן חיים? "בקרב ,בשטח ,מה שמחזיק אותך זה האנשים,
שאתה יודע שבטנק לידך זה החברים הכי טובים שלך ,ואם עכשיו אתה לא תתפקד
כמו שצריך אז יכול להיות שהוא מקבל טיל ",מציין סתו שירזי
אל"ם (במיל') שאול נגר

סמ"ר אביתר הכט,
נהג מרכבה בפלוגה ח'

פגשתי שלושה חיילים מגדוד  ,52מדגם
מקרי ולא בהכרח מייצג ,אך מיקרוקוסמוס
אופייני של השריון המרחיב את הלב .השלושה
הם סמ"ר אביתר הכט ,נהג מרכבה בפלוגה
ח'; סמל סתו שירזי ,טען; סמ"ר ניר לקס,
חובש פלוגתי (חֹוּפָ"ל) ,טנקיסט בהכשרתו.
התעניינתי בשגרת הפעילות שלהם וכיצד
הגיעו לשריון.

סמ"ר ניר לקס,
חובש פלוגתי
איך הגעתי לשריון? אחי הגדול היה שריונר
בחטיבה  188בגדוד  .74בתקופה שהתגייסתי היה
מן קטע כזה של חבר מביא חבר והתגייסתי עם
עוד שלושה חברים מהבית ספר ,עשינו מסלול
ביחד ,אותה מחלקה ,התפצלנו בסוף מסלול,
כל אחד לדרכו וככה הגעתי לשריון .מהתחלה
חתמתי להגיע לשריון לחטיבה  401כדי שאוכל
להיות עם החברים שלי .סיימתי מסלול ,עשיתי
 4חודשים בפלוגה בתור טען ,ואז רציתי להיות
חובש .עוד במסלול הבנתי שאם אני יוצא
מהמסלול אני פשוט לא אהיה חובש תומך
לחימה בשיזפון ואחרי מחזור יצאתי לחובשים.
בתפקיד שלי כחובש בתקופה שהייתי בגדוד זה
לא תרם ,עכשיו שאני בפלוגה זה כן תורם ,כי
מבחינת התפקיד שלי זה סוג של הבנה בטנקים,
מבחינת ערכות עזרה ראשונה ועוד פעולות ואני
יודע איך הדברים האלה עובדים.
המפקד שלי זה הרס"פ שהוא מפקד מחלקת
המפל"ג (מפקדת הפלוגה)( ,בחיוך) הוא סבבא.
אני מרוצה ממנו .רוב העבודה שלי מתבצעת מול
המ"פ ,חוץ מזה אני גם תופס חפ"ק מ"פ ויוצא לי
לראות אותו הרבה .אני יוצא לשטח עם הציוד
וחוץ מזה יש גם מרפאה גדודית ששם יש לי
חופ"ליה (חדר במרפאה) ,לפני זה היה לי ארגז
חופ"ל (חובש פלוגתי).
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סתו שירזי

אביתר הכט

ניר לקס

הגעתי לשריון לפי זימון ,בלי לחשוב יותר
מדי ,לבד בלי חברים ,לא במבצע שהיה של חבר
מביא חבר .כשאני משווה את עצמי היום לעומת
הימים הראשונים בשריון ,היום הרבה יותר טוב.
אני לא יודע אם השריון קנה את לבי אבל הפלוגה
קנתה את לבי ,יש חבר'ה מאוד טובים ,אחד אחד,
בטנק ובפלוגה .יש לנו מפקד ישיר המפקד של
שני צוותים שזה ג' ד' של המ"פ וסמ"פ ,אני בצוות
של המ"פ ,הוא עלא כיפאק ,דואג מאוד.
לא הייתה לי תעסוקה מבצעית על טנקים.
אנחנו מתאמנים על טנקים כל חצי שנה או
ארבעה חודשים .זה כולל תרח"ט ,תרפ"ל ,תרג"ד,
אימוני צוות ,עם ירי ונסיעה ארוכה.
איך מגייסים עוד לשריון ,איך מגבירים את
המוטיבציה לשריון?
אולי בדברים ייחודיים שיש רק לשריון,
ואומרים את זה הרבה ,כמו חגורה שחורה.
מה עם העוצמה של השריון ,אני שואל ,איפה
אנחנו ואיפה החי"ר? החי"ר יש לו רובה ,הולך
ברגל ,עושה קרב אחד ,מת מעייפות ,צריך לנוח.
אני לא חושב שהם חושבים על זה באותו רגע
של הגיוס ,או לפני הגיוס ,משיב אביתר ,רק אחרי
זה אתה מקבל את הרעל הזה לשריון .אני מרוצה
מאוד ממה שאני עושה.
אם אתה חוזר עכשיו למקום המגורים שלך
ובני נוער שואלים אותך ,אתה ממליץ להם
להגיע לשריון?
כן ,כי האנשים בשריון הם אחד אחד ,לא יצא
לי לפגוש אנשים שהם לא ברמה ,כולם איכותיים.
זה משפחה ,זה פלוגות קטנות ,זה לא כמו בחי"ר
שיש פלוגה עם מעל  100חיילים או משהו כזה .זה
פלוגה של שישים איש.
איך הקשר עם המפקדים?
הם בשגרה מאוד קשה של כל היום סיורים

ומשימות ,אז לא כל כך רואים אותם בפלוגה ,הם
תורמים ,הם עוזרים ,יש שיתוף אבל לא מספיק
לוקחים חלק בהוויי ,לא שלא רוצים כי פשוט הם
לא יכולים.

סמל סתו שירזי,
טען
האמת שבכלל לא רציתי שריון ,רציתי סיירת,
לא סיירת שריון ,סיירת כלשהי ,התמיינתי ולא
הלך .הגעתי לשריון ,לא הייתי מרוצה ,אבל תכלס
האנשים זה מה שמחזיק אותך בשריון .מהר
מאוד התחברתי עם הרבה אנשים ,הרבה חבר'ה
מהטירונות שנעשו חברים ממש טובים שלי .זה
מחזיק אותך ,לא משנה איפה תהיה ,זה טוב ,זה
כיף ושומר על הוויי גבוה .אם הייתי בסיירת והיו
לי שם אנשים שאני לא מסתדר איתם ,או לא
היה לי שם טוב ,בסופו של דבר זה מה שמחזיק
אותך בצבא.
אילו עכשיו הייתה פורצת מלחמה או איזו
פעילות מבצעית ,מה היה מביא למצב שחיילים
מסכנים חיים?
בעיניי  -חברים ,וראשית כל ההגנה על
המולדת ועל הבית שלנו ועל המשפחות שלנו ,על
השטחים שלנו .אבל אני מאמין שתכלס בפועל
בקרב ,בשטח ,מה שמחזיק אותך זה האנשים,
שאתה יודע שבטנק לידך זה חברים הכי טובים
שלך ,ואם עכשיו אתה לא תתפקד כמו שצריך אז
יכול להיות שהוא מקבל טיל .וגם מפקדים הם
סיבה לסיכון.

הקשר של חיילים ומפקדים
שאלתי את ניר ,אביתר וסתו  -איך הקשר
שלכם ביומיום עם המפקדים הישירים ,המ"מ,

המ"פ? איך הם שומרים על קשר ,על מורל ,על
לכידות יחידתית ,חברתית .איך אתם מרגישים
את זה מהזווית שלכם ,בייחוד אתם כוותיקים
שלא יצאתם נגיד לקמ"ט?
סתו :בסופו של דבר בפלוגה מבצעית
המפקדים לא מרוחקים מדי .אנחנו ביחסים
טובים עם המפקדים שלנו ואתה יכול לדבר איתם
גם על חיים אישיים שלך ,והם יכולים להיות גם
חברים שלך ,מעבר לזה שהם מפקדים .אנחנו
יותר קרובים למ"פ כי אנחנו כל היום איתו ,יש
אותו גם בטנק וגם בחפ"ק ,אנחנו רואים אותו
מקרוב .יש ערבי פלוגה ,עושים על האש וכל מיני
דברים כאלה .למפקדים יש פחות זמן ,יש להם את
כל העיסוקים שלהם ותכלס קורה הרבה שאנחנו
לוקחים את היוזמה ועושים את זה יותר מאשר
הם .יש להם את ההשתתפות שלהם ,בעיקר בתוך
המחלקות ,הם עושים ערב למחלקה ,ויש את
ההוויי של המחלקה.
ניר :כמה שהמפקד יותר זוטר ,נגיד בדרגת
מט"ק אז יש לו יותר קשר עם החיילים כי יש לו
יותר זמן ,כמה שהדרגה עולה אז יש להם פחות
זמן להגיע .אין ספק שהמ"מים כן מכירים את
החיילים שלהם מקרוב ובזמן הפעילויות מדברים
איתם ,אנחנו דיברנו יותר על פעילויות חברתיות,
כל מיני ערבים שיושבים ועושים על האש
ודברים כאלה .לזה אין להם זמן .בתוך המחלקות
כשהם יוצאים למשימות ברור שהם מכירים את
החיילים ,מדברים איתם ,זה מתי שיש להם זמן,
והם מנצלים את זה.
שאלתי על טיפול המפקדים בבעיות של
החייל .ביחידות יש רמות ותק שונות ,יש חיילים
שעכשיו הגיעו ,יש חיילים שיצאו לתפקידים
אחרים ,אחד יצא להיות חובש ,אחד יצא

לתפקיד אחר ,אחד יצא למט"קים ,ומדי פעם
המצבה משתנה .חיילים נכנסים ,חיילים יוצאים,
צריך לקלוט אותם וצריך לטפל בהם ,והם
צריכים להיכנס לעניינים ולחלק מהחיילים יש
בעיות ,בעיות ת"ש בבית ,אולי בעיות חברתיות,
אישיות ,לאחד החברה עזבה אותו ,פעם זו בעיה
אחרת ,ולפעמים הבעיה נפתרת בחיי היומיום
בצבא ,איך אתם מרגישים שמפקדים עוזרים
לחיילים לפתור את הבעיות שלהם?
סתו :אני חושב שקודם כל יש מפקדים ויש
מפקדים .יש מפקדים שיבחינו בזה שהחייל הולך
לאיבוד או לו בשיאו או איך שזה לא יהיה ,יזהו
את זה ואם הם בקשר מספיק טוב עם החייל אז
הם יפנו אליו והוא יהיה פתוח איתם ,הוא יספר
להם ,ישתף אותם ואז יהיה להם ,יש להם את
האמצעים לעזור לו ,יש להם את המש"קית ת"ש
יש להם את הקשר עם המ"פ שלו ,ואם הוא צריך
עוד יום בבית או איזה אפטר בשביל לסדר חופשה
מיוחדת או מה שזה לא יהיה .ויש מפקדים לדעתי
שכאילו יותר מרוחקים מהחיילים ,ואז יש לחייל
יותר בעיה לבוא למשהו אישי שלא קל לדבר עליו
ולחייל יהיה הרבה יותר קשה לבוא למפקד ולספר
לו את זה ,ולא בטוח שיהיה לו אומץ לעשות את
זה ,יכול להיות שייקח לו זמן .לרוב זה גם תלוי
במפקד וגם תלוי בחייל ,הרי יש חיילים ממש יותר
סגורים שלא קל להם לדבר ,אותו דבר עם המפקד.
אם חייל סגור לפני מפקד ,יש חייל שהוא הכי
קרוב לחייל מסוים ,או שהוא החבר הכי טוב
שלו בפלוגה ,האם נוצרת אינטראקציה לסייע
לחייל?
סתו :יש קשרים שהם מאוד חזקים ,שמדברים
על דברים נורא עמוקים ואני בטוח שזה לא
חברות שטחית• .

על הטנק ,מימין:
ניר לקס ,אביתר הכט ,סרן
אסף מעין  -מ"פ ח',
סתו שירזי
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מפקדי הפלוגות מדברים
תא"ל (במיל') איתן קינן־קאולי
בחטיבה  7המהוללת ,ניצבתי מול תמונות
מפקדי החטיבה לדורותיהם שעל הקיר שבמשרד
המח"ט ,המחשבות מרחיקות נדוד והזיכרונות
עולים וצפים .אבל המתח האינטלקטואלי לקראת
המפגש עם מפקדי הפלוגות של החטיבה מדחיק
את העבר וממקד את כל תשומת הלב בקצינים
שנכנסים למשרד ולוחצים ידיים ולנסות להבין
האם הם יכולים להתייצב מול האיום הסורי
ולהגן על מדינת ישראל .ידוע לכל מפקד שפיקד
על כוחות משוריינים במלחמה ,שיחידת היסוד
שצריכה לבצע את הלחימה ולהשמיד את האויב
זו פלוגת הטנקים ,כפי שמפקדים עם "שריטות"
של שדה הקרב יודעים שללא מ"פ  -אין פלוגה,
גם אם היא פלוגת מרכבות  .4וזה כמובן מעלה
את ערך המפגש.
השיחה מתחילה ,אני מּוּכָר למפקדים קצת כ־
 Old fashionאבל התחושה והעיניים השואלות
חיזקו את ביטחוני ביכולת לתקשר עם סוללת
מפקדים מפוארת זו.
חלקה הראשון של השיחה נסוב על מוכנות
החטיבה למלחמה ובתוך כך על הנושאים הבאים:
• משימות היסוד של כוח משוריין,
• רכיבי הכוח המשוריין,
• מנהיגות שדה הקרב של מפקדי שריון,
•האויב הסורי :תו"ל בסיסי ,רוח לחימה
ומשמעת שדה הקרב ,קרקע האויב.
התחושה היא שמפקדי הפלוגות מישירים
מבט אל מפקדי החטיבה של מלחמות ישראל
בעבר ואומרים" :אנחנו לא פחות טובים ,למדנו
מכם את מורשת הקרב ,אנחנו מכירים את האויב
יש לנו מערכות נשק מספיקות כדי להשמיד כל
אויב שינסה לתקוף את רמת הגולן".
מ"פ ג'  -סרן גלבוע מסביר :מערכות בקרת
האש של מרכבה  ,2אומנם אינן תואמות את
היכולות של מערכות של מרכבה  3ומרכבה 4
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משמאל :סרן ראדי עזמה ,סגן אור נאור,
סרן יגאל מקסימוב

אך יש לנו את היכולת להשמיד את מסוקי הקרב
הסוריים ואת הכוחות המשוריינים המודרניים
של טנקי טי־ ,72כולל כוחות לחימה רגליים ,ביום
ובלילה.
חטיבה  7היא חטיבת האם של חיל השריון.
השירות בחטיבה ,ההשתייכות לסגל הפיקוד של
החטיבה היא הודעה של גאווה מפי מפקדי וחיילי
החטיבה .שאלתי האם ההשתייכות לחיל השריון,
הקשר עם הקשנ"ר והמטה שלו ,ה"עלייה לרגל"
לאתר מורשת השריון בלטרון  -כל אלו ואחרים
כמו הביטאון "שריון" הם חלק מתרבות ושגרת
החיים של החטיבה.

תגובות המפי"ם לקשר עם חיל
השריון ,מפקדיו ואתר יד לשריון
הקשר עם ה ַחיִל אינו עולה בקנה מידה
אחד עם הציפיות שלהם .אפשר לשפר את
כל הנושאים שהמפקדים העירו עליהם בהליך
ארגוני קצר ,ולמעשה ,כולם ניצבים לפתחו של
קצין השריון הראשי:
• הקשר הישיר עם מקשנ"ר וקשנ"ר עצמו -
בעבר תחת היוזמה של המלשבי"ם הרגישו
המפקדים את הקשר לקשנ"ר באופן אישי.

• המפקדים אינם מודעים למתרחש ב ַחיִל ,אינם
מקבלים ואינם קוראים עקב כך את ביטאון
השריון ונושאים אלה אינם מהווים מוקד של
עניין במערך של חיל השריון.
מדוע זה כך ,שאלתי את עצמי.
• ביטאון לכל מפקד פלוגה בסדיר וביטאון לכל
מפקד גדוד במילואים ובו פרק המוקדש למידע
חֵילי הולם שמקשנ"ר מַרּכֵז.
• מורשת קרב פלוגתית  -המ"פים מעוניינים
להנחיל לחיילים שלהם את מורשת הקרב
של הפלוגה .ההתארגנות קשה ,אך תרומתה
לשלד הלחימה של חיל השריון תהיה עצומה
ויש לשקול לתת לה עדיפות של משאבים.
בהמשך מבקשים המ"פים לקרוא לפלוגות
בשם הארגוני שלהם ולא על שמות מפקדים
בנקודת זמן זו אחרת .המורשת היא של פלוגה
א' מגדוד  82ולא של פלוגת...
• תחושת "בטול עצמי" של לוחמי הטנקים  -הם
שואלים מדוע "אנחנו לא מוזכרים במפורש
בכותרות התקשורת בדיווחים על אירועי
בט"ש שבהם אנו נוטלים חלק ,כדוגמת יחידות
אחרות שמוזכרות בשמן? התמודדנו עם פורצי
הגדר בגזרת תל שמס והשם עֹז  77מחטיבה 7
לא צוין .המג"ד נפצע חיילי הגדוד נפצעו".
• שריונאי במשימות הביטחון שוטף ,משמעו
התאמת ציוד ואימון רב תכליתי עם שתי
מערכות ציוד  -לטנקיסט בטנק ולטנקיסט
כלוחם רגלי בטרור .אפוד המגן אינו תואם את
הלחימה בטנק ,משום הסרבול שבו .לדבריהם
הנושא עלה בתחקיר האירוע בטנק של גלעד
שליט.
• רק"ם אויב ,מטרות ,תו"ל אויב  -יש חוסרים
ואולי פערים ביכולת של המפקדים להמחיש
את שדה הקרב .הפלוגה זו יחידת תמרון ואש
ששדה הקרב שלה הוא ברמת המטרה ,הצללית

של טנק האויב ,טכניקות הירי שלו ועוד.
תורת הלחימה הכוללת ודפ"א של אויב ברמת
מסגרות על  -אינה נותנת תשובה למודיעין
ברמת הפלוגה.

איכות הלוחמים ,המוכנות להקריב
זו שאלת יסוד שרחפה באוויר .הרב שיח
שהתבצע במשרד התדריכים של מח"ט  .7בצל
הפלסמות המנצנצות מהקירות ומקרינות מידע
וטכנולוגיה מודרנית לניהול שדה הקרב ,עדיין
מרחפת השאלה "האם יש עם מי לעשות מלחמה?
האם יש על מי לסמוך?"
מ"פ ל'  -סרן ראדי אינו מהסס לרגע ואת דבריו
המודגשים הוא מכנה "מסר ללוחמים" .תמיד
נשאלת השאלה מה קורה לנו היום בהשוואה
לעבר ,מה עובר על הנוער? מה השתנה? יש
תהיות של חלקים בחברה הישראלית על צדקת
דרכנו ,והגעגועים המרוגשים ַלּבָנים של פעם.
תהיות אלו יש בהן עוול נורא ללוחמים הצעירים
המלאים במוטיבציה ואהבה .הם "עטופים
במעין אווירה קודרת" של תקופה זו ואינם זוכים
להערכה ולאהדה הראויים.
כולנו נזכרים בלובשי המכנס הקצר עם השיער
הבלונדיני הארוך והלא מסורק  -במקום לראות
איך הם רצים בין ועל הגבעות ,נלחמים ותוקפים
מגנים ומרוויחים את ההצדקה על ביתם ועל
החיים במדינת ישראל.
השאלות והמאמרים  -האם הרוח אפסה,
האם הדרך היטשטשה  -הם שיח מעיק ומיותר
ש"רודף" את הלוחמים והמפקדים שלנו .אני
מסתכל על הלוחמים שלנו ואומר שאני גאה
להיות חלק מהם ,אני גאה לפקד על עליהם
וראדי מוסיף ומעריך את מפקדיו ומציין שהוא

גם גאה להיות פקוד של מפקדים שכאלו .ראדי
מתאר את המציאות החברתית שאיתה צה"ל
מתמודד :דרכנו היום מאתגרת וקשה הרבה יותר
מאשר הייתה בעבר .לכל אחד מחברינו לנשק
יש אפשרות לנטוש את הספינה ולהיות בחוף
המבטחים שלו ,לעומת זאת הלוחמים מעדיפים
לשרת את המדינה וניצבים איתנים וחזקים אל
מול האיומים היותר קשים שידעה מדינתנו.
סרן עמית גלבוע מ"פ ג' מגדוד  - 82גם הוא
חש את מצוקת האי־אמון בדור של לוחמי ,2011
הרוחשת בחברה הישראלית:
"הקשיים הכלכליים של האוכלוסיות
הנמוכות  -מצביעים על תופעות קשות של עוני
ומצוקה בקרב הלוחמים .מצוקה זו מאפשרת
ללוחמים 'לנטוש' את השירות הקרבי הרחוק
ולעשות למען ביתם בשירות קרוב לבית .למרות
הנסיבות הקשות חשוב לחיילינו לסיים את
השירות ביחידה הקרבית וממנה להמשיך הלאה
את החיים .למרות שההשקעה ותשומת הלב
שיש לתת לחיילים אלה ,אנחנו והם ממשיכים
לעודד את השירות המבצעי וממשיכים ברוח
החינוך מהבית לתרום למדינת ישראל .עמית
מעיר בדאגה על החשש שהוויכוחים בחברה
הישראלית והדעות הפוליטיות יחדרו לצבא.
והוא מתריע" :אנחנו מדינת חוק שהצבא שלה
פועל מטעם החוק ,ואל לנו לסכן את מעמדו
של הצבא שניצב במרכז הקונצנזוס ".מ"פ ג'
מרחיב את היריעה ומציע לתחזק מורשת קרב
כתובה שתאפשר למפקדים ללמוד על מורשת
היחידות שלהם ולהנחיל זאת לפקודיהם" :רבים
מגדולי המפקדים של מלחמות ישראל מדור
תש"ח ואחריו אינם כבר איתנו .נכון יהיה לתעד
את מורשת הקרב שלהם ולחבר אותה למורשת

הפלוגות בצורה ברורה .מורשת זו ,תוטמע בקרב
הפלוגות ותיצור את גאוות השייכות ותיתן
משמעות למשימות היומיום".
בשיחתנו השתתף גם גל ,קמב"ץ פלוגת
הסיור של חטיבה  .7גל מציין בתחילת דבריו ,כי
יש לבחון יותר לעומק את חוות דעתו על האופיין
של פלוגת הסיור במערך חטיבת השריון ,אבל אין
להתעלם מנושאים שעולים וצפים במציאות של
פלוגת הסיור .יתרה מכך ,מקשה גל ואומר ,שגם
שיחתנו שארכה כשעתיים ,למעשה לא הקיפה
את המוכנות של פלוגת הסיור למלחמה ,לעומת
בחינת הנושא עם הפלוגות המשוריינות.
"תחום הסיור והאיסוף חש כמו נטע זר בתוך
העולם המשוריין .מתארי הקרב המתוארים
ומנותחים אינם כוללים ברוב המקרים את פלוגת
הסיור והאיסוף".
לאחרונה יש שיפור בתחום ההכשרה וזאת
בעיקר בגין כך שהיא מבוצעת ביחידה .אך גל
מקשה ומציין ,שהרי כל פלוגה מכשירה את
לוחמיה "כראות עיניה".
גל מוסיף ומציין שלהבנתו יש מקום משמעותי
לפלוגת הסיור בהתאמה לצרכים של שדה הקרב
המשוריין .לאור כך "מישהו צריך להרים את
הכפפה ולהדריך את הכוחות בצורה המתאימה
למשימות הקרב ולכוחות המשתתפים בו"
במהלך השיחה הייתה גם הערת אגב ושאלה
האם אתר השריון בלטרון נותן חסות ובית של
מורשת לפלוגות הסיור של השריון.
את הפגש ארגנה סג"ם אופיר  -קצינת
החינוך של החטיבה .שולטת ומנווטת את שדרת
המפקדים לחדר התדריכים וממנו לצילומים.
אופיר התבקשה על ידי לשתף את קוראי הביטאון
בעשייה שלה והתלבטויות שמלוות אותה• .

מימין :יעקב פרנס  -מ"פ ב' בגדוד  ,82יגאל מקסימוב  -מ"פ א' בגדוד  ,82עמית גלבוע  -מ"פ ג' בגדוד  ,82גל מובשוביץ  -קמב"ץ בפלס"ר  ,7ראדי עזמה -
מ"פ ל' בגדוד  ,75תא"ל (במיל') איתן קינן־קאולי ,דן לויט  -סמ"פ ו' בגדוד  ,77אור נאור  -סמ"פ ח' בגדוד  ,77שגיא פרגו'ן  -סמ"פ ז' בגדוד 77
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כל שריונאי חייב לזכור ולהמשיך

תנו ידכם ל"יד לשריון"
רבבות שריונאים יש בסדיר ובמילואים ,ולכל אחד חלק במורשת השריון ,אך לא רבים מהם שותפים למפעל ההנצחה,
הזיכרון והמורשת של רעינו שנפלו במערכות ישראל .אתה השריונר ,בוא להיות שותף ערכי וחבר בעמותת יד לשריון כבר מהיום,
ופתוחות בפניך דרכים רבות נוספות לתת כתף ולסייע.
 240ש"ח לשנה יקנו לך מעמד של חבר העמותה וכן 4 :ביטאוני "שריון" בשנה; כרטיס חבר העמותה;
כניסה חינם לאתר; הזמנות לפעילות חברתית; הנחות בחנות המוזיאון ובמסעדת "נוף לטרון";
זכות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה ובכך להשפיע על העשייה הברוכה ברעיונות ובתוכן.
מלא ,גזור ושלח
תשלום דמי חבר באמצעות התחייבות למת"ש
לכבוד עמותת "יד לשריון"  -לידי הנהלת חשבונות
ת"ד  745לוד71106 ,
 .1תרומת איש קבע  /גמלאי
אירוע

מ"א

שם משפחה

דרגה

שם פרטי

 .2תרומה מקצבת שארים
אירוע

ת"ז

דרגה

שם משפחה

שם פרטי

מבקש/ת לתרום משכרי ,לפיתוח עמותת "יד לשריון" ,לפי האפשרות הבאה:
סך של  ....................ש"ח לחודש ,החל משכר/קצבת  .................וכלה בשכר/קצבת )...............כולל(
סכום התרומה חודש ושנה חודש ושנה
בתשלום אחד לשנה בסך של ..............ש"ח ,בחודש  ...................בלבד מדי שנה
תאריך .............................:חתימה..........................:
טלפון בבית .........................:טלפון בעבודה ...........................:טלפון נייד..........................:
כתובת ומיקוד..................................................................................................:
תשלום דמי חבר באמצעות כרטיס אשראי
לכבוד עמותת "יד לשריון"  -לידי הנהלת חשבונות
ת"ד  745לוד71106 ,
אנא חייבו את כרטיס האשראי שבידי בסך 20 :ש"ח  30ש"ח  40ש"ח  50ש"ח אחר..................ש"ח
מידי חודש למשך תקופה של 12 :חודש  24חודש  36חודש  60חודש
סוג כרטיס האשראי ויזה  24ישראכרט דיינרס
מס' כרטיס האשראי............................................... :
הכרטיס בתוקף עד / :חתימת בעל הכרטיס........................................................ :
שם משפחה ............................... :שם פרטי ........................ :ת"ז............................ :
טלפון........../................................ :
מלא ,גזור ושלח

תשלום דמי חבר באמצעות שיק
לכבוד עמותת "יד לשריון"  -לידי הנהלת חשבונות
ת"ד  745לוד71106 ,
הסכום............................... :ש"ח
שם משפחה............................ :שם פרטי............................. :טלפון....../.......................... :
כתובת ומיקוד..................................................................................................................... :
קבלה תישלח עם קבלת ההמחאה .פטור ממס הכנסה 935111526 -

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

מנוי לביטאון "שריון" בלבד

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

בין הפגזה להפוגה
הייתי מורה חיילת ביחידות שריון בסיני במהלך מלחמת ההתשה ולאחריה .קור
אימים שקיבל את פניי ופילח את גופי ביום שבו הגעתי לסיני ,גרם לי לבכות כל הערב.
תנאיי השירות לא היו קלים .ובכל זאת סיימתי את השירות מאוהבת בסיני ובשריון
מיכל אמדור
בחודש יולי  2003נשלחה אל ביתי תעודה
החתומה על ידי סגן המנהל הכללי וראש אגף
משאבי אנוש ובה נאמר "בזה ניתנת לך הזכות
לענוד את אות מלחמת ההתשה".
מעט מאוד ,אם בכלל ,נכתב על חיילות צה"ל
שנמנו עם מערך הלחימה בגזרת סיני ,אם כי הן
לא לחמו ממש .הן היו מעטות אך עשו עבודה
רבה ומאד ברוכה .מתוך הסיפור האישי שלי
בסדיר בשנים  ,1971-1970אפשר ללמוד על
תנאיי השירות של חיילות אלה.
בתום הטירונות נבחרו שבע "מורות נודדות"
במסגרת ענף השכלה של יחידת החינוך ,שתפקידן
היה ללמד חיילים בבסיסם ,החל מלימוד העברית
לחיילי מח"ל (מתנדבי חוץ לארץ) ,לחיילים ילידי
הארץ שהתקשו בידיעת קרוא וכתוב ,לחיילים
שלא שפר גורלם ולא סיימו לימודים יסודיים או
תיכוניים ,כולל קצינים בשירות קבע .סופחתי
לחיל הנח"ל והלכתי עם תג ה ַחיִל .הקורס שניתן
לחיילי מח"ל התקיים במחנה "דותן" ,בין שכם
לג'נין .הייתי חיילת יחידה בין עשרות חיילים,
שהוסעה מדי ערב ללינה במחנה  ,80וכשהדבר
לא התאפשר  -נאלצתי ללון בדותן .כמו כן
הצטרפתי לטירונים כאשר יצאו למחנה אימונים
בשטח פתוח ,שנמשך שבוע וחצי בערבה ,ללא כל
חשש להטרדה כלשהי .עם סיום הקורס הוצע לי
לעבור לסיני ,לגזרת אוגדת רפידים  -ביר גפגפה.

החול והשריון חודרים
לעור ולעצמות
סופחתי לחטיבת "עקבות הברזל" ,חטיבה
 401של חיל השריון ,וענדתי את תג החטיבה.
שירתתי בבסיס מת"ק (מינהל תיאום וקישור),
חצי שעה נסיעה צפונית־מזרחית לרפידים .הוצע
לי לרדת לשבוע ,לבדוק את תנאיי השירות ,לא
לקחת את התיק האישי מענף השכלה ,אלא אחרי
שאחליט .בעשר בבוקר של יום ראשון עזבנו
בהסעה מאורגנת את מגרש הספורט ביד אליהו
בתל אביב ,כמו עשרות אוטובוסים עם חיילים
ששירתו בסיני .אחרי שתי עצירות של חצי שעה
כל אחת ,באשקלון ובאל עריש ,הגעתי בשעה
 16:00למפקדת קצין החינוך ברפידים.

מראה אופייני של מעוז מתקופת מלחמת ההתשה

את פניי קיבל קור אימים שפילח את העור,
הבשר והעצמות .כל הערב בכיתי .הנחמה היחידה
הייתה שביום חמישי אני חוזרת לתל אביב.
לאחר פגישה עם קצין החינוך הוסעתי לגדוד שבו
שירתו עשרות חיילים ושמונה חיילות .החיילות
שוכנו בשני חדרים (ארבע בכל חדר) ,במבני
אסבסטונים עם שירותים ומקלחת ,בלב המדבר.
החיילות אכלו בחדר אוכל שהיה מיועד לקצינים
ואנשי קבע ,בדרגת הגשה טובה יותר מזו של כלל
החיילים.
בבוקר הרגשתי נחנקת .למרות שהחדר
היה סגור ,חול המדבר חדר דרך כל חריץ ,כיסה
את הרצפה ,את המיטות ואותי ,מה שהגביר
את החלטתי לעזוב את המקום .עוד יום חלף
ולמחרת ,בדיוק כפי שהוזהרתי מראש ,בדרכי
לחדר האוכל נקלעתי למערבולת חול עד שלא
יכולתי לזוז .כל שיכולתי לעשות כשראיתי את
המערבולת מתקרבת במהירות ,הייתה לפשוט
את המעיל ולכסות את ראשי ופניי .ביום הרביעי
כבר ירד מבול ,ואני רק ספרתי את השעות לחזור

הביתה.
אלא שביום חמישי זרחה השמש ,המבול
ניקה את האזור מהחול ,מהאבק ומהקור ,ואני
התאהבתי במרחבי סיני .מיום זה ענדתי בגאווה
את "אות השירות המבצעי".
בשעה  8:00מדי יום נסעתי מגדוד לגדוד על
קו רפידים  -טסה שבגזרה המרכזית של התעלה.
לימדתי חיילים עברית ומקצועות ספרותיים
בשיעורים פרטיים ובקבוצות ,ואל הבסיס חזרתי
עם רדת החשכה ,וגם פה המשכתי ללמד את
חיילי הגדוד עד שעות מאוחרות בלילה .פעם
בשלושה שבועות נסעתי הביתה ,כי תורנות סוף
שבוע הייתה כפולה  -פעם אחת במשרד שבגדוד
אליו סופחתי ,ופעם אחת במשרדי קצין החינוך
ברפידים .התורנות החלה ביום חמישי בשעה
 ,14:00בעת שעזבה ההסעה מהגדוד ל"ארץ",
והסתיימה ביום ראשון בשעה  16:00עת הגיעה
ההסעה מ"הארץ"  -זה היה המונח בו השתמשנו
לאזור שמחוץ לסיני .כל האוטובוסים הגיעו
לתחנה המרכזית בתל אביב בשעה  ,20:00אחרי
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שתי הפסקות של חצי שעה כל אחת באל עריש
ובאשקלון.
אם מסיבה כלשהי חזרנו הביתה באמצע
השבוע ,והיה לנו מקום ,אזי אפשרו לחיילות
לחזור בטיסה שבדרך כלל הייתה מיועדת
לקצינים ולאנשי קבע .מרפידים טסנו ללוד
במטוסי וייקאונט גדולים של ארקיע ,או במטוסי
הראלד לשדה דב בתל אביב.

חוויות בשריון
באפריל  1971סופחתי לגדוד  195של חטיבה
 ,14וענדתי את תג "עוצבת סיני" של חיל השריון,
חצי שעה מהמפקדה בבלוזה בגזרה הצפונית של
התעלה .אם ביום הראשון תנאיי השירות במת"ק
היו קשים ,הרי הם היו כמו בית מלון לעומת
תנאיי השירות בגדוד זה .היינו שש חיילות בלבד
בין עשרות חיילים .בור אחד שנחפר בתוך חול
המדבר שימש לנו מקום מגורים ,ובמקום קירות
הונחו שורות של שקי חול ,וכך גם יצרו מדרגות
אל שש מיטות ,שלוש למטה ושלוש מעל .שישה
ארגזי תחמושת שימשו לנו כארוניות ,ומעל
ראשנו גג עשוי בד ברזנט ,וכך גם הדלת  -שלא
מנעו כלל את חדירת החול ביום ובלילה .מדי
בוקר קמנו מכוסות באבק וחול עד מחנק .המים
היחידים שעמדו לרשותנו היו בצינור סמוך
לשירותים .כמובן חל איסור מוחלט לשתות מהם
או לשטוף בהם את הפנים והגוף .השירותים היו
תא קטן של ארבעה דיקטים ובור סיד ,ולעשיית
הצרכים היינו חייבות ללכת בזוגות ,כשתפקיד
האחת להחזיק את המבנה שלא יעוף ברוח .מאחר
שעם ערב שררה חשכה מוחלטת בגדוד וההליכה
הייתה בעזרת פנסים זעירים ,השתדלנו להתאפק
עד הבוקר .לניקוי הפנים השתמשנו בתכשירי
קוסמטיקה שקנינו על חשבוננו ,ומדי יום או
יומיים הייתה לנו הסעה מאורגנת למקלחת
בבלוזה .אז גם הצטיידנו במים בבקבוקים לצורך
צחצוח שיניים .במקום מים שתינו הרבה מיץ
שרכשנו על חשבוננו ,ובגדוד למדתי לראשונה
לשתות בירה וקפה.
גם פה עשיתי תורנות שבת אחת בגדוד
ותורנות שבת שאחריה במפקדת קצין החינוך,
ורק בשבת השלישית הגעתי הביתה ,או באמצע
השבוע בטיסה של חצי שעה ב"מוניות" ל־7
אנשים מבלוזה מעל ימת ברדוויל לשדה דב.
מדי יום הייתי בין הראשונים מוקדם בבוקר
להיכנס לחדר האוכל ולתפוס הסעה מזדמנת
ללמד עברית וספרות בכל הרמות במעוזים
ובתעוזים ,במוצבים בציר בלוזה  -ראס סודר
שבקו בר לב ,שבגזרה הצפונית של התעלה.
הלימודים התקיימו על הסוללות בחוץ או
בתוך הבונקרים .המלחמה אמנם הסתיימה
רשמית חודש קודם ,אבל אימת הפגזות הנ"מ
(נגד מטוסים) או הנ"ט (נגד טנקים) שהייתה
לי מתקופת שירותי בגזרה הקודמת ,לא פגה.
לעתים קרובות נקלענו אני ונהג הג'יפ להפגזה,
ומיד קפצנו ממנו והסתתרנו תחתיו בתפילה
שרסיסים לא יתפזרו סביבנו ,או חלילה לא תהיה
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פגיעה ישירה בנו .באחריותי היה למצוא כלי רכב
שיסיעו אותי מיחידה ליחידה ויחזירו אותי לגדוד
לפני רדת החשכה.
כיוון שהיו אלה ימי הפוגה ,ומאחר
שהסתובבתי חיילת יחידה בין מאות חיילים,
נהגתי לעלות למגדל התצפית ,לפזר את
שערותיי שגלשו עד המותניים ולנפנף בידי
לחיילים המצרים שהיו במגדל התצפית שלהם,
מהצד המערבי של התעלה ,כאלו אומרת להם כי
אויבי מדינת ישראל לעולם לא יוכלו לנצח את
הצבא העברי ,של עם ששולח את בנותיו להיות
חיילות בחזית התעלה.

וייסעו ויחנו
שלושה חודשים לאחר מכן נדד גדוד  195ואני
עמו לאזור הג'ידי ,שמדרום לרפידים ,חצי שעה
נסיעה מהמפקדה ,שם נשארתי ללמד עד סיום
השירות הסדיר .הלימודים התקיימו הן בגדוד והן
בגדודים על ציר הג'ידי  -המתלה .ובנוסף לימדתי
עברית ארבעה גששים בדואים שהיו מסופחים
לגדוד ,ומספר פעמים הצטרפתי אליהם השכם
בבוקר ,טרם הזריחה ,למשימת בילוש אחר
עקבות מסתננים שחצו את הגבול .במקום זה
חל שיפור ניכר בתנאיי המגורים .עתה היינו

עשר חיילות ששוכנו בשני אוהלים ,היו ברשותנו
שירותים ומקלחות ומים ,להתמודדות עם סופות
החול היומיומיות .המשכתי לעשות תורנות שבת
במשרדי קצין החינוך כרגיל .לעומת זאת תדירות
תורנות השבת בגדוד פחתה.
במסגרת תורנות שבת במשרדי קצין החינוך
הייתי ממונה על ארגון פעילויות ,כגון :הופעת
להקות צבאיות במפקדה ובדצמבר  1970אף
הצטרפתי אל להקת פיקוד המרכז שנסעה לתעלה.
בפברואר  1971לוויתי אל התעלה משלחת נציגים
של המגבית היהודית וצפינו לעבר איסמעילייה
שבצד המצרי של התעלה .ביולי  1971הצטרפתי
לקבוצת קציני חינוך שהגיעה מהארץ לסיור
מרפידים למעבר המתלה ולאבו רודס.
לסיום  -הייתי חיילת יחידה רוב שעות היום
בין עשרות חיילים בגדודים רבים שאליהם
הגעתי מדי יום ,ונסעתי בג'יפים צבאיים
מזדמנים .תמיד נהגו בי החיילים והמפקדים
בכבוד רב ובהערכה לעבודתי .בתעודת השחרור
בסעיף "הערכה" כתב מפקדי האחרון ואני
מצטטת" :התייחסה לעבודתה ברצינות הראויה
לציון .התמידה ללמד גם בתנאים אובייקטיביים
שלא אפשרו לה ללמד באופן סדיר ,וזאת גם
בעת שהותה בקווים"• .

צעדת לטרון ה־21
 הנאה צרופהמצב רוח מרומם ומזג אוויר נפלא שרו בצעדת לטרון ה־ 21שנערכה בחול המועד
פסח תשע"א .המסלול עבר בשדות מוריקים ואלפי חיילים ,ילדים ומבוגרים באו
החילי הראשון
לצעוד תחת הסיסמה השריון בעקבות לוחמים .גם מרוץ הניווט ֵ
התחיל מסורת יפה
אל"ם (במיל') שאול נגר
אלפי חיילים ,ילדים ומבוגרים השתתפו
בצעדת לטרון ה־ 21שהתקיימה בחול המועד
פסח תשע"א ,ביום  21באפריל  .2011בין
החיילים נראו בה נציגי החטיבות הסדירות ,7
 401 ,188ו־ 460וקצין השריון הראשי תא"ל
יגאל סלוביק ,ונציגים של שתי חטיבות מילואים,
חטיבת הזקן וחטיבת מרכבות הפלדה .עמדות
הסברה של החטיבות הסדירות נפרסו לאורך
מסלול הצעדה ומדריכות שקדו בהן על סיפורי
הקרבות והמורשת לכל המתעניין .המסלול הנוח
עבר בשדות המוריקים של עמק איילון.
"כאן באתר יד לשריון אנו מספרים את

מראות מן הצעדה

גבורת עם ישראל לאורך הדורות; כאן התרחש
הקרב הראשון של חטיבה  ;7כאן התרחש
הקרב הראשון של יהושע בן־נון לכיבוש הארץ;
וכאן היה הניצחון המשמעותי של המכבים עם
תקומת בית שני ".כך ציין בפתיחה המנחה תנ"צ
(בדימוס) אליהוא בן־און בפני המתכנסים לצעדה
שהתכנסו באמפיתאטרון שביד לשריון .מש"קית
אימון גופני פירטה את ההוראות לתחרות
מרוץ הניווט החֵילי הראשון של השריון ,בעוד
המתמודדים מבין החטיבות הסדירות מעיינים
במפות שבידיהם ומכוונים שעונים.

בין הצועדים נראה גם הצועד הוותיק שאול
לדני (פרופ' בגמלאות של אוניברסיטת בן
גוריון) שמשתתף קבוע בצעדות לטרון ,וכיום
בן  .75במהלך צעידתו פגש בו חייל צעיר ואמר
לו ,אני מאחל לעצמי שכאשר אגיע לגילך אהיה
בכושר שלך .שאול לדני השיב לו :אני מאחל
לך שבגילך יהיה לך את הכושר שלי כיום ...על
השתתפותו קיבל שאול לדני מעמותת יד לשריון
מדליה ותעודת הוקרה.
כל משתתפי הצעדה שבכניסה לאתר קיבלו
כובע ,קיבלו בסיום את מדליית הצעדה .מביו

החטיבות הסדירות זכתה חטיבה  401שבפיקוד
אל"ם עינב שלו במקום ראשון בתחרות הניווט
וכן במקום ראשון שבין הביתנים של החטיבות.
מבין חטיבות המילואים זכתה במקום ראשון
חטיבת מרכבות הפלדה שבפיקוד צביקה צורן.
עוד חולקו תעודות לחיילים על הישגים אישיים.
במסגרת יום הצעדה התקיימה ביד לשריון
גם תערוכת דגמים מוקטנים של רק"ם ,כלי
טיס וכלי שייט ,של חברי מועדון בוני הדגמים
בישראל .גם זו כבר הופכת מסורת בימי הצעדה.
צילומים בהמשך.

מי שלא השתתף בצעדת לטרון  -לא השתתף בצעדה יפה ומהנה.
כל הקורא כתבה זו  -מוזמן לבוא לצעדה בשנה הבאה ולהמליץ גם לחבריו.
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טנקים בריטים
במרד הערבי
בארץ ישראל1
לראשונה הופיעו טנקים בארץ ישראל ב־ 1917בהתקפת של הבריטים על עזה ,כדי
להבקיע את מערך ההגנה הטורקי .ב־ 1936שוב הזדקקו הבריטים להפעיל טנקים
בארץ כדי להחזיר הסדר הציבורי על כנו .בפעילות זו רכשו ניסיון .משהושגה רגיעה
במרד הערבי בסוף  1936הוחזרו הטנקים הבריטים למצרים .לחימה באמצעות
טנקים בארץ לאחר מכן הייתה רק ב־1948
סא"ל (במיל') ד"ר עמיעד ברזנר
לאחר מלחמת העולם הראשונה ,נעשתה
בריטניה למעצמה המנדטורית ששלטה על
ארץ ישראל ועל עבר הירדן .מתוך כך הייתה
אחראית לביטחון הפנים ולהגנה מאויבים
חיצוניים של חבלי ארץ אלה ,אך מסיבות
תקציביות שאפה לעשות זאת בכוחות
מצומצמים ככל האפשר .ב־ 1922הוטלה
האחריות להגנת ארץ ישראל ועבר הירדן על
חיל האוויר הבריטי .השיטה והאמצעים שבהם
נקטו הבריטים התבססו על כוחות ניידים
שכללו מטוסים ואסקדרון (יחידה המונה
מספר מחלקות) שריוניות מספר  ,2שהיה
מצויד בשריוניות מסוג רולס רויס .2אמצעים
אלה הוכחו כיעילים .ב־ 1924הצליחו מטוסים
ושריוניות ,בסדרה של התקפות אוויר וקרקע,

של גדוד הוסארים
שריונית ברכבת ממצרים
 11שהגיעוחנת הרכבת בלוד
בת

לסכל ניסיון פלישה של  3,000איש משבטים
ואהּבים ,שחדרו מחצי האי ערב לעבר הירדן,
פגעו בהם והביאו לנסיגתם.
בכל האמור לביטחון פנים הסתמכו
השלטונות המקומיים על המשטרה המקומית
ועל כוחות צבא שהיו מוצבים בארץ ישראל.
ב־ 1929כאשר התברר שהערבים תוקפים יהודים
וכי אין ביכולת ההיקף המצומצם של כוחות
הביטחון בארץ להתגבר עליהם ,הובאו לארץ
תגבורות של כוחות צבא נוספים חלקם בהטסה.

המרד הערבי
הרקע לפריצת המרד הערבי היה העלייה
המוגברת של יהודים לארץ ישראל וצמיחתו

נית רולס־רויס
שריו
במבט מאחור

של היישוב היהודי ,ירידה בכושר ההרתעה
של הבריטים כתוצאה ממלחמת איטליה נגד
אביסיניה (אתיופיה כיום) ,והתקדמות לעבר
עצמאות במדינות ערביות באזור לעומת
הקפאת תהליך זה בארץ ישראל .שלושת
שלביו העיקריים של המרד היו כדלקמן:
•אפריל עד אוקטובר  - 1936שביתה כללית
של ערביי ארץ ישראל ,פעולות אלימות נגד
יהודים בערים המעורבות ,צליפות ,לחימה
במסגרת של כנופיות מקומיות שתקפו
בעיקר את צירי התנועה ואת קווי התקשורת.
חדירת כוח מתנדבים ערבים בפיקוד קאוקג'י
לארץ ישראל.

•נובמבר  1936עד אוקטובר  - 1937רגיעה
יחסית ,הגעת ועדת פיל לארץ ישראל.
• אוקטובר  1937עד מאי  - 1939התחדשות
פעולות הטרור הערבי ופעולה במסגרת של
כנופיות אזוריות.

עיקרי שיטת הפעולה
של הבריטים
בשלב הראשון (אפריל  -אוקטובר )1936
 בתחילה התמקדה הלחימה בפתיחת ציריהתחבורה (כבישים ורכבת) .כאשר כוח צבאי
שליווה שיירה נתקל במארב ,היה כוח חי"ר
בריטי יורד מרכב הליווי ומנסה לאגף את הכוח
האורב ,תוך חיפוי מרכב משוריין ומקלעים
שהיו בשיירה ,והזעיקו בקשר מטוסים שתקפו
את האורבים בירי ובפצצות .מאוחר יותר
הוקמו מוצבי חוץ במקומות הגבוהים ,שנתפסו
באופן קבוע על ידי יחידות צבא .במקרים
רבים החליפו כוחות צבא את המשטרה
המקומית ,שברובה הייתה מורכבת משוטרים
ערבים ,באבטחת מבני ציבור ומשרדי ממשלה,
ויישובים יהודיים תוגברו ב"שוטרים מוספים".
הבריטים יזמו פעולות מנע על ידי סריקת
כפרים ערביים ,חיפוש נשק והריסת בתים.
פעולה בהיקף גדול יותר נערכה בסוף אותה
תקופה נגד כוחותיו של קאוקג'י ,שהסבה לו
אבדות ,אך עיקר כוחו הצליח לחמוק ולעזוב
את תחומי ארץ ישראל.
בשלב השני (נובמבר  - 1936אוקטובר
 - )1937הייתה הפוגה ודילול כוחות הצבא.
בשלב השלישי (אוקטובר  - 1937מאי
 - )1939פעולות יזומות של טורים ממונעים
בשיתוף עם מטוסים ,לאיתור הכנופיות
ולחימה בהם; השתלטות על כפרים ערבים
לאורך זמן; סלילת כבישים באזורים קשים
לתנועה; והקמת גדר ונקודות משמר בגבול
הצפוני .כמו כן הוקמו פלוגות הלילה לאבטחת
צינור הנפט ומשטרת היישובים העבריים.

הטנקים הבריטיים
בשלב הראשון של המרד
בתחילת מאי  1936כאשר הוסלמו פעולות
הערבים פנה הנציב העליון הבריטי ארתור
ווקופ ( )Arthur Grenfell Wauchopeלשר
המושבות בדרישה לתגבור הכוחות בארץ.
עיקרי דרישתו היו..." :תוספת גדוד חיל רגלים
ופלוגת טנקים קלים תאפשר סיוע למשטרה...
הערך הרב של פלוגת טנקים  -גם מחמת
הסכנה הנובעת משימוש בכלי רכב עם גלגלי
גומי [משום] שהדרכים משובשות וגם בגלל
ההשפעה המורלית .לצורך ליווי שיירות ,אנו
מבקשים תוספת של שתי מחלקות מכוניות
משוריינות; על פי ידיעותינו ,הן זמינות לתנועה
בעיראק "3.ואמנם מלבד כוחות רגלים נוספים
הגיעו לארץ בתחילת מאי פלוגת טנקים קלים
(פירוט ראה להלן) ומיד לאחר מכן שמונה
שריוניות רולס רויס שהגיעו בנסיעה מעיראק.
מאוחר יותר בין  13ל־ 15ביולי הגיע ממצרים
גדוד הוסארים  11עם  38שריוניות רולס רויס.

מדוע היה צורך בטנקים?
הפעם הראשונה שבה הופיעו טנקים בארץ
ישראל הייתה ב־ 1917בהתקפת של "כוח
המשלוח המצרי" (של הבריטים) על עזה כדי
להבקיע את מערך ההגנה הטורקי .השלמת
כיבוש הארץ במערכות הלחימה שהיו לאחר
מכן והכרעת הצבא הטורקי על ידי "חיל
המשלוח המצרי" נעשו ללא סיוע של טנקים.
ב־ 1936שוב הזדקקו הבריטים להפעיל טנקים
בארץ ישראל הפעם במטרה שונה  -להחזיר על
כנו את הסדר הציבורי .אלא שההבדל במטרות
ובשיטת הפעולה גרם לשינוי בסוג הטנקים
הדרושים ,והפעם נדרשו בפירוש טנקים קלים.
לא רק היקף הפעילות הערבית ושיטותיה הם
שהניעו את הנציב העליון ,שהיה איש צבא
לשעבר ,לדרוש ולקבל טנקים קלים .קרוב

לוודאי שביסוד דרישתו זו עמד גם הניסיון
של מדינות אחרות שהפעילו טנקים קלים
במלחמות קולוניאליות כמו צרפת וספרד,
שהפעילו בשנות השלושים הראשונות (של
המאה העשרים) טנקי רנו  FT-17מתוצרת
מלחמת העולם הראשונה ,כנגד המורדים
הברברים בהרי הריף שבמרוקו ,וכמו איטליה
שהפעילה בהצלחה טנקים קלים  CV-33נגד
הצבא של אביסיניה ב־ .1935במלחמות אלה
הוכחה עליונותו של הטנק הקל הן בכוח האש
והן בכושר השרידות בפעולה כנגד כוחות
המצוידים בנשק קל בלבד .כתוצאה מכך ומעבר
לכושרם הקרבי המעשי של הטנקים ,הוערך כי
עצם הופעת הטנקים בארץ ישראל תבהיל את
המורדים ותטיל עליהם אימה משתקת.
פלוגת טנקים " - 4"Cכאמור פנייתו של
הנציב העליון נענתה ופלוגת טנקים קלים
" "Cמהגדוד השישי של ""Royal Armoured
 ,Corpsשהיה במצרים בפיקוד מייג'ור לדוורד
( ,)Ledwardנשלחה לארץ ישראל .הפלוגה
הייתה במחנה עבאסייה לאחר תקופת אימונים
שנערכה במרסה מטרוח במדבר המערבי של
מצרים .אי לכך  20אחוזים מהטנקים שלה
היו בתיקונים .כדי להשלים את הפלוגה לתקן
מלא הושאלו לה טנקים מיחידות אחרות .כל
הטנקים היו טנקים קלים מסוג ויקרס סימן .3
מבנה הפלוגה  -הפלוגה כללה  18טנקים
(בעלי קילומטרז' ממוצע של כ־ 800ק"מ)
שנחלקו לחמש כיתות ,ובכל אחת מהן שלושה
טנקים ,רובן בפיקוד קצין (השלמת שני קצינים
נוספים הגיעה ביוני) ,ועוד שלושה טנקים
במפקדת הפלוגה .מכשירי קשר היו רק בטנקי
הפיקוד (סך הכול שמונה מכשירים בפלוגה).
בנוסף היו לפלוגה כיתת חימוש בת  13איש
בפיקוד קצין ועוד חוליית טכנאי רדיו בת
ארבעה איש .כוח האדם בפלוגה מנה  80איש.
תנועת הפלוגה לארץ ישראל פריסתה

טנקים

באבטחת רכבת

ם ,צוותי טנקים
טנקי
וחיילים נוספים

ת טנקים בסיוע
כית
סריקת כפר ערבי
ל
קונגרס האמרקני
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וחזרתה למצרים  -הפלוגה עזבה את מחנה
אבאסייה שבמצרים ב־ 9במאי  1936בערב
והוסעה ברכבת עד תעלת סואץ .ב־ 10במאי
במשך חמש שעות הועברו הטנקים והרכב
במעבורת לקאנטרה ומשם ברכבת לארץ
ישראל .בליל  11-10במאי הגיעה הרכבת
ללוד ושם עזבו אותה שתי כיתות טנקים שנעו
למחנה סרפנד (כיום צריפין) שהפך להיות
בסיסם הקבוע .יתר הפלוגה הגיעה ברכבת
לחיפה ב־ 11במאי בבוקר .ב־ 24במאי נשלחה
כיתת טנקים לשכם ומאוחר יותר צורף אליה
אחד מטנקי מפקדת הפלוגה .ב־ 28במאי עברה
שארית הפלוגה לטול כרם .שינויים נוספים
בפריסה היו :ב־ 15ביולי החליפה כיתת טנקים
מטול כרם את כיתת הטנקים שהייתה בשכם;
ב־ 20ביולי הכיתה משכם חזרה לטול כרם
וכוח הטנקים במקום עמד על  12טנקים .ב־2
בנובמבר  ,1936לאחר שחלה רגיעה יחסית
במצב הביטחוני ,חזרה הפלוגה למצרים.

עיקרי פעילות הפלוגה
פיקוד ותיאום הפעלה ־בתחילה פיקדה
מפקדת הפלוגה על כל פיצוליה ,מלבד על כיתות
הטנקים בסרפנד שהיו כפופות לדיוויזיה .5
לאחר הגעת דיוויזיה  1בתחילת יולי ,הוכפפה
הפלוגה לדיוויזיה זו .בכל תקופת שהותם של
הטנקים בארץ אושר להם לפעול בשיתוף עם
כוחות הצבא המקומיים ללא קבלת אישור
מוקדם ממפקדת הפלוגה ,משום שהפעולות
הביטחוניות השונות היו דחופות ובוצעו
בהתרעה קצרה.
סיורי שטח  -פעולות אלה נעשו כדי
לבחון עבירות ודרכי גישה למבצעים עתידיים
שיהיו בשיתוף עם טנקים .בסיורים אלה נבחנו
האפשרויות לנוע לתוך השטח ההררי תוך ניצול
דרכים קשות למעבר וערוצי נחלים .הסיורים
גרמו לקלקולים תכופים במערכת המזקו"ם
(סיור מעין זה נערך ב־ 9-8באוקטובר כמפורט
בהמשך).
סיורי אבטחה  -בדרכים ושטחים ביום
ובלילה ביחד עם חי"ר או בלעדיו למטרות
הבאות:
• הגנת יישובים יהודיים מפני חבלה וצליפה.
• פגיעה בצלפים שהתמקמו לאורך דרכים.
• הגנת קווי הרכבת וקווי התקשורת.
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• הגנה על עמודי קווי המתח של חברת החשמל.
הפגנת כוח  -תנועה של טנקים בליווי חי"ר
מוסע או בלעדיו ,כדי להפגין את עוצמת כוח
השריון ) (showing the flagובכך לעודד את
היישובים היהודיים ולהטיל מורא בכפרים
הערביים.
חיפושים בערים ,בכפרים ובשטחים -
משימות אלה בוצעו בשיתוף פעולה עם חי"ר,
ותפקידי הטנקים בהן היו הטלת סגר וחסימת
יציאות.
לחימה בערים ובכפרים  -הטנקים נקראו
לעתים תכופות לקחת חלק במבצעים מעין
אלה .מלבד התמודדות עם צלפים או שמירה על
כניסות ויציאות ,תפקידם העיקרי היה לפרוץ
מחסומים .פעולה רבת היקף כגון זו נערכה בעזה
ב־ 26-25במאי (ראה בהמשך) .כמו כן שימשו
הטנקים כאמצעי לכפיית קיום העוצר בערים
בשעות הלילה.
הריסה  -הטנקים נמצאו כיעילים בהריסת
בתי מגורים אך הם סבלו מנזקים שנגרמו לציוד
החיצוני שלהם כמו פנסים .הטנקים נמנעו
מלהרוס מאהלים של בדווים מכיוון שמיתרי
האוהלים הסתבכו במזקו"ם ויריעות האוהלים
כיסו את הטנקים וחסמו את התצפית של
צוותיהם.
ליווי שיירות  -הטנקים ליוו שיירות אזרחיות
שנעו בכבישים.
ליווי משוריין ומוניות משוריינות  -לרבות
ליווי לקצינים בכירים ולנציב העליון.
סוגי הפעילות

סיכום הפעילות
בממוצע נסע כל טנק  2,781ק"מ .בהתחשב
בקילומטרז' ההתחלתי  -ההצטברות הסופית
הממוצעת הגיעה ל־ 3,581ק"מ לטנק .כלל
מקלעי הטנקים הוציאו  19,902כדורים ,קרוב
ל־ 5,000מהם נורו בפעולה שנערכה ב־8
באוקטובר (ראה להלן).
אבדות לאויב  -עניין זה היה קשה להערכה
משום שלעתים רחוקות ניתן היה לערוך
חיפושים באזור התקרית ומשום שהאויב נהג
לקחת בנסיגתו את הרוגיו ואת פצועיו .באופן
ברור נמצאו  11לוחמים ערבים הרוגים ו־34
פצועים.
אבדות לצוותי הטנקים  -שלושה פצועים.
פגיעות בטנקים  -טנקים נפגעו מאש
רובים ,שלא חדרה אותם ב־ 14פעולות.
כתוצאה מכך נפצעו שני נהגים מנתזי כדורים
ונגרם נזק למכלים חיצוניים ולפנסים.

לקחים מבצעיים וטכניים
•הפלוגה לא הייתה מאורגנת מראש לפעול
במפוצל ובאופן עצמאי כאשר היא מנותקת
מגדוד הטנקים  6וללא יכולת להסתמך
על שירותיו .עניין זה גרם לבעיות אישיות
מלוות בקשיים בהעברת חלפים לתיקונים.
•כיתת טנקים (שלושה טנקים) נמצאה
כיחידה הקטנה ביותר המתאימה לפעולה,
בעוד שרוב המשימות שהטילו מפקדות
כמות הפעולות

סה"כ ק"מ

הפגנות כוח סיורים

75

15,253

חיפושים

31

6,625

סיורים ביישובים יהודיים

83

8,172

סיורי דרכים

77

3,324

סיורי קיום עוצר

29

995

סיורי אבטחה לרכבת

63

5,332

סיורי אבטחה של קווי חשמל

71

2,001

ליווי משוריין

72

3,534

בדיקות ובחינות דרך של הטנקים
סך הכול

4827
501

50,064

 - 1917טנק ב
ריטי פגוע ונטוש
לאחר ההתק
פה
על
עזה

מקומיות ,שהיו חסרות תודעה טנקיסטית,
הוטלו על שני טנקים.
•מכשירי הקשר שהיו בטנקים נמצאו כבעלי
ערך רב .טווח ההתקשרות באלחוט דיבור
היה קצר יחסית בעוד ניצול השימוש
האפשרי שלהם במורס היה מאפשר הגדלה
משמעותית שלו .אלא שהקצינים מפקדי
הטנקים לא אומנו בתפעולו .כאשר טנקים
היו במשימת סיור ושמירה היה צורך להעלות
מכשיר קשר של המפקדה לבניין גבוה כדי
להשיג טווח קשר גדול יותר.
•אש הטנקים בלילה לא הייתה יעילה .בגלל
מחסור בזרקורים הוסר אחד מפנסי הטנק
הקדמיים ונקשר למקלע הטנק .סידור זה
איפשר לטנק תצפית וירי לטווח של 70־50
מטרים .רק באוגוסט הגיעו זרקורים והותקנו
בטנקים.
•בלילה יצרו מנועי הטנקים רעש רב והגבילו
את יעילות פעולותיהם.

מבצעים ראויים לציון
פעילות עירונית בעזה :ב־ 26-25במאי
 1936הוקמו על ידי הערבים בעזה מחסומים
לרוחב כבישים והמון יידה אבנים על השוטרים.
למקום הוזעקה כיתת טנקים מסרפנד והיא
פינתה  18מחסומים שהיו בנויים מבלוקים,
עמודי טלפון ורהיטים .מאוחר יותר פונו עוד
 22מחסומים בסיוע כוחות משטרה וחיל
רגלים .הטנקים הצליחו להתגבר על מחסומים
אלה שקודם לכן היוו מחסום לשריוניות.
פעולה בשטח נטוע :באוגוסט סבלה כיתה
ששמרה בלילה על גשר רכבת מצליפות שנורו
עליה מפרדס סמוך .שישה טנקים שהוזעקו
למקום לא איתרו את הצלפים אך בחיפוש
אחריהם גרמו הטנקים להרס רב של עצי
הפרדס .בימים שלאחר מכן פסקו הצליפות
מהפרדס.
בפעולה עצמאית ב־ 28בספטמבר נעשה
לראשונה שימוש בכוח עצמאי של חמישה

טנק ויק
רס סימן  3באימונ

ים במצרים

טנקים .הטנקים מלווים במשאית מנהלית נעו
לכיוון טובאס .משימתם הייתה ביצוע סיורים
ביום ובלילה ולעקוב אחר תנועת מורדים.
אף שהכוח לקח עמו אמצעי קיום לחמישה
ימים נשלחה אליו מיד אספקה נוספת על ידי
מטוסים .לא היו אירועים מיוחדים .במהלך
מילוי משימה זו הוכח שכוח קטן של טנקים
יכול לפעול בשטח שאינו ידידותי בפרק זמן
סביר.
תנועת לילה ארוכה :בליל  23-22באוקטובר
נעשה ניסיון לעצור את כוחות קאוקג'י שהיו
אמורים לעזוב את ארץ ישראל ולחצות את
הירדן מזרחה ,על־ידי סגירת השטח שבין
שכם וג'נין .בפעולה השתתפו שלושה גדודי
חי"ר שהסתייעו בשמונה טנקים ובשריוניות.
הפעולה נכשלה וקאוקג'י הצליח לחמוק
ולעבור את הירדן .לגבי הטנקים הפעולה
הוכיחה יכולת תנועה בחשכה ובאבק משכם
לכיוון ואדי פרעה.
ניסיון לפגוע בטנקים :ב־ 8באוקטובר
נעשה ניסיון רציני מצד כוחותיו של קאוקג'י,
שבדרך כלל חששו מהטנקים ,לפגוע בהם.
כיתת טנקים בפיקוד לויטננט האטון )(Hutton
יצאה מטול כרם ב־ 09:30צפונה כדי לבדוק את
אפשרות המעבר בוואדי חביב'ת (כיום :נחל
חביבה) הפונה מזרחה .התנועה בוואדי הייתה
קשה ורצופת תקלות .בשעה  10:05חל קלקול
באחד הטנקים והוא נגרר ותוך כדי כך גם נקרע
הזחל שלו ותוקן .בשעה  10:45ירד הזחל של
טנק אחר וגם תקלה זו תוקנה .הכיתה המשיכה
בדרכה בוואדי ובשעה  12:45קרו לשני טנקים
תקלות במזקו"ם .בגלל העיכובים והפסד הזמן
החליט מפקד הכיתה שלא להמשיך בתנועה
בוואדי ולחזור בחזרה .בשעה  14:00לקראת
גמר התיקונים נורו על הטנקים קליעי רובים
מההרים משלושה צדדים .בחיפוי מקלעי
הטנקים השלימו נהגי הטנקים את התיקונים
והכיתה החלה לנוע בוואדי לכיוון מערב .לאחר
תנועה קצרה פרס אחד הטנקים זחל והנהגים

עסקו בתיקון .הצליפות על הטנקים נמשכו
ומפקד הכיתה הבחין בקבוצה של 15 - 10
ערבים הרצים על ההרים מצפון מערב לוואדי,
והעריך שכוונתם להציב מארב לטנקים אי שם
במורד הוואדי .בשעה  15:20הטנקים התחילו
לנוע ולאחר תנועה של כ־ 200מטר שוב פרס
אחד מהם זחל באופן שפגע במזקו"ם עצמו.
המפקד הציב את שאר הטנקים משני צידי
הטנק הפגוע והנהגים התחילו בתיקונים
בחיפוי מקלעי הטנקים .הצליפות המשיכו והיה
קשה לאתר את הערבים שירו על הטנקים,
בעיקר את אלה שמדרום לוואדי ,בגלל חורשות
זיתים שהשתרעו עד למרחק של כ־20 - 15
מטר מהטנקים.
בשעה  15:35דיווח המפקד למפקדת
הפלוגה אודות המצב וסבר שייתכן כי תידרש
עזרה כדי להמשיך בדרך חזרה .מפקדת
הפלוגה הציעה סיוע אווירי.
בשעה  16:30עדין לא הצליחו נהגי
הטנקים לתקן את התקלה .בו בזמן נעשתה
אש האויב כבדה ומדויקת יותר .ניתנה הוראה
לנהגים לחזור לטנקים ולסגור את המדפים.
על אף התגברות האש מפקד הכיתה לא
הצליח לאתר את היורים שהיו בטווח 600
עד  800מטר מכל עברי הטנקים .בשעה
 17:00הבחין המפקד שהערכתו הראשונה
לגבי האויב הייתה שגויה והוא צפה בארבע
קבוצות של ערבים ,שכל אחת מנתה 20 - 15
לוחמים ,כשהם רצים על פסגות ההרים משני
צידי הוואדי .המפקד שלח בדחיפות הודעת
( S.O.Sזאת משום שלא היה לו זמן להודעה
מפורטת) 50 .ערבים התחילו להתקדם לכיוון
הטנקים מההרים שהקיפו אותם כשהם
צועקים ותוך שימוש במחסה הסלעים וקשה
היה לירות בהם .קושי נוסף בירי היה גם אור
היום שהלך והתעמם.
בשעה  17:20המצב נעשה קריטי ,מקלע
אחד נעצר ומקלע שני ירה רק בודדת והאויב
התקרב למרחק של  300מטר .ברגע זה הופיע
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מטוס בריטי וטייסו הבחין בטנקים רק לאחר
שמפקדו ירה זיקוק .הטייס הטיל במדויק הודעה
שנחתה במרחק חמישה מטר מהטנקים ובה
נכתב" :אני מדווח על מקומכם" .לפי הערכתו
של מפקד הכיתה הופעת המטוס שינתה את
המצב וזאת משתי סיבות :האחת  -היא עיכבה
את התקדמות הערבים במספר דקות וניתן היה
לתקן את המעצור של אחד המקלעים .האחרת
 הופעת המטוס שכנעה את מפקד הכוחהערבי שלטנקים יש קשר עם כוחות אחרים
ותגבורת חילוץ עשויה להגיע בזמן כלשהו.
כאשר המטוס עזב את האזור חידשו
הערבים את התקדמותם לעבר הטנקים .ניתנה
פקודה למפקדים לסגור מדפים .החשכה
ירדה והאויב התקרב עד למרחק של  20מטר
מהטנקים מאחורי עצי הזית ובחסות מספר
סלעים .כמו כן נורו יריות מגבעה ממרחק של
כ־ 500מטר מצפון מזרח .ניסיון להפעיל את
זרקורי הטנקים רק החמיר את המצב משום
שבכך הוא הפך אותם למטרה מובחנת יותר.
הטנקים ירו רשפי הירי שהובחנו .רק ערבי
אחד הצליח להגיע למגע קרוב עם הטנקים
וזרק על אחד מהם אבן כבדה.
האויב המשיך לירות מטווח קרוב במשך
כשעה וחצי נוספות .בשעה  20:00התחיל
האויב בנסיגה ומלבד מספר יריות קטן לא היו
לטנקים קשיים נוספים במשך הלילה .בחצות
שמע מפקד הטנקים נביחות כלבים רמות
מכיוון הכפר בית צור והוא הניח שהתוקפים
היו בתהליך של עזיבת האזור.
בשעה  05:30הופיעו שלושה מטוסים
בריטים והם לא הצליחו לאתר כוחות אויב
בשטח .בשעה  07:15הגיע ברגל לכיתת
הטנקים קצין בריטי .הסתבר שהוא עמד בראש
כיתת טנקים ,שיצאה בערב כדי לסייע לטנקים
המותקפים ,אך גם היא סבלה מקלקולי מזקו"ם
עקב הקשיים בציר התנועה ונתקעה בדרכה.
עם שחר הצליחו נהגי הטנקים לתקן את
התקלה .לאחר מכן נפגשה כיתת הטנקים עם
כיתת טנקי התגבורת וכל הכוחות חזרו לטול
כרם.

סיכום
הלחימה בארץ ישראל ,מנקודת ראותו של
מפקד הפלוגה ,הועילה מאוד לפלוגה ,ואופן
פעולתה השתפר במידה רבה לעומת יכולתה
להשיג רמה מעין זו באימונים רגילים .עיקר
השיפור היה בשני תחומים :האחד שצוותי
הטנקים התמחו בהפעלה מהירה של הטנקים
במצבי כוננות הן ביום והן בלילה ,והשני שמפקדי
הטנקים רכשו מיומנות רבה בהפעלת מקלעי
הטנקים .ראוי לציין שהתקופה שבה נלחמה
הפלוגה בארץ ישראל הייתה בחודשים היבשים
ללא גשמים והשאלה על יעילות פעולת הטנקים
הקלים בתנאי עבירות קשים יותר נשארה פתוחה.
מעבר לכך ראוי לשאול האם הבאת הטנקים
לארץ ישראל לשם דיכוי המרד הערבי ענתה על
הציפיות שתלו בה?
בכל האמור להשפעה המורלית על הלוחמים
הערביים נראה כי אף שהטנקים היו קטנים
בממדיהם הם עוררו אימה רבה .אפשר ללמוד
מהתקרית שאירעה ב־ 8באוקטובר ( 1936ראה
לעיל) ,משום שלא היו ברשותם אמצעי לחימה
נגד שריון .5והנה בשלב השלישי של המרד,
שהתאפיין בהתקפות יזומות של הבריטים ,נעדרו
הטנקים מזירת הלחימה בארץ ישראל .ניתן
למנות מספר סיבות לכך:
•העלות הכלכלית עקב השחיקה הרבה של
הטנקים ,שכל אחד מהם נסע בפעילות
המבצעית כ־ 2,780ק"מ.
•השימוש בשריוניות היה זול יותר והן היו
מסוגלות למלא במידה רבה אחר המשימות
שהוטלו קודם לכן על הטנקים.
•ב־ 1938שררה באירופה אווירת איום במלחמה
נוכח דרישתו של היטלר מצ'כוסלובקיה לספח
לגרמניה את חבל הסודטים .במצב זה עדיף
היה להציב את הטנקים להגנת מצרים ותעלת
סואץ ולא לשחוק אותם בלחימה נגד מורדים
מקומיים.
אי־לכך השתתפות בפעם השלישית של
טנקים בלחימה בארץ ישראל הייתה רק ב־1948
במלחמת העצמאות• .

סיר ארתור ווקופ הנציב העליון

הערות

.1כתבה זו מסתמכת במידה רב על ספרו של אל"ם (במיל') ד"ר יגאל אייל ,האינתיפאדה הראשונה דיכוי המרד הערבי על־ידי הצבא הבריטי בארץ ישראל
 ,1939 - 1936הוצאת "מערכות" תל־אביב( .1998 ,להלן אייל).
.2שיטת הגנה זו ננקטה על ידי הבריטים גם בעיראק ,שם הוצב אסקדרון שריונית מס'  1ובעדן ,שם הוצב אסקדרון שריוניות מס' .2
 .3ראה :אייל ,עמ' .73
.4דוח המסכם את פעילות פלוגת הטנקים "LIGHT TANKS IN PALESTINE 1936" :שנכתב בידי המ"פ  ,Major E.F. Ledward R.T.Cמינואר  ,1937נמצא
באנגליה בארכיון מוזאון הטנקים בבובינגטון .העתק ממנו הועבר אליי באדיבותו של אל"ם (במיל') ד"ר יגאל אייל ואני מודה לו על כך .תיאור פעולות
הפלוגה בכתבה זו מסתמך על דוח זה.
 .5ראוי לציין כי השימוש בבקבוקי תבערה בלחימה נגד טנקים התגלה והוכנס לשימוש ב־ 1936במלחמת האזרחים בספרד.
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הטנקים במבצע

ברברוסה

היסטוריונים רבים ומומחי שריון על פני דורות קיבעו בתודעת הציבור
את נחיתות השריון הרוסי מול השריון הגרמני בעת הפלישה הגרמנית
לרוסיה .במאמר זה אנו טוענים כי לדעה זו אין על מה לסמוך ,ומצביעים
על הסיבות האמיתיות לתבוסות השריון הרוסי בשנת 1941
אל"ם (במיל') בני מיכלסון

מבוא
מקובל להציג את השריון הרוסי בעת הפלישה
הגרמנית ,ב־ 22ביוני  ,1941כמיושן ברובו וכזה
שלא היה מסוגל להתמודד עם השריון הגרמני
התוקף .1בספרו הטנק ,אומר דאגלס אורגיל:
"בתחילה נהנה השריון הגרמני מעליונות עצומה
בארגון ובאימון ,על השריון הרוסי שניצב מולו.
כפי שראינו לקה ארגון הטנקים הסובייטי קשות
לאחר הטיהורים הגדולים של הקצינים ב־1937
וב־ ,1938שבמהלכם צומצם תפקידו של השריון
לזה של סיוע לרגלים .יותר מ־ 24,000כלים ניצבו
בחניוני הטנקים הסובייטים ,אך ב־ 1941לא
הייתה דעה ברורה על תפעולם" .2זאת לאחר
שהוא מסביר (כמה עמודים קודם) כי מרבית
הטנקים הרוסיים מהדגמים T-26, BT, T-28
ו־ T-35היו מיושנים בעת הפלישה הגרמנית
לרוסיה ב־.31941

תורות הלחימה הגרמנית והרוסית
תורת הלחימה הגרמנית נודעה בכינוי
"מלחמת בזק" (בליצקריג) וכללה את המרכיבים
הבאים:
• ריכוז כל הכוחות בנקודת הפריצה בשיתוף עם

מפציצי קרב (ה"שטוקות" המפורסמות) שתוכננו
גם כמשחיתי טנקים.
• ניצול ההצלחה על ידי המשך התנועה בלילה,
שכתוצאה ממנה הושגו לעיתים קרובות הפתעות
בעומק מערך האויב ,שהביאו את ההצלחה.
• עדיפות אווירית (מעל שדה הקרב) ולעומתה
נחיתות האויב באוויר ובהגנת נ"ט.
• העובדה שדיוויזיית השריון נשאה בעצמה דלק
המספיק לתנועה של  200-150קילומטר ,ובמידת
הצורך סופק ליחידות החלוץ דלק מהאוויר.
• נשיאת מזון והספקה ל־ 3ימים בטנק ,הספקה
ל־ 3ימים נוספים בדרג התובלה הרגימנטלי ולעוד
 3ימים בדרג התובלה הדיוויזיוני.4
תורת הלחימה הסובייטית של השריון הייתה
אף היא התקפית בעיקרה ,ונבנתה על פי תפיסת
"הקרב העמוק" מבית מדרשו של טוכצ'בסקי,
עם התאמות בעקבות מלחמת החורף בפינלנד
כלהלן :בהנחיות לאלופי הפיקודים בנושאי
הדרכה ,אימונים והשימוש בטנקי  T-34ו־KV
בשיתוף טנקי  T-26, T-37ו־ ,BTנאמר כי "כל
אלה (הטנקים הקלים יותר) ינועו כנחילי ארבה
לאחר טנקי  T-34ו־ ,KVויבצעו כל משימה,
לאחר שהראשונים יבקיעו את מערכי האויב

ויחסלו את הגנת הנ"ט שלו" ,5תוך שימת דגש
מיוחדת לנושא השת"פ הבין חֵילי והבין זרועי,
כלקח ממלחמת החורף.

ארגון השריון משני הצדדים
בחיל השריון הגרמני שהוביל את הפלישה
לרוסיה נעשה ארגון מחדש ערב מבצע
"ברברוסה" .מכל דיוויזיה משוריינת נלקח אחד
משני הרגימנטים של הטנקים שלה ,כדי להגיע
למספר של  20דיוויזיות .כתוצאה מהארגון
החדש נפגם איזון הכוחות .הדבר גרם להכפלת
מספר המטות וכוחות השירותים בלי להגדיל את
כוח המחץ של השריונים .חטיבות שריון צריכות
להיות חזקות בטנקים ,המספר  20דיוויזיות
שריון הרשים ,אבל מספר הטנקים למעשה לא
גדל .בכוח הלחימה הגרמני היו  3,218טנקים.6
השריון הרוסי התארגן כשנה לפני הפלישה
הגרמנית בקורפוסים ממוכנים שכללו כל אחד 2
דיוויזיות שריון ,דיוויזיה אחת של חי"ר ממונע,
אגד אופנוענים ,אגד ארטילרי ,גדוד הנדסה וגדוד
קשר .כל דיוויזיית שריון כללה צירוף של סוגי
הטנקים השונים לצורך הפעלתם על פי תורת
הלחימה שתוארה לעיל ,ולפיה טנקי ה־ T-34וה־
משאית GAZ-AA
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טנק פנצר Pz-4
טנק T-37

טנק פנצר Pz-38

( KVולפני ההצטיידות בהם ,טנקי  T-28ו־)T-35
יפרצו את מגנני האויב ,בעוד הטנקים הקלים
יותר ינצלו את הפריצה לצורך חדירה לעומק
מערכי האויב ומיטוט מערכיו.7

הטנקים הרוסים  -עדיפים...
אך לא די בניסוח תורת לחימה התקפית
ויש צורך כמובן לבנות את הכוח כדי לפעול
על פי תורה זו .אמצעי ההכרעה העיקרי של
צבאות היבשה במחצית המאה העשרים היה
השריון .לא הייתה מדינה בעולם שהשקיעה
מאמצים ומשאבים כה רבים והגיעה להישגים כה
מרשימים בפיתוח השריון כמו ברית המועצות.
לא הייתה מדינה אירופאית שבפניה ניצבו כה
הרבה מכשולים לפיתוח כוחה המשוריין כמו
גרמניה ,שנאסר עליה ,על פי חוזה ורסאי ,לבנות
טנקים או לרכשם .כתוצאה מכך בשעה שברית
המועצות ייצרה טנקים (בראשית שנות ה־)30
והייתה הראשונה בעולם שבנתה עוצבות שריון
גדולות ,הריכסווהר הגרמני (צבא גרמניה בשנים
 )1935-1919ניהל אימונים באמצעות כלי רכב
המכוסים בקרטונים כדי לשוות להם מראה של
טנקים.
לאחר עלייתו של היטלר לשלטון החלה
גרמניה להתעלם ממגבלות חוזה ורסאי ,והחלה
בתכנון דגמי הרק"ם הראשונים שלה לצרכי אימון
ולחימה .הטנק הגרמני הראשון מדגם  Pz-1יוצר
בשנים  1932-34ונועד במקור לאימונים בלבד
(אף אחד לא העריך שיצטרכו להילחם בטנק קל
זה נטול התותח).
בעת שנערי גרמניה המסוקרנים ,חוררו
בעפרונותיהם את מעטה הקרטונים מעל
"הטנקים" הגרמניים ,8הגיע מספר הטנקים
שהיה בידי הצבא האדום ל־ ,3,460ואם נוסיף
לכך את מספר הטנקים הרוסיים שהיו חמושים
במקלעים בלבד (כמו הטנק  Pz-1הגרמני) היו
לרוסים  7,574טנקים כבר בינואר  .1934שלוש
שנים מאוחר יותר ,ב־ 1בינואר  1937הגיע מספר
הטנקים של הצבא האדום ל־.17,280
מספר עצום זה של טנקים (שלא היה קיים
בעת ההיא בעולם כולו) אִפשר להתחיל בבניין
יחידות ועוצבות שריון .בשנת  1930הוקמה
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חטיבת השריון העצמאית הראשונה .בשנת 1932
התפתחה חטיבה זו לכדי קורפוס ממוכן .ב־1
בינואר  1933כלל ארגון הצבא האדום  2מפקדות
קורפוסים ממוכנים ובהם  5חטיבות שריון
ובנוסף גם  14רגימנטים משוריינים עצמאיים,
 15גדודי טנקים עצמאיים ו־ 69פלוגות טנקים.
היו אלו הצעדים הראשונים לבניית גייסות
השריון .מדיניות הפיקוד העליון הרוסי הייתה
להקים עוצבות שריון אופרטיביות עצמאיות.
בשנת  1932פורסם תקנון השדה הראשון שקבע
כללים להפעלת עוצבות שריון בשדה הקרב,
ובשלהי  1935כלל הצבא האדום כבר  4קורפוסים
ממוכנים ו־ 18חטיבות טנקים .שנה אחר כך
ב־ ,1936גדל מספר חטיבות השריון ל־.936
בינתיים ,בשל עיכובים בייצור דגמי הטנקים
העיקריים בגרמניה ,החליט מפקד כוחות השריון
הגרמניים ,הגנרל לוץ ( ,)LUTZלהצטייד בדגם
הביניים  Pz-2הנושא כחימוש עיקרי תותח 20
מ"מ ומקלע מקביל .תותח  20המ"מ הגרמני היה
מעט גרוע יותר מרובה הנ"ט הסובייטי בקוטר
 14.5מ"מ (בשל נתוני הבליסטיקה של הכדור
ובוודאי בקצב האש) .טנק זה התקשה מאד
למלא את תפקידי הטנק ובהם השמדת ביצורי
אויב ,עמדות הנשק שלו וחייליו .פגז במשקל
 145-120גרם שהכיל רק  9-4גרם חומר נפץ
 היה חלש ביותר .לפני פרוץ מלחמת העולםהשנייה ,התקינה ברית המועצות תותחים
בקוטר זה רק במטוסים אך לא בטנקים .ניסויי
ירי בתחמושת  20מ"מ הוכיחו כי חייבים לפגוע
בכל חייל בנפרד עם כדור זה על מנת להרגו ,כיוון
שהרסיסים שלו היו בטלים בששים .משלהי שנת
 1935ועד לחודש מארס  ,1937ייצרה התעשייה
הגרמנית רק  110טנקים מהדגם "המתקדם"
.Pz-2
ההתנגשות הראשונה בין האויבים לעתיד
התרחשה במלחמת האזרחים בספרד .גרמניה
שיגרה לעזרתו של פרנקו טנקי  Pz-1במשקל 6
טונות ,החמושים במקלעים בלבד ,בעוד ממשלת
ברית המועצות שלחה לרפובליקנים סיוע בדמות
טנקי  T-26במשקל  10טונות וטנקי BT-5
במשקל  13טונות ,שניהם בעלי חימוש עיקרי של
תותח  45מ"מ  K20שכדוריהם חדרו את השריון

הדק של טנקי האויב מטווח של קילומטר אחד.
חיילי הרגלים של האויב נורו בפגזי נפיץ במשקל
 2.13ק"ג ,שיצרו גל הדף בשטח של  15x6מטרים.
הטנקים הסובייטים השאירו רושם כביר על
המעורבים בלחימה וכן גם על משקיפים זרים .10
הגרמנים הפיקו לקחים מהמלחמה בספרד והחלו
מזרזים את ייצורו של הטנק  Pz-3החמוש בתותח
 37מ"מ ואת ייצור הטנק  Pz-4החמוש בתותח 75
מ"מ קצר .אך להיטלר לא היה מספיק זמן  -עד
לסוף שנת  1938היה ביכולת התעשייה הגרמנית
לייצר רק  71טנקי  Pz-3ו־ 115טנקי  .Pz-4בשנה
שאחר כך המשיך ייצור הטנקים בגרמניה בקצב
דומה ,טנק אחד ביום .בחודש ספטמבר 1939
בעת תחילת המלחמה והפלישה לפולין ,היו בידי
הצבא הגרמני  98טנקי  Pz-3, 211טנקי Pz-4
ו־ 280טנקים צ'כים מסוג  )T)Pz-35ו־)T)Pz-38
בעלי תותח  37מ"מ .מתוך כל הטנקים האלה היו
בידי הצבא בשדה הקרב  452טנקים (אפשר לעגל
זאת לכ־ )500ועוד כ־ 2,000טנקי  Pz-1ו־.11Pz-2
ב־ 1בינואר  9( 1939חודשים לפני תחילת
מלחמת העולם השנייה) היו בידי הצבא האדום
 11,765טנקים החמושים בתותחי  45מ"מ או
להביורים ( )T-26, BT-5, BT-7ולמעלה מ־412
טנקים חמושים בתותח  76מ"מ קצר (הטנקים
בעלי מספר צריחים מסוג  T-28ו־.)T-35
במסגרת  3,351טנקי  BT-7היו גם  154טנקי BT-
 7Aהחמושים בתותח  76מ"מ קצר .בסך הכול
כ־ 12,000טנקים חמושים בתותחים.
כלקח מהמלחמה בספרד החליטו בצמרת
הצבא האדום לבטל את מפקדות  4הקורפוסים
הממוכנים ,ולהתבסס על עוצבות יסוד של
חטיבות שריון מוגברות ,שהוכחו כמוצלחות
מאד במלחמה בספרד .בשנת  1938כללו חטיבות
הטנקים ה"קלות" של הצבא האדום  4גדודי
טנקים ( 54טנקי  T-26או  BTועוד  6טנקים
להריסת ביצורים (החמושים כול אחד בתותח
 76מ"מ קצר) ,גדוד חיל רגלים ממונע ,גדוד סיור
ועוד יחידת סיוע ושירותים .סך הכול 4,356
חיילים בכל חטיבה ו־ 258טנקים .קשה לקרוא
לחטיבות אלו "קלות" בתקופה ההיא .12להלן
טבלת השוואה של ביצועי כושר החדירה ומיגון
השריון של הטנקים הרוסיים והגרמנים בתחילת

טנק BT-7

טנק פנצר Pz-3

המלחמה.
מהטבלאות עולה כי אף טנק רוסי או גרמני
של השנים  1940 - 1939לא היה מוגן מפני אש
נ"ט או תותחי הטנקים של הצד השני ,והשריון
שלהם נועד לספק מיגון כנגד נק"ל ורסיסים
בלבד .אלא ששריון הטנקים הרוסיים  T-26ו־BT
שהיה בעובי  20-15מ"מ ,ענה באופן סביר לייעוד
של הגנה מפני אש חיל הרגלים .לעומתם צוידו
הטנקים הגרמניים בשריון עבה יותר ( 30מ"מ)
ללא שום היגיון .הוא אמנם סיפק הגנה מפני אש
רובים ומקלעים אולם היה רחוק מלספק מיגון
מפני תותח  45המ"מ הרוסי ,ולכן היה כבד ואיטי
יותר שלא לצורך.
האם בשנת  1941היו מרבית הטנקים שהצבא
האדום ערך בשדה הקרב ,הטנקים מדגם T-26
או  BTעם שריון המספק מיגון כנגד נק"ל
ורסיסים בלבד" ,מיושנים" או "יעילים רק בירי
על דרורים"? מעניין כי שאלה דומה לא נשאלה
לגבי מרבית הטנקים הגרמנים ,שהצליחו במהלך
"מבצע ברברוסה" להגיע לשערי מוסקבה ,טיקווין
או רוסטוב .ברור כי הטנק הינו אמצעי בלבד
והפעלתו תלויה קודם כל בצוות ובטקטיקה שבה
הוא מופעל .לכן גם הטבלאות הסטטיסטיות
המוצגות לעיל לא משמעותיות ביותר בשדה
הקרב .בהתמודדות תותח־מול־טנק בשדה הקרב
הרוסי ,הטנקים לא עמדו כמטרות סטטיות
אלא היו ניידים בשדה הקרב .אפילו הטנק T-26
האיטי ביותר נזקק רק ל־ 3דקות על מנת לסגור
את המרחק בן  600המטרים בינו לתותח הנ"ט
(לפגוע בטנק ממרחק רב יותר בעת ההיא לא היה
אפשרי כמעט) ,ואילו הטנקים  BTהמהירים סגרו
מרחק זה במהירות גבוהה פי שניים או שלושה.
תותח נ"ט יכול היה תיאורטית לירות 15-10
כדורים בדקה ,אולם בתנאי שדה הקרב ,הכוללים
רתע של התותח ,אבק ,אש אויב ולחץ ,קצב האש
המרבי היה  10-5כדורים בדקה.
אולם הטנק אינו נע בשדה הקרב בשקט ,הוא
נע ויורה (בעצירות קצרות) .בהתמודדות בין
הטנק לתותח הנ"ט ,על התותח לפגוע פגיעה
ישירה בטנק ,ואם הוא מחטיא ולו במעט ,אין
הוא גורם כל נזק .לעומתו פגז נפיץ של הטנק
(אפילו זה הקטן בקוטר  45המ"מ של הטנקים

טנק T-26

טבלת השוואה של כושר חדירה בתותחים רוסים וגרמנים
סוג התותח

 45מ"מ  1932/38רוסי K20

 37מ"מ גרמני

מהירות לוע

 757מטרים בשנייה

 760מטרים בשנייה

משקל פגז

 1.43ק"ג

 0.68ק"ג

עובי פלדה נחדר בטווח  100מ'

 43מ"מ

 51מ"מ

עובי פלדה נחדר בטווח  500מ'

 31מ"מ

 45מ"מ

טבלת השוואה של מיגון שריון בטנקים גרמנים ורוסים
טנקים גרמנים

סוג הטנק
Pz-3
שנת ייצור

Pz-38

טנקים רוסים
Pz-4

BT-7

T-28

T-26

1937

1938

1935

1932

1931

 22טונות

 20טונות

 11.5טונות

 28טונות

 10.6טונות

מנוע

 265כ"ס  -בנזין

 300כ"ס

 500כ"ס  -דיזל

 500כ"ס

 90כ"ס

צוות

5

5

3

6

3

משקל

שריון
חימוש
טווח פעולה
מהירות
כמות במבצע

 30מ"מ

 25מ"מ

 22מ"מ

 80מ"מ

 15מ"מ

 45מ"מ  120פגז

 76מ"מ קצר

 45מ"מ

 30מ"מ
 200ק"מ

 400ק"מ

 220ק"מ

 220ק"מ

 40קמ"ש

 72קמ"ש

 32קמ"ש

 31קמ"ש

439

)BT-5 295 +( 2323

232

10,500

 50מ"מ  L-42 90פגז  37מ"מ  75מ"מ קצר
 160ק"מ
 40/20קמ"ש
707

660

הרוסים) ,המתפוצץ מספר מטרים מעמדת
התותח הקרקעי ,יכריח את צוותו לתפוס מחסה
ולהפסיק לירות (לפגז  45מ"מ היו  100רסיסים)
ותותח הנ"ט התקשה להתגונן ,אם לא היה
מחופר בביצורי קבע .זו הסיבה מדוע לאחר 10-5
כדורים לכל היותר שירה תותח הנ"ט ,היו צוותי
הטנקים מאתרים ומשמידים אותו.
אפשר להבין מכך כי כלל היסוד של ריכוז
הכוח יאפשר הבקעה מהירה של ביצורי האויב
ומערכי הנ"ט שלו .חטיבת טנקים רוסיים (258
טנקים מדגם  T-26או  )BTשקיבלה גזרת הבקעה
של  3-2ק"מ ,הייתה אמורה להבקיע בקלות גזרה
של דיוויזיית חי"ר גרמנית שברשותה הייתה רק
פלוגת נ"ט אחת עם  12תותחי  37מ"מ .גם אם
היה מצליח מפקד דיוויזיית החי"ר הגרמנית לרכז
את כל משחיתי הטנקים שלו לגזרת ההבקעה
הרוסית ( 36תותחי נ"ט  37מ"מ)  -הוא לא היה
מסוגל לבלום התקפה נחושה של  200טנקים.
ברור כי היו נפגעים מספר טנקים ,כדבר בלתי

נמנע במבצעי הבקעה ,אולם גם מספר הטנקים
הנפגעים יכול היה להיות מזערי אם ההבקעה
הייתה מסתייעת באש ארטילרית תומכת.
סיוע ארטילרי מרוכז היה יכול לספק מיגון
נוסף אף לטנקים הקלים הרוסים ,המוגנים מפני
נק"ל ורסיסים בלבד .אלא שחטיבות הטנקים
הרוסיות היו חסרות ארטילריה אורגנית .על
פי תורת הלחימה הסובייטית ,שעודכנה לאחר
מלחמת החורף ,דיוויזיה סובייטית (של חי"ר)
הייתה אמורה לתאם עם הבקעת השריון הנחתה
של אש מתוך אגד הארטילריה הדיוויזיוני
(שבשנת  1941כלל  36תותחי הוביצר  122מ"מ).
אולם תיאום כזה בין הטנקים לתותחנים דורש
סיור ומודיעין לזיהוי המטרות ,קשר בין הדרג
המסתער (הטנקים) לדרג המסייע ,ומפקדים
מיומנים שיידעו להפעיל את כלל הגורמים .גם
אם שיתוף הפעולה הבין־חֵילי היה עובד חלק,
הוא היה מאפשר הבקעת המערכים הקדמיים של
האויב וחדירה לעומק .אולם החי"ר והתותחים

יולי 2011

שריון  38׀ 79

טנק פנצר 35

טנק T-26

טבלת ביצועי התותחים

טבלת עובי מיגון השריון במילימטרים
הטנק

KV

T-34

Pz-4F

עובי בחזית תובה

75

45

50

עובי בדופן תובה

75

45-40

30

עובי חזית הצריח

90-75

52

עובי באחורי הצריח

70-60

45

 80׀ שריון 38

מהירות
לוע

תותח נ"ט גרמני  50מ"מ  2.06 PAK-38ק"ג  830מ'/בשנייה

 68/88מ"מ

 58/75מ"מ

 6.30ק"ג  690מ'/בשנייה

 69/82מ"מ

 61/75מ"מ

תותח נ"ט רוסי  76מ"מ F-22

50-30

תותח טנק גרמני  50מ"מ L-42

 2.06ק"ג  690מ'/בשנייה

 46/54מ"מ

 41/46מ"מ

22

תותח טנק רוסי  76מ"מ F-34

 6.30ק"ג  662מ'/בשנייה

 65/80מ"מ

 55/69מ"מ

של דיוויזיית חי"ר רגילה חסרו את היכולת לעמוד
בקצב השריון וללוות את התקדמותו לעומק .מכאן
שכוחות השריון היו חייבים להסתמך בחדירתם
על "הלם השריון" שייווצר אצל המג ֵנים ,ועל
תנועה מתמדת .ברגע שחדירת השריון נעצרה
(ולו אף מסיבות תחזוקתיות) ורושם ההלם פג,
ובתנאי שמפקדי המגינים הצליחו להשתלט על
הבהלה של חייליהם ולהמשיך לפקד על היחידות
 אזי הפכו קבוצות הטנקים המבודדות בעומקשטח האויב למטרות קלות יחסית להשמדה ,כמו
הפרשים בעבר.
תיאוריה פשטנית זו הוכחה מעל לכל ספק כבר
במלחמה בספרד ,ובאופן בולט ביותר במלחמת
החורף בפינלנד .13המפקדים הסובייטים שהפיקו
את לקחי המלחמות הללו החליטו כי חדירה
לעומק של יחידות טנקים עצמאיות ,אינן
ישימות בעת ההיא ומקומן בעתיד .גישתם הייתה
להתמקד בשיפור אמצעי הלחימה שברשותם -
הרק"ם  -שיאפשר לו שרידות גם לאחר חדירה
אל תוך מערכי האויב ולעומק.
כדי לאפשר זאת היה צורך בשיפור משמעותי
בהגנת השריון של הטנקים כנגד תותחי הנ"ט
התקניים של התקופה; בשיפור משמעותי של
עוצמת האש בטנקים שתאפשר התמודדות
עם תותחי השדה והנ"ט של האויב; בהפיכת
הארטילריה של הכוחות הממוכנים למתנייעת
כדי לאפשר עמידתה בקצב השריון; ובהכנסת
חיילי הרגלים לנגמ"שים שיאפשרו להם ללוות
את השריון בהתקדמותו.
אף מדינה בעולם לא הגיעה לבניין כוח מושלם
כל כך בתחילת מלחמת העולם השנייה (ואף
לא בסופה) ,אם כי מרכיבים אחדים של עוצבת
השריון המודרנית הופיעו במהלך המלחמה.
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סוג ושם התותח

משקל
הפגז

חדירה בניצב ובזווית  30חדירה בניצב ובזווית 30
מעלות בטווח  100מ' מעלות בטווח  500מ'

יחד עם זאת ,הפיתוח הנרחב של השריון הרוסי
במהלך שנות השלושים אִפשרו לצבא האדום
להתקדם מספר צעדים משמעותיים לכיוון
הנדרש ,הרבה לפני כל צבא אחר.
המהלך העיקרי שביצעו הרוסים על מנת
לבנות כוח שריון מודרני ,היה פיתוח שני סוגי
טנקים חדישים עם שריון עמיד בפני פגזי נ"ט,
ללא אח ורע בעולם בתקופה זו  -הטנק הבינוני
 T-34והטנק הכבד  .KVמשך הלחימה של
הטנקים הסובייטים ללא תדלוק מחדש הוארך
על ידי התקנת מנועי דיזל ,שצרכו דלק פחות
מסוכן (סולר) ופחות רגיש לבעירה ולהתפוצצות,
שיעילותו הייתה טובה בהרבה ,ולכן לטנקים
הסובייטים הגדולים היה טווח פעולה גדול יותר
משל יריביהם הגרמנים הקטנים יותר .לדוגמה,
טווח הפעולה של הטנקים הגרמנים  Pz-3ו־
 Pz-4הגיע לכדי  200-150ק"מ בעוד הטווח של
 T-34הגיע ל־ 300ק"מ (ובדגם משופר שלו הגיע
ל־ 400ק"מ) וטווח הטנק  KVהגיע ל־ 250ק"מ.
מנועי דיזל אף הותקנו בדגמים המאוחרים של
הטנקים הקלים מסוג  )BT-7M( BTואפשרו לו
להגיע למהירות פנטסטית של  62קמ"ש וטווח
פעולה של  400ק"מ .הטנקים הסובייטים אף
צוידו בזחלים רחבים יותר ,כך שהטנק הכבד KV
במשקל  48טונות נהנה מלחץ קרקע נמוך יותר
משל הטנקים הגרמניים  0.77 -ק"ג/סמ"ר לעומת
 1ק"ג/סמ"ר ,ועל כן הייתה לו עבירות טובה יותר
בתשתית רכה (חול ובוץ).
הגנת השריון החזקה של הטנקים  T-34ו־KV
הושלמה על ידי עוצמת אש תואמת .תותח עם
קנה ארוך בן  76מ"מ ( F-34שעמד מול התותח 75
מ"מ הקצר של  ,)Pz-4בעל יכולת קליעה בטווחים
ארוכים  -אִפשר השמדת מטרות רק"ם גרמני

וביצורים מטווח בטוח יחסית ("אש מנגד") .כדור
של תותח  F-34רוסי יכול היה לחדור קיר לבנים
בעובי חצי מטר מטווח של  4ק"מ.14
הגרמנים פיגרו באופן משמעותי בפיתוח
הטנקים שלהם .לקראת  22ביוני ( 1941תחילת
הפלישה לברית המועצות) הם לא פיתחו אף דגם
חדש אחד ,בעוד שתוספת שמיגון השריון לדגמים
הקיימים הסתכם בתוספת לוח שריון של  30מ"מ
לטנקים ( Pz-3מדגמי  Hו־ )Jוכן עיבוי שריון
הצריח של הטנק ( Pz-4דגמי  )Fעד לכדי  50מ"מ.
דפנות הצריחים והתובות של הטנקים הגרמניים
היו עדיין בעובי של  30מ"מ ואלה נחדרו על ידי
התותחים בקוטר  45המ"מ הסובייטיים מטווח
 700-600מטרים  -טווח הפעולה השכיח בשדה
הקרב בעת ההיא.
בשיפור עוצמת האש של הטנק לא התקדמו
הגרמנים מעבר לשדרוג חלקי של הדגמים
הקיימים ,בעיקר של טנקי "( Pz-3הבינוניים"
על פי התקן הגרמני) ,שהחל מדגם  Gיוצרו
עם תותח  50מ"מ ,עם קנה באורך  42קטרים
( .)L-42מאוחר יותר הותקן תותח זה גם על
הטנקים הישנים יותר מדגם  Eו־ .Fמשקלו של
פגז הנפיץ בתותח בקוטר  50מ"מ היה נמוך מעט
ממקבילו בתותח הרוסי בקוטר  45המ"מ מסוג
 K20 - 1.81ק"ג לעומת  2.14ק"ג .במלים אחרות,
הטנק הגרמני החדיש והטוב ביותר במערכה זו
היה  Pz-3עם תותח  50מ"מ אשר ביצועיו עלו
במעט על אלה של תותחי הטנקים הרוסיים
"המיושנים"  T-26ו־.15BT
שיפור משמעותי שנוסף לדיוויזיות החי"ר של
הצבא הגרמני ,היה ציודן בתותח הנ"ט החדיש בן
 50המ"מ  ,PAK-38אם כי הוא לא פתר לחלוטין
את בעיית הלחימה כנגד הטנקים הרוסים

הטנק T-28

החדשים .בהמשך המלחמה השתפרו מאד מערכי
הנ"ט של הגרמנים ,אולם לתקופה קצרה של קיץ
וסתיו  1941נהנו הרוסים מעדיפות רבה בטנקים
על פני יכולת הנ"ט של הצבא הגרמני.
כפי שאפשר להיווכח מהטבלאות ,התותחים
הרוסיים בקוטר  76מ"מ (תותח הנ"ט F-22
והתותח  )F-34חדרו בביטחון את חזיתו של
הטנק הגרמני הכבד ביותר (בקיץ  ,)1941ונוסף על
כך האנרגיה הקינטית השיורית של כדורי הטנקים
הרוסיים הבטיחו הרס־לאחר־חדירה בתוך טנק
האויב ,שהיה יעיל יותר לאין שיעור מזה הגרמני.
אם נוסיף לכך את העובדה כי הטנקים הגרמניים
המשיכו להיות מונעים בבנזין בעל אוקטן גבוה,
הרי כל פגיעה של כדור טנק רוסי ביריבו הגרמני
הבטיחה חדירה שגרמה להרס כמעט מוחלט של
טנק האויב וחיסול צוותו.
מצד שני ,תותח הטנק הגרמני הטוב ביותר
בקיץ  ,1941בקוטר  50מ"מ ( ,)L-42היה כמעט
חסר ערך לחלוטין בלחימה כנגד טנקי KV
(הוא לא יכול היה לחדור אותו אפילו מטווח
אפס) ,ואילו כנגד טנקי  T-34היה על תותחני
הטנקים הגרמנים  Pz-3לפגוע בצד התובה בין
גלגלי המרכוב ,כדי להשיג חדירה בשריון בעובי
 45מ"מ ומטווחים קצרים בלבד .אולם להשגת
פגיעה כזו היה על הטנקים הגרמניים להתקרב
מאוד ליריביהם הרוסים שהיו יכולים לפגוע בהם
מטווח  1ק"מ.
לכן לא מפתיע שבחודשים יוני־יולי 1941
נפוצו סיפורים על טנקי  KVבודדים אשר עמדו
ונלחמו זמן רב מול השריון הגרמני והשמידו
 14-10טנקים גרמניים כל אחד ,מבלי שהאחרונים
יוכלו להתמודד איתם.16

יחסי העוצמה
מסך  3,657הטנקים הגרמנים שהשתתפו
ב"מבצע ברברוסה" היו  410טנקים קלים סימן
 1חמושים במקלעים בלבד;  782טנקים קלים
סימן  2עם תותח  20מ"מ;  269טנקים  Pz-3עם
תותח  37מ"מ;  707טנקים עם תותח  50מ"מ,
 160טנקים צ'כים ( )T-35ו־ 660טנקים ()T-38
עם תותחי  37מ"מ;  439טנקי  Pz-4עם תותחי
 75מ"מ (קצר); ועוד כ־ 230טנקי פיקוד וטנקים

טנק KV

ייעודיים אחרים (ללא כוח אש).
ואילו בצד הרוסי אנו מוצאים ביוני :1941
 12,782טנקים רק בדרג האסטרטגי הראשון
( 5חזיתות) מהם  2,323 ;T-26 8,300טנקים
 295 ;BT-7טנקים  232 ;BT-5טנקים 967 ;T-28
טנקים  ;T-34ו־ 508טנקים  .17KVמהם 10,540
( 82.5אחוזים) היו מבצעיים ,ובסך הכול ברוסיה
האירופית מעל  18,000טנקים .רק במחוז הצבאי
(הפיקוד המרחבי) של קייב  -החזית הדרומית־
מערבית ,החזקה ביותר בצבא האדום  -היו 5,450
טנקים ,מהם  4,788מבצעיים ( 87.6אחוזים).
ועוד נוספו אלפי טנקים אשר ירדו מקווי היצור
בהמשך המערכה .אם משווים את סוגי הטנקים
ותכונותיהם ,הרי רק  707טנקי  Pz-3הגרמנים
עם תותח  50מ"מ היו יכולים להתמודד עם כלל
הטנקים הרוסים ,ביחסי כוחות של כ־ 1ל־20
ואילו עם הטנקים  T-34ו־ KVלא היה כלל מי
שיתמודד.

מדוע בכל זאת הובסו הרוסים
באופן כה נורא בקיץ וסתיו ?1941
במשך שנים רבות ניתנו תשובות שונות
לשאלה זו ,בהתייחס להתמודדות השריון של שני
הצדדים בשדה הקרב .בין השאר נאמר שהאחזקה
של השריון הרוסי הייתה בשפל המדרגה ,וכי
מרבית הטנקים ה"מיושנים" הללו פשוט סבלו
מכשלים טכניים ,ולכן לא היו יכולים להגיע
לשדה הקרב ,לא כל שכן להילחם באופן סביר,
ועל כן הפכו טרף קל לשריון האויב שהשמיד
אותם בהמוניהם ,וכן חסרו דלק לתנועה ,ונפגעו
בהפתעה על ידי חיל האוויר הגרמני ביום הראשון
ללחימה ועוד כהנה וכהנה...
אכן בתקופה זו איבד הצבא האדום 20,500
טנקים לעומת אבדן  2,831גרמנים .הכיצד
זה כאשר הצבא הגרמני כבש את כל רוסיה
האירופית ,כמעט עד לשערי מוסקבה ולנינגרד?
בעת הפלישה הגרמנית ,כבר עשו הרוסים
כברת דרך ארוכה של ריכוז עיקר כוחות השריון
שלהם ב־ 20קורפוסים ממוכנים .18כל קורפוס
כזה כלל בתקן  2דיוויזיות שריון ודיוויזיה אחת
של חי"ר ממונע .על פי התקן (של  1,011טנקים
בקורפוס) היו צריכים להיות בהם למעלה

מ־ 20,200טנקים ,אולם בפועל הם צוידו "רק"
ב־ 10,394טנקים מתוך יותר מ־ 23,000טנקים
בכלל הצבא האדום (מול כ־ 3,200הגרמנים).
יחד עם זאת ,קורפוסים אלו הוקמו שנה קודם
ומרביתם הספיקו לעבור שלבים רבים של
אימונים ותרגול ,ומבחינת חימוש הדיוויזיות
הממונעות ושאר הנשק המסייע  -הם עמדו על
מצבה של מעל  80אחוזים ,ואילו מצב האחזקה
של הטנקים בכלל הצבא האדום ,היה בכשירות
של מעל  70אחוזים.
המצב הטכני של הטנקים הרוסיים היה ברמה
גבוהה כי כל הטנקים מסוג  KVו־ T-34היו
חדישים ביותר ולא עברו את  10שעות המנוע
לטנק .ממוצע שעות המנוע של הטנקים 28־T
היה  ;75של הטנקים  100-40 BT-7שעות מנוע;
ואילו הטנקים  T-26היו במצב טכני טוב ,עם לא
יותר מ־ 75שעות מנוע לטנק .במצב זה יכולים
היו הטנקים הרוסים לעבור מאות רבות של
קילומטרים עד הצורך בטיפול מעמיק.19
במלחמות שבהן השתתפו הטנקים הסובייטים
המיושנים ביותר ( T-26ו־ )BT-7כמו בספרד,
בכלקין־גול שבמזרח ,בפלישה לפולין ובמלחמת
החורף  -רק  12-8אחוזים מהם יצאו מכלל
פעולה בשל בעיות טכניות ,כך שאין זה סביר
שמצבם הטכני הוא הסיבה העיקרית לאבידות
במערכות  .1941יצוין שבמערכות מלחמת העולם
השנייה אחר כך ,שוב לא הגיעו אבדות הטנקים
הרוסיות "מסיבות טכניות" לממדים כאלה.
המשאיות "אמינות" יותר מהטנקים  -זוהי
אחת המסקנות המפתיעות ביותר העולות
מהממצאים של הפלישה הגרמנית לרוסיה.
לדוגמה בדיוויזיית השריון  10היו  834משאיות
ומובילים עם פתיחת המערכה ,מהם הצליחו 613
(כשלושה רבעים) להגיע למזרח הדנייפר ,לאחר
שנעו לפחות  500ק"מ ולעתים אף למעלה מ־
 2,000ק"מ כדי לחמוק מהגרמנים המתקדמים;
כל זאת בדרכי עפר ובכבישים משובשים ותחת
תקיפות אוויר של האויב ,ללא חוליות טכניות או
חלקי חילוף .וראה זה פלא  -לא חסר להן דלק
לתנועה .מתוך המספר ההתחלתי רק  77כלי רכב
אבדו בשל בעיות טכניות ( 9אחוזים) ,השאר מאש
אויב ,בעיות עבירות ועוד .נתונים אלה מצביעים
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שריון  38׀ 81

טנק KV-1

טנק T-35

טנק T-34/76

על אמינות גבוהה מאוד של הרכב ה"רך" .מאיזה
סוגים הוא היה? לדיוויזיה המשוריינת  10היו 503
משאיות  GAZ-AAו־ 297משאיות .ZIS-5
משאית ה"זיס" הייתה בת  3טונות עם מנוע
 73כוחות סוס ,ונבנתה במקור בסיוע אמריקאי
החל מ־ .1931בפתיחת מבצע ברברוסה היו
ברשות הצבא האדום  104,200משאיות מסוג זה.
משאית ה"גאז" הייתה הגרסה הרוסית של
המשאית האמריקאית פורד  AAמשנת .1926
בשנת  1929רכשה ברית המועצות זיכיון ליצור
משאית זו בת  2טונות עם מנוע בן  40כוחות
סוס .בפתיחת מבצע ברברוסה היו בצבא האדום
 151,000משאיות כאלה.
משאיות אלה ,ובמיוחד ה"גאז" ,היו כה
בלתי אמינות בימי שלום עד שהנהגים בקולחוז
הכניסו אותן לתיקונים כל שלושה שבועות .והנה
כאן נראה שהן יותר אמינות ,ממוגנות ועבירות
מהטנקים החדישים ביותר.
ממצאים דומים לגבי דיוויזיית השריון .37
במצֵבה שלה ב־ 15ביולי ,מעבר לדנייפר ,היו טנק
אחד  5 ,T-34טנקים  10 ,BT-7שריוניות BA-10
ו־ 173משאיות .רק  6טנקים מסך  316אל מול
 173משאיות?! בדיוויזיית השריון  32מהקורפוס
הממוכן  4אבדו  133משאיות מתוך  ,420ו־269
טנקים מתוך  .323מצב דומה התגלה גם בעוצבות
השריון האחרות .הסתבר שאחוז האבידות של
המשאיות היה נמוך לאין שיעור מזה של הטנקים.
אמנם במספרים מוחלטים על כל טנק אבדו 8
משאיות ,אולם במקביל ,בצבא הגרמני באותו
הזמן אבדו על כל טנק  41משאיות ( 2,831טנקים
אל מול  116,000משאיות).
מפקדי קורפוסים אלה היו בדרך כלל
מהמעולים שבצבא הסובייטי ,בהם קונסטנטין
רוקוסובסקי (לימים מרשל של ברית המועצות),
מפקד הקורפוס הממוכן ה־ ,9גנרל אנדריי ולאסוב
( ,)VLASOVשאחר כך הצטיין בהגנת מוסקבה,
ושלושה גנרלים יהודים :מיכאל צ'רניאבסקי,
מפקד הקורפוס הממוכן מספר  1,039( 1טנקים)
שלאחר הצטיינותו בקרב הפך לראש מה"ד של
גייסות השריון הסובייטים ,שמעון קריבושין
( ,)KRIVOSHINמפקד הקורפוס הממוכן מספר
 25וממייסדי חיל השריון הסובייטי ,ומיכאל
חצקלביץ' ,מפקד הקורפוס הממוכן ה־ 6שנהרג
בקרב.20
להלן דוגמאות של מספר קורפוסים ממוכנים
בימי הפלישה הראשונים ותחילה וכדוגמה
מייצגת את סיפור הקורפוס של גנרל חצקלביץ':

הקורפוס הממוכן ה־ 6של הגנרל היהודי
מיכאל חצקלביץ' ()KHATSKELEVITCH

הגיעה ב־ 22ביוני בשעה  ,02:00שעתיים לפני
פתיחת המתקפה הגרמנית .הפקודה הראשונה
שניתנה לדיוויזיה (על פי המעטפות שנפתחו)
הייתה לסייר מערבה לאורך הכביש הראשי
המוביל לוורשה ,ולא שום פקודה בענייני הגנה.
הדיוויזיה עסקה ביום הראשון ללחימה בסיור
אל עבר האויב אולם בערב נשלחה על ידי מפקד
ארמיה ( 10גולובב) לדרום הגזרה בחיפוש אחר
אויב שלא היה קיים ,ובהתבסס על דוחות
ראשונים של מפקדים מבוהלים .ביום המחרת
ב־ 23ביוני נשלחה הדיוויזיה לכיוון ההפוך
לתקוף שוב אויב שלא היה קיים ,כך שבשני
ימי הלחימה הראשונים הופעלה הדיוויזיה על
פי פקודות מנותקות מהמציאות של מפקדת
הארמיה ( 10שהגיעה כהוראה ישירה למפקד
הקורפוס בלי יכולת ערעור של האחרון) ,תוך
מאבק מתמיד כנגד הגייסות העורפיים של
כלל החזית שהיו בנסיגה מבוהלת מבליטת
ביאליסטוק .ביום זה 23 ,ביוני ,תקפה בגזרת
הקורפוס רק דיוויזיה גרמנית אחת ,דיוויזיית
החי"ר  ,256תוך חציית נהר הניימן ,כך שכוחות
הקורפוס ה־ 6היו יכולים בקלות להשמידה
באמצעות עדיפותם הרבה בטנקים ,ומפני
שהחי"ר הגרמני טרם הספיק להיערך להגנה.
אולם כיוון שדיוויזיה  7נשלחה לכיוון אחר ,היא
לא נכנסה כלל למגע עם הכוח הגרמני .בשני ימי
הלחימה הראשונים איבדה הדיוויזיה רק 18
טנקים (ממגע ישיר עם האויב).
בערב  25ביוני הוציא גנרל חצקלביץ' את
הפקודה האחרונה בחייו (לפני שנהרג בתוך
טנק הפיקוד שלו) והורה על נסיגה של כל
כוחות הקורפוס לעבר הנהר צ'ארה כ־ 90ק"מ
מזרחה ,על פי הוראה שהתקבלה ממפקד החזית
המערבית ,הגנרל פבלוב ,שקיבלה גיבוי מנציג
הפיקוד העליון בחזית ,הגנרל שפושניקוב .מרגע
זה החלה נהירה גדולה מזרחה ,ובמילים של מפקד
הדיוויזיה " -נסיגה מבולבלת "...שבסיומה מצאה
עצמה אחת מעוצבות השריון החזקות ביותר
בצבא האדום עם גדוד חי"ר ו־ 3טנקים.
מפקד הדיוויזיה תולה את התפרקות הדיוויזיה
ונטישת מעל  300טנקים במחסור בדלק .אולם
חישוב פשוט מראה לנו כי בדיוויזיה היו מנה
אחת של סולר ועוד מנה שהגיעה במהלך הלחימה
ו־ 3מנות של בנזין .בסך הכול יכלה הדיוויזיה לנוע
מרחק של  500ק"מ לפחות עם כמות זו אולם היא
נעה בשלושת הימים לקיומה  250ק"מ בלבד.
גם אם הטנקים היו מונעים כל היום ,זו עדיין
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קורפוס זה כלל את דיוויזיות השריון 4
ו־ 7ודיוויזיית חי"ר ממונע  .29במיוחד מעניין
סיפורה של דיוויזיה שריון  7בפיקודו של גנרל
בורזילוב ).21(BORZILOV
ב־ 22ביוני  1941הייתה מצֵבת הדיוויזיה מלאה
ב־ 98אחוזים חיילים (לעומת התקן) 60 ,אחוזים
סמלים ו־ 80אחוזים כלל סגל הפיקוד .הדיוויזיה
כללה  51טנקים כבדים  150 ,KVטנקים ,T-34
 125טנקים  BT-7ו־ 42טנקים  T-26וסך הכול
 368טנקים .במלאי של הדיוויזיה היו :מנה של
תחמושת  76מ"מ (ללא קלעי ח"ש) ומנה וחצי של
פגזי  45מ"מ 3 ,מנות בנזין ומנה אחת של סולר.
הדיוויזיה הייתה ערוכה בכוננות מדרום־מערב
לבייליסטוק ,תוך ביצוע תכנית האימונים שלה,
אך ללא התרעה מוקדמת על המתקפה הגרמנית.
ב־ 20ביוני קיים מפקד הקורפוס ה־ ,6מיור גנרל
חצקלביץ' מפגש עם כל המפקדים ותדרך אותם
להגברת כוננות וערנות .בתחילת המערכה מנתה
דיוויזיה זו  368טנקים 200 ,מהם היו מהדגמים
החדישים ביותר  KVו־( T-34יותר מאשר בכל
שאר עוצבות השריון של החזית הצפון־מערבית).
הדיוויזיה עזבה את שטחי הכינוס שלה לפני
תחילת המתקפה הגרמנית כך שלא סבלה אבידות
מ"תקיפת הפתע" הגרמנית .תוך תנועה ובשטחי
ההיערכות איבדה הדיוויזיה  63טנקים כתוצאה
מתקיפות האוויר של הגרמנים .דיוויזיית השריון
 4סבלה מתקיפות דומות ושתיהן איבדו כ־25-20
אחוזים מכמות הטנקים שלהן ,במיוחד הטנקים
הקלים .מכאן שמרבית הטנקים  KVו־T-34
שרדו תקיפות אלו ללא פגע.
במהלך התקפת נגד של הקורפוס שבה
השתתפה הדיוויזיה כנגד חטיבת חי"ר גרמנית
נפגעו לה  18טנקים בלבד (רק מקצתם הושמדו).
מכאן אפשר היה לשער כי ב־ 26ביוני נשארו
עדיין בדיוויזיה  287טנקים .זו כמות מכובדת
לכל הדעות (בדיוויזיה גרמנית מקבילה היו בעת
ההיא  192טנקים בלבד) .אולם לדברי המפקד,
לאחר שלושה ימים של נסיגה וכמעט ללא מגע
עם האויב נשארה כל הדיוויזיה בסד"כ של גדוד
אחד ו־ 3טנקים.
נתיב הקרבות של דיוויזיית שריון  7בשלושה
ימים אלה מעניין כשלעצמו :הדיוויזיה הוכנסה
לכוננות עליונה על ידי מפקדת הקורפוס כבר
ב־ 20ביוני ,יומיים לפני מתקפת הפתע .ההוראה
לפתוח את המעטפות ובהן הפקודות הסודיות

טנק פנצר Pz-4

טנק T-37

טנק T-34/76

לא סיבה לנטישת מאות טנקים בגלל מחסור
בדלק והתפזרות החיילים .יתרה מזו ,בליטת
ביאליסטוק שהוכנה ללחימה מבעוד מועד הייתה
משובצת מחסני דלק וערומי תחמושת לרוב ,כך
שניתן היה לתדלק בזמינות טובה.
כך קרה שאחד מהקורפוסים הממוכנים
החזקים ביותר בצבא האדום ,שכלל 707
טנקים מהם  400מהטנקים הטובים בעולם KV
ו־ ,T-34מעולם לא התחיל את התקפת הנגד
שיכולה הייתה לפחות לבלום באופן יעיל (אם
לא להשמיד) את המתקפה הגרמנית בגזרתו.
הקורפוס התפורר ביום השלישי ללחימה לאחר
שמפקדו נהרג ,כאשר חייליו נפוצים לכל עבר
כחלק מהבהלה הכללית והעדר הנחישות להילחם
בשעה גורלית זו.

 63טנקי  KVו־ 38טנקי  ,T-34ואילו בסוף יום 26
ביוני 5 ,ימים אחר כך ,נותרה עם  39טנקים בלבד
(עוצמה של גדוד אחד לערך) .היא איבדה 279
טנקים ,בהם  226מ"סיבות לא ידועות" ,ורק 53
ממגע עם אויב .דיוויזיה  37שלא באה כלל במגע
עם אויב בחמשת ימי הלחימה הראשונים ,איבדה
"רק"  69טנקים ונותרה עדיין בערב  26ביוני עם
 221טנקים .בעיתוי זה קיבלה הדיוויזיה פקודת
נסיגה (כמו הקורפוס כולו) ,אל מעבר לדנייפר.
כאשר השלימה נסיגה זו בימים  8-6ביולי,
כשבוע לאחר מכן ,נותרו בדיוויזיה  14טנקים
בלבד 20 .טנקים הושמדו כנראה ממגע עם אויב
ב־ 28ביוני ואילו  187טנקים "אבדו מסיבות לא
ידועות במהלך הנסיגה" .מהנתונים הללו מסתבר
שהקורפוס איבד כ־ 80אחוזים מהטנקים שלו
ללא מגע עם אויב ,ללא הבדל בין אחוז האבדות
של הטנקים החדישים ביותר כמו  KVלאלה
הישנים יותר כמו .BT-7
הקורפוס הממוכן  4בפיקודו של הגנרל
המבריק אנדריי ולאסוב ,היה אולי הקורפוס
החזק ביותר בחזית הדרום־מערבית עם הכמות
הרבה ביותר של טנקי  KVו־ ,T-34וכלל את
דיוויזיות השריון  8ו־ .32ביומיים הראשונים
ללחימה ,נעה הדיוויזיה  8ממקום למקום (יחד
עם מרבית הקורפוס) באזור יאבורוב־נמירוב
ואיבדה  19טנקים בהיתקלויות עם חי"ר גרמני.
כאשר היא עברה תחת פיקוד קורפוס  15נותרו
לה  65טנקים בלבד .היכן נעלמו עוד  240טנקים

של עוצבה חזקה זו? הדיוויזיה איבדה  12טנקים
בקרב עם האויב ליד טופורווב־לופטין ,ב־28
ביוני .לאחר מכן נסוגה וניהלה יום קרב ארוך
ליד ברדיצ'ב .מפקדה קולונל פטר פוצ'נקוב
( )FOTCHENKOVנפטר באוגוסט  ,1941אולם
בדוח שהספיק לחבר הוא ציין כי במהלך קרבות
הדיוויזיה ,שהחלה כאמור עם  325טנקים (בהם
 50מסוג  KVו־ 140מסוג  ,)T-34איבדה  85טנקים
מאש אויב 135 ,ננטשו ו־ 48נשלחו לעורף ,כיוון
שעברו בהרבה את מכסת שעות המנוע שלהם.
הדיוויזיה נשארה עם  57טנקים .אולם ב־ 8ביולי
בעת תחילת הקרב בברדיצ'ב נשארו בדיוויזיה
רק  32טנקים .בנתוני הדוח יש גם שני נושאים
מוזרים נוספים :כיצד הושמדו בתוך שבועיים של
לחימה  54טנקי  T-34מתוך  140ולהיכן נעלמו
כ־ 50טנקי  ,T-28בעוד האבדות בקרב הטנקים
הקלים יותר מסוג  T-26ו־ BT-7היו קטנות ללא
השוואה.
המצב בדיוויזיה  32היה דומה .בדוח של
מפקדה קולונל פושקין ( )POUSHKINמצוין כי
הדיוויזיה איבדה  23טנקים בין  23ל־ 29ביוני,
כתוצאה ממגע עם אויב 11 .טנקים נוספים
אבדו בקרב כנגד דיוויזיית השריון  11הגרמנית
אחר הצהריים של  23ביוני ,כך שסך האבדות
בקרב הגיע ל־ 34טנקים .אז החלה הנסיגה
מעבר לדנייפר ,במהלכה איבדה הדיוויזיה עוד
 9טנקים בהיתקלויות באויב אולם עם הגיעה
לגדה המזרחית של הנהר ,אבדותיה הגיעו ל־269

קורפוסים ממוכנים נוספים

להבהרת תמונת הכישלונות הרוסיים במהלך
"ברברוסה" הבה ונסקור את ההתרחשויות
בעוצבות שריון נוספות.
הקורפוס הממוכן מספר  15בפיקודו של גנרל
י .י .קרפזו ( )KARPEZOכלל את דיוויזיות
השריון  10ו־ 37והשתייך לחזית הדרומית־
מערבית (המחוז הצבאי של קייב)
החזקה ביותר בעת ההיא בצבא
האדום .דיוויזיית השריון 10
כללה ב־ 22ביוני 1941
 363טנקים ,בהם
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טנקים .דהיינו גם בדיוויזיה זו אובדן מרבית
הטנקים ( )226נבע מנטישתם .העובדה כי אובדן
מרבית הטנקים לא נבע מאש האויב עולה גם
מההשוואה לאבדות בנפש .בדיוויזיה זו בחטיבת
הטנקים  ,63אבדו בין  23ל־ 30ביוני  17הרוגים
ו־ 63פצועים כאשר במקביל אבדו  145טנקים
(כלל הנפגעים ,לא רק צוותי טנקים).

סיכום
ברור כי חיילים רבים נטשו את הטנקים
וברחו באמצעות המשאיות במקום להילחם.
הסיבה העיקרית לתבוסת השריון הרוסי
ב"ברברוסה" לא הייתה השלומיאליות של
מפקדי השריון אשר "טוהרו" בשנים 1938-
 ,1937נחיתות הטנקים או אמצעי לחימה

טנק BT-5

אחרים ,ולא אמינותם הירודה .תורת הלחימה
ההתקפית והארגון שנלווה אליה  -שבה היו
תפקידים מוגדרים של פריצת מערכי האויב
באמצעות הטנקים הכבדים ,ולאחר מכן לחימה
באמצעות הטנקים הבינוניים בעתודות האויב,
וניצול ההצלחה לעומק שטח האויב באמצעות
הטנקים הקלים  -התגלתה כלא מתאימה כלל

לקרבות ההגנה שנאלץ הצבא האדום לנהל
בתחילת המערכה .כתוצאה מכך היו צריכים
להכניס שינויים מפליגים בתו"ל ובארגון תוך
כדי לחימה (כפי שנעשה במלחמת החורף),
אולם ההתקדמות הגרמנית לא השאירה
מספיק זמן לכך .ההתאמות לא התאפשרו
ולכן הׂשתרר בלבול רב בקרב המפקדים בכל
הדרגים .עוצבות שקיבלו פקודות סותרות
מספר פעמים ביום ,נשלחו לרדוף אחרי הרוח
ועוד .התוצאה בקרב החיילים הייתה בלתי
נמנעת ,רוח הלחימה נשברה והחיילים שראו
הזדמנות לפרוק את עולו של סטלין( ,במיוחד
בני הלאומים הבלטים והאוקראינים)  -ברחו
משדה הקרב ,ערקו ,התמסרו לשבי בהמוניהם
או פשוט לא התייצבו ביחידות•.
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דיוק בנושא רק"ם
(הערות לחומר שפורסם בגיליון שריון )37
בעמוד  78בפסקה על אוסף מודיעיני עלום נכתב על טנק
הלוקסט ש"נתפס על ידי צה"ל בחוליקת" .ברצוני לציין כי בהתקפה
על משלטי חוליקת ,שנערכה על ידי חטיבת גבעתי ,לא היו טנקים
במוצבים המצריים .לראשונה צה"ל נתקל ונלחם נגד טנקים אלה
במבצע "אסף" בימים  7-5בדצמבר  .1948במבצע זה הושמדו מספר
טנקי לוקסט שתקפו את כוחותינו.
בעמוד  41נכתב בטבלה על השריונית רולס־רויס" :חימוש מקלע
 7.92מ"מ" .שריוניות הרולס־רויס היו חמושות במקלעי ויקרס
 0.303אינץ' (קוטר מעט קטן מ־ 7.92מ"מ) .בשנת  1949הן חומשו
גם ברובה אנטי טנקי מסוג "בויס" .תמונת השריונית בעמוד 42
מצביעה בעליל שהיא חמושה ברובה מסוג בויס .זה יכול גם להסביר
את היכולת של השריוניות להתמודד עם השריון האיטלקי ,כפי
שפורט בכתבה.
בברכה
סא"ל (במיל') ד"ר עמיעד ברזנר

"הטיל לא כופף את כנף המטוס"
לקחים ממלחמת יום הכיפורים בחיל האוויר  -תגובה למאמרו
של אל"ם (במיל') שמעון בן שושן בגיליון "שריון" 37
סא"ל (במיל') יוסי עבודי *
בגיליון  37של "שריון" (מארס  ,)2011מתייחס אל"ם (במיל')
בן שושן ללקחים שלא "זכו" לתשומת לב מספיקה ומתאימה.
מאמר חריף אשר מציג את תפקודו של חיל האוויר במלחמה באור
שלילי כמעט לאורך כל המלחמה .בן שושן מציין באופן נחרץ שחיל
האוויר לא מילא את הציפיות שתלו בו לבלום את צבאות האויב
בפתיחת המלחמה ,ולא ביצע את ייעודו לסייע לכוחות היבשה
בזמן המלחמה .לפי הכתבה של בן שושן חיל האוויר כשל לאורך
כל המלחמה.
ניכר שבן שושן לא עיין ולא חקר ולא קרא את כל המחקרים
שנערכו ונכתבו על תפקודו של חיל האוויר במלחמה .יש להניח
שאם היה עושה כן ,לא היה כותב מאמר כזה וברוח זו.
אשתדל להשיב למאמרו של בן שושן אחת לאחת לכל השגותיו
וטענותיו שהובאו במאמרו זה באשר ללקחים שלא "זכו" לתשומת
לב ראויה .אולם קודם לכל אציין מספר פקודות ופקודות־אב
שנכתבו לפני המלחמה והיו ידועות לאלופי הפיקודים ,למטכ"ל
ולכל מי שהייתה לו נגיעה לתכניות המלחמה ,אם זו תיפתח ביוזמת
צה"ל או ביוזמת האויב.

תכניות לתקיפת הטילים נ"מ
לחיל האוויר היו תכניות מפורטות לפני המלחמה להשמדת
מערכי הטילים נגד מטוסים של האויב מיד עם פתיחת המלחמה.
הייתה תכנית שנקראה "תגר  "4שתוכננה להשמדת מערכי הטילים

המצריים ממערב לתעלת סואץ ובכך לאפשר חופש טיסה למטוסי
התקיפה ,ותכנית שכונתה "דוגמן  "5להשמדת מערך הטילים הסורי
ממזרח לגולן .כל אחת מתכניות אלו הייתה אמורה להתבצע במשך
כמעט יממה באור יום ,בביצוע של ארבעה מטסים ,שכללו מטס
הכנה ,מטס עיקרי להשמדה ,מטס משלים ומטס אמנעה ומרדף
אחר טילים בדרכם אל החזית .חיל האוויר התאמן והכין עצמו
לאפשרות של ביצוע שתי תכניות לחימה אלה .לביצוע תכניות אלה
היו דרושים לחיל האוויר זמן ושהות של  24עד  36שעות מפתיחת
המלחמה .התכניות היו ידועות הן למפקדי הפיקודים והן למטכ"ל
ומאושרות על ידי הדרג המטכ"לי.
לאור זאת הוכנו ונכתבו התכניות הצה"ליות לניהול המלחמה
עם פתיחתה על ידי כוחות היבשה ללא סיוע חיל האוויר בשלב
ראשון ,ולאחר מכן ,לאחר השגת חופש טיסה ,יינתן הסיוע
האווירי במלוא העוצמה .בוצעו תרגילים צה"ליים למיניהן ,נכתבו
תכניות בפיקודים ,ונערכו תרגילים צה"ליים לפי תפיסה זו .בפיקוד
הדרום היו תכניות למגננה "סלע" ו"שובך יונים" ,ותכניות מתקפה
"צפניה"" ,בן חיל"" ,חתול מדבר" ו"אור ירוק" .בכל התכניות הללו
בשלב הפתיחה במלחמה ,בבלימה או בתקיפה ,לחיל האוויר תינתן
השהות להשמדת מערך הטילים .לדוגמה בפקודת "אור ירוק" היו
שתי אפשרויות :באפשרות א' חיל האוויר ייתן את הסיוע אחרי
"בנדיגו" (ירי ארטילרי לעבר סוללות טילים קרובות) ,כעבור 48
שעות .באפשרות ב' (ללא "בנדיגו") חיל האוויר ייבצע את הסיוע
כעבור  24שעות .בנוסף לתכניות חיל האוויר להשמדת מערכי
הטילים היו כמובן תכניות נוספות לתקיפת שדות תעופה מצרים
וסורים  -פקודת "נגיחה" ,ופקודת "דומיניק" להשמדת מטרות
אסטרטגיות.
גם התכניות האופרטיביות של פיקוד הצפון היו כמעט זהות
לתכניות של פיקוד דרום ,בהתאמה לחזית רמת הגולן .הייתה
תכנית "סלע" למגננה; ולמתקפה היו תכניות "סוסיתא"" ,קרחון"
ו"זאב ערבות" ,וגם בפקודות אלו חיל האוויר תוכנן להיכנס במלוא
העוצמה כעבור  24עד  36שעות מתחילת הלחימה ,ובשלב זה כוחות
היבשה לוחמים ובולמים ללא סיוע אווירי מסיבי.
מעבר לכך מחלקת מבצעים של חיל האוויר הכינה תכנית
נוספת וייחודית שכונתה "שריטה" ,שעל פיה יינתן סיוע אווירי
לכוחות היבשה עוד לפני השגת העליונות האווירית וחופש
הטיסה .התכנית חוברה לפקודת אב ,שעברה שינויים ועדכונים.
על פי תכנית אב זו אמור היה חיל האוויר אמור היה לפעול
במקרה של תקיפה של האויב ללא התרעה מוקדמת ו"במקרה
של קטסטרופה" תוקף ה ַחיִל מכל מצב כוננות ובזמן מזערי
"לתקיפת מטרות צפויות מכל הסוגים ,בעיקר מטרות ארטילריה,
כוחות צולחים או כוחות הפותחים באש" בכל החזיתות .לא היו
לתכנית זו מטרות מוגדרות מראש לתקיפה ,ולכן היא הייתה
פחות מקובלת על חיל האוויר ,שהעדיף תמיד את הגדרת המטרה
לביצוע לפני כל פעולה .אולם כאמור הייתה זו תכנית למקרה של
מצב חמור במיוחד .לפני המלחמה היו תרגילים צה"ליים גדולים:
"מהלומה"" ,אייל ברזל"" ,עוז" ,ובכל התרגילים הללו התכניות
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היו כמעט זהות  -שיינתן זמן לפעילות חיל האוויר להשיג את
חופש הטיסה על מערכי הטילים ,ולאחר מכן ישתתף במלוא
עוצמתו בלחימה .כך שהתכנית של מפקדת חיל האוויר שדרושים
 48שעות להשמדת מערך הטילים הייתה ידועה לכל המפקדות
ולמטכ"ל.
מספר חודשים לפני המלחמה רכשו המצרים והסורים טילים
חדישים מסוג אס־אֵיי־ .6אלו הן סוללות ניידות ,והניידות שלהם
נמדדת ב־ 20עד  30דקות ממתן הפקודה לתזוזה .יש לכך משמעות
רבה כאשר חיל האוויר ניסה לתקוף ולהשמיד את טילים הסוריים
ו/או המצרים .המצרים הציבו ממערב לתעלה  66סוללות טילים
(מתוך  150שהיו במצרים) ,מאורגנות בחטיבות טילים לפי
השיטה הסובייטית ,אשר נותנות הגנה הדדית בין סוללה אחת
לרעותה ,וביניהן הסוללות הניידות וביניהן תותחים נ"מ נגד
מטוסים מנמיכי טוס .בסוריה הוצבו  25סוללות טילים ממזרח
לרמת הגולן ,רובן סוללות ניידות ,שאמורות להתקדם ולדלג
קדימה בעת האופנסיבה של הצבא.
לקראת המלחמה היה חיל האוויר בכוננות תקיפה ומגננה
כעשרה ימים לפני המלחמה ,לפני החגים .ביום ו'  5באוקטובר
 ,1973בדיון מטה במפקדת חיל האוויר ,ציין מפקד החיל ,אלוף
בני פלד ,בפני פורום המטה שלערכתו תפרוץ מלחמה בתוך אותו
יום או אולי למחרת ,ולפיכך עוכבו והוחזרו חיילים מבצעיים כולל
טייסים מחופשת יום הכיפורים .בשבת בבוקר ,ביום הכיפורים6 ,
באוקטובר ,הגיעו ידיעות מהימנות שבאותו יום תפרוץ מלחמה.
במטכ"ל העריכו שהמלחמה תיפתח בשעה שש בערב .מפקד חיל
האוויר היה בין הבודדים שהעריך שמלחמה תיפתח לפני השעה
שלוש אחה"צ (כי האויב לא יוותר על תקיפה אווירית מקדימה,
שלא ניתן לבצעה מאוחר יותר) .בשלב זה פנה מפקד חיל האוויר
(לפני אור ראשון) וביקש לבצע תקיפה תקדימה על מערך הטילים
הסורי ,לפי מבצע "דוגמן" .ניתן אישור רמטכ"ל לכך  -מותנה
באישור הדרג המדיני .מפקדת חיל האוויר הורתה לטייסות
המבצעיות על כך ,נפתחו הכספות ,בוצעו התדריכים ,המטוסים
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חומשו בחימוש מתאים למשימת טילים ,ואז הסתבר לקראת אור ראשון
שיש עננות נמוכה בחזית ולא ניתן לבצע את התקיפה בגלל מזג האוויר.
מפקד החיל פנה שוב לרמטכ"ל והציע לתקוף במקום הטילים את שדות
התעופה הסוריים לפי פקודת "נגיחה" " ...כדי לשבש את התכניות שלהם".
הרמטכ"ל אישר את התקיפה  -מותנה כמובן באישור הדרג המדיני .ניתנה
פקודה לטייסות ,שוב נערכו תדריכים חדשים פורק החימוש המיועד
לטילים וחימשו בחימוש המיועד לשדות תעופה .וכל זאת נעשה בתוך
הקלחת של הדיונים הרצופים שהיו במפקדות ובמשרדי הממשלה .לקראת
השעה  12:00לערך נאמר למפקד החיל שהדרג המדיני לא מאשר תקיפה
מקדימה .מפקד החיל שציפה למתקפה אווירית של האויב לקראת השעה
שלוש אחה"צ ,הורה מיד על פירוק חימוש והכנת מערך מטוסי הקרב עם
חימוש אוויר־אוויר למגננה .זה השלב שבו נפתחה המלחמה בשעה 1400
לערך ,אשר מבחינת טייסות החיל היו בשלב של פירוק חימוש .מטוסים
המריאו לאוויר למגננה .מבנים של מטוסים אחרים המריאו לחזיתות
לתקיפה .בוצעו ביום הראשון ללחימה תקיפות רבות בחזיתות .ב־6
באוקטובר בוצעו בתעלה  121גיחות תקיפה לסיוע בהן אבדו לחיל האוויר
 4מטוסים 3 ,טייסים נהרגו ואחד נפל בשבי .בחזית הסורית בוצעו 32
גיחות תקיפה 2 ,נפלו .טייס אחד נהרג וטייס חולץ .בד בבד בוצעו יירוטים
רבים נגד חילות האוויר של האויב .בקרב אחד בשארם־א־שייך הגיחו 24
מטוסי מיג מצריים .שני מטוסים של חיל האוויר המריאו משארם והפילו
 7מטוסים מהם .כן בוצע מרדף שכלל קרבות אוויר מול מטוסים מצריים
שניסו לתקוף את כוחותינו בסיני .הופלו עשרות מטוסים מצריים ביניהם
מסוקי סער שניסו להנחית כוחות קומנדו מצריים בסיני  -מבצע מצרי
שנכשל לחלוטין על ידי חיל האוויר .גם בחזית הסורית היו יירוטים והופל
מטוס אחד מיג־ 21לאחר שהסורים הצליחו לבצע מטס תקיפה אחד .זוהי
תמונת הקרב של היום הראשון למלחמה מבחינת חיל האוויר.

המעבר מחזית לחזית
בדיון מטכ"ל שהתכנס בשעה  21:00ביום הכיפורים ,באשר להמשך
המלחמה ליום המחרת ,ערפל הקרב היה סמיך ולא הייתה תמונה ברורה
בדבר מצב הכוחות בחזיתות .ההערכה הייתה שהחזית המצרית הינה

בעייתית יותר ואילו בחזית הסורית הוערך שקיימת יציבות בחזית
(משם פחות צעקו) .לכן הוחלט לתקוף ביום המחרת את מערכי הטילים
המצריים  -לפי "תגר" .במשך כל הלילה התכוננו הטייסות לקרב .מערך
הל"א (לוחמה אלקטרונית) המוטס והקרקעי ירד לסיני ,והמבצע אמור
היה להתבצע בשלמותו .לקראת אור ראשון הוחל בביצוע מטס ההכנה
המקדים (ראה לעיל) .תוך כדי ביצוע החלו להגיע הידיעות בדבר המצב
החמור של הכוחות ברמת הגולן .הסתבר שכוחות סוריים הצליחו לפרוץ
את קו החזית וחדרו לעומק הרמה בדרומה ,וקרבות כבדים התנהלו
בצפונה .בשלב זה התייעצו ביניהם הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר,
ולשאלתו של הרמטכ"ל האם ניתן לבצע את "תגר" ו"דוגמן" באותו
יום ,השיב מפקד החיל שלא ניתן לביצוע ביום אחד את שני המבצעים.
ואז הרמטכ"ל ,בעצה אחת עם מפקד חיל האוויר ,החליט לעבור במלוא
העוצמה האווירית לחזית הסורית .יש לזכור כי בשלב זה הדהד האיום של
"נפילת בית שלישי" בליבותיהם של המפקדים בכל המפקדות של צה"ל,
שאליהן הגיע המידע על מצב כוחותינו ברמת הגולן.

תקיפת הטילים בחזית הסורית
בלית ברירה יצא מברק ממפקדת חיל האוויר ב־ 7באוקטובר לטייסות
בזו הלשון "הפסק 'תגר'  -הפעל 'דוגמן' ,ש־  ."11:30טייסות הקרב חזרו
מסיני ,והחלו בתדריכים חדשים באשר לטילים בחזית הסורית .המבצע
כולו נעשה בחיפזון רב .היו טייסים שקיבלו את התדרוך תוך כדי טיסה
לרמת הגולן .ארמדה שלמה של מטוסי קרב השתתפה במבצע זה ,שלא
בוצע לטובתו  -לא ל"א (שהיה בסיני) ,לא היה ירי מוץ על ידי הארטילריה
של הפיקוד ,המטוסים טסו בגובה נמוך מעל שטח שנכבש על ידי הסורים
ולכן היו חשופים לנ"מ .התקיפה נגד סוללות הטילים בוצעה לרוב "על
ריק" משום שסוללות הטילים הניידות נעו מערבה ,והטייסים תקפו
מחפורות ריקות .אבדו לנו  6מטוסי קורנס במבצע זה 3 ,מהם לפני חציית
קו ו־ 3אחרי חציית קו ,וכולם נפגעו מאש תותחים נ"מ .הושמדה סוללה
אחת ואחת נוספת נפגעה והושמשה כעבור כמה ימים .שתי הסוללות
שנפגעו היו ממזרח ל"קו סגול" והגנו על הכוחות הסורים בעת חדירתם
לרמה .לאחר מכן חיל האוויר לא תקף את מערך הטילים הסורי כמקשה
אחת ,אלא תקף סוללות מאיימות בלבד שהוצבו על נתיבי החדירה של
מטוסינו .ב־ 9באוקטובר הותקפה סוללה אחת בחאן־א־שייך ,שהפריעה
לסיוע האווירי שפעל על כביש קוניטרה .הסוללה הושמדה .החל מיום 11
באוקטובר פרצו כוחות פיקוד הצפון את הקו הסגול והחלו באופנסיבה
בגזרה הצפונית ,ובמהלך יומיים השתלטו על המובלעת בואכה דמשק .חיל
האוויר תקף את מערך הטילים הסורי בגזרה הצפונית שכלל  4סוללות
נייחות וניידות אשר דילגו מדי פעם ממקום למקום .הושמדה סוללה אחת
ועוד שלוש סוללות נפגעו .הפעילות של חיל האוויר נגד סוללות הטילים
נ"מ בחזית הסורית נמשכה למעשה עד סוף המלחמה .יש לציין שאזור
הלחימה כולו ברמת הגולן נותר אזור אמ"ט (איזור מוכה טילים) עד סוף
המלחמה ,וכל התקיפות מהאוויר בחזית זו בוצעו חרף האיום של הטילים.
בחזית הסורית תקף חיל האוויר את מערך הטילים ,השמיד  3סוללות
ופגע ב־ 5נוספות .כוחות היבשה השמידו בדרכם במובלעת סוללה אחת.
בכל מבצעי התקיפה נגד טילים בחזית הסורית נפלו  6מטוסים במבצעים
 -כולם הופלו באש תותחים נ"מ ביום  7באוקטובר במבצע "דוגמן".

תקיפת הטילים בחזית המצרית
לאחר הכישלון בתקיפת מערך הטילים הסורי ב־ 7באוקטובר ,לא ביצע

חיל האוויר תקיפת מערך טילים כמקשה אחת כפי שתכנן בטרם
מלחמה .בחזית המצרית הוחל בהשמדת מערך הטילים במקבצים
של אזורים .תחילה הותקף מערך פורט סעיד בצפון התעלה כמקבץ
אחד ב־ 8באוקטובר .הושמדו  3סוללות טילים .הצבא המצרי שיקם
את המערך והציב  3סוללות אחרות .המערך הותקף שוב על ידי חיל
האוויר ב־ 10באוקטובר והשמיד את כולו .המצרים הביאו סוללות
טילים מהעורף ואיישו שוב את מערך פורט סעיד בשלישית .חיל
האוויר תקף שוב ב־ 12באוקטובר את המערך והשמידו .לאחר מכן
לא ניסו המצרים להעביר לשם סוללות אחרות ,והמסדרון האווירי
של פורט סעיד נותר חשוף לחדירת מטוסי חיל האוויר לכיוון
הדלתה של מצרים .לא נפגע אף מטוס בתקיפות אלו .בלילה שבין 11
באוקטובר עד ליום  14באוקטובר ,הציבו המצרים  14סוללות טילים
ניידות ונייחות ממזרח לתעלה ,כנראה לקראת ניסיון האופנסיבה
שתכננו לבצע אל מרכז סיני .החדרת הטילים לגדה המזרחית גרמה
לשינוי היערכות לתקיפות חיל האוויר בחזית .היה ברור שאין
לאפשר את הצבתם בגדה המזרחית ,ולכן בוצעו תקיפות רבות עם
חימוש מיוחד ,בקלע ובאגרוף וכן גם בגובה נמוך .לאחר שהמצרים
נוכחו שנחשפה מזימתם ,וכן לאחר שנכשלו במתקפה שלהם בסיני
ב־ 14באוקטובר ,הם הסיגו את מערכי הטילים לגדה המערבית,
לא לפני שהושמדה להם סוללה אחת ואחת נוספת נפגעה .ב־16
באוקטובר הותקף מערך הטילים בקנטרה ובאיסמעיליה מדרום
לפורט סעיד .המערך שותק .הושמדה סוללה אחת ו־ 4נוספות
נפגעו .לפני שכוחות צה"ל חצו את התעלה ,הותקפו שתי סוללות
בגזרת החצייה והושמדו .כוחות פיקוד הדרום שחצו את התעלה
השמידו בדרכם  11סוללות טילים (היו סוללות שהותקפו מספר
פעמים מרחוק ודווח על השמדה של אותה סוללה יותר מפעם
אחת) .חיל האוויר המשיך בתקיפת הטילים בגזרת ג'ניפה ביום 20
באוקטובר ,ובכך השלים את השמדת מערך הטילים המצרי כולו.
משלב זה הייתה חזית התעלה "נקייה" מטילים .סך כל בחזית
המצרית חיל האוויר תקף  54סוללות טילים נ"מ ,השמיד  32ופגע
ב־ 11סוללות .כוחות היבשה השמידו כאמור  11סוללות נוספות.
במבצעי תקיפת סוללות הטילים בחזית המצרית נפגעו ונפלו 11
מטוסים של חיל האוויר.

השתתפות חיל האוויר בלוחמת היבשה
בגלל קוצר היריעה לא אוסיף עוד נתונים רבים בכדי שלא
להקשות על הקורא .די אם נזכיר שברמת הגולן ביצע חיל האוויר
ביום  7באוקטובר  97גיחות תקיפה ,ברובן בוצעו בטרם החל
מבצע "דוגמן" ,ורובן בוצעו בגזרה הדרומית של הרמה לאחר
הפריצה של החזית על־ידי הסורים .זה היה שלב קריטי במלחמה
כי כוחות פיקוד הצפון לא היו עדיין מאורגנים וברובם טרם
הגיעו לחזית ,והבלימה בוצעה על־ידי התקיפות הרבות מהאוויר.
בשלב הדיפת הסורים מהרמה ,בין  8באוקטובר עד  10באוקטובר
ביצע חיל האוויר ברמה בלבד  310גיחות תקיפה ,כולן בשטח
מוכה טילים ,והשפעתו הייתה מכרעת ,לפי דיווח המפקדים.
אלוף פיקוד הצפון ,האלוף חופי ,כתב לרמטכ"ל במברק מיום 9
באוקטובר "מאושר להודיעך שלאחר ארבעה ימי קרבות קשים
ביותר ,הצליח פיקוד הצפון בסיועו המסיבי של חיל האוויר
לשבור את הצבא הסורי אשר איבד מאות טנקים בקרבות" (הדגש
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שלי י"ע) ב־ 9באוקטובר הופנתה ארמדת מטוסים לחזית ותקפה
בצומת רפיד .הדיווח מהקרקע היה שהסורים בורחים מהחזית.
חיל האוויר ביצע בחזית זו  1098גיחות תקיפה במהלך המלחמה,
כולן באמ"ט 27 .מטוסים נפגעו ונפלו .כל תקיפת מטרות היבשה
של חיל האוויר (הסיוע) ברמת הגולן בוצעה לפי דרישת הפיקוד
ובהנחיותיו בעצה אחת עם קציני הסיוע האווירי.
השתתפות חיל האוויר בלוחמת היבשה בחזית המצרית הייתה
זהה לחזית הסורית .השפעתו של חיל האוויר הייתה מורגשת בכל
מקום בקו החזית  -נגד הגשרים ,המוצבים ,הארטילריה ,ומעל
לכל  -האמנעות מהאוויר שגרמו לקיפאון בחזית ,והצבא המצרי
לא יכול היה לבצע כל אופנסיבה מתוכננת .ארמייה  3המצרית
ניסתה לכבוש את איזור הנפט באבו רודס ,והיחידות שניסו לרדת
דרומה הותקפו מהאוויר במשך כמה ימים (ומהאוויר בלבד) ולא
הצליחו להתקדם .הכוחות המצריים שחדרו לוואדי מבעוק ב־14
באוקטובר בדרכם מזרחה הושמדו בעיקר על ידי חיל האוויר.
גם ממערב לתעלה הותקף הצבא המצרי וסבל מאבידות ניכרות.
האמנעות שיתקו כל תנועה של העברת תגבורות צבאיות לכוחות
הלוחמים .ולאחר כיתור ארמייה  ,3מנע חיל האוויר כל דרך
לסייע לארמייה זו הן מהאוויר ,מהים ומהיבשה .בחזית זו ביצע
חיל האוויר  4044גיחות תקיפה ,בחלקן הגדול כשטילים היו עוד
"חיים" 33 .מטוסים אבדו לנו בתקיפות אלה.
וזה לא הכול .חיל האוויר תקף במלחמה שדות תעופה של
מצרים וסוריה .השמיד על הקרקע עשרות מטוסים ,ובקרבות אוויר
שהתחוללו מעל לשדות איבדו המצרים והסורים מאות מטוסים.
היה מרדף גם אחרי מטוסי אויב שניסו לתקוף את כוחותינו
בחזיתות ,ורבים מהם לא ביצעו את משימתם והופלו בקרב.
חילות האוויר של מצרים ושל סוריה ביצעו במלחמה כ־12,000
גיחות מבצעיות ,ולמעלה מ־ 90אחוזים מהם "בוזבזו" להגנת שטח
והגנת עריהם ושדות התעופה שלהם בגלל מבצעי חיל האוויר
שלנו בשטחיהם .יש לציין גם שחיל האוויר תקף והשמיד מטרות
אסטרטגיות רבות בסוריה שכללו מסופי דלק ,מכוני טיהור ,תחנות
כוח וחשמל ,נמלים ,גשרים ,מפקדת המטכ"ל הסורי ומפקדת חיל
האוויר מדרום לדמשק .ואילו בתחום מדינת ישראל לא הצליחו
לחדור מטוסי אויב וכוחותינו נעו על הצירים בביטחון יחסי גבוה,
תחת שמיים נקיים ממטוסי אויב .חיל האוויר ביצע במלחמת יום
הכיפורים  11,223גיחות קרב ,ומטוסינו טסו בכל מרחבי החזיתות
ומילאו את משימות חיל האוויר במלואן הן בלוחמת היבשה (סיוע)
והן בהגנת שמי המדינה ,וגם בכל המשימות האחרות שתוכננו,
אולם הביצוע היה בסדר הפוך מהתכניות המקוריות.
זאת הפעילות על רגל אחת של חיל האוויר במלחמה .מכאן ועד
להציג תמונה מעוותת שעל פיה חיל האוויר נכשל במלחמה ולא
מילא את ייעודו ,רחוקה הדרך כמו משמיים לארץ.
ולאל"ם בן שושן  -ביכולתו היה להשיג את כל המסמכים
הראשונים ,התיעוד והמחקרים למיניהם ,הנמצאים בארכיון
צה"ל ,במחלקת היסטוריה של המטכ"ל ובענף תיעוד ותולדות
חיל האוויר .מומלץ לעיין שוב בחומר הקיים והתמונה תתבהר
לחלוטין .הופקו הלקחים אחת לאחת וחיל האוויר נותר החיל
המכריע במזרח התיכון.
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ובאשר לאמירה שנאמרה בסוף מלחמת ההתשה "הטיל כופף
את כנף המטוס"  -זו אמירה אומללה שנאמרה על ידי אדם דגול .לא
היה צורך בה .מעולם לא כופף הטיל את כנפו של המטוס.
* סא"ל (מיל) יוסי עבודי שימש ראש ענף היסטוריה של חיל
האוויר בשנים  1967עד  .1984נכתבו בתקופה זו מחקרים רבים על
תולדות חיל האוויר ומבצעיו הרבים ,המשמשים עד היום כתיעוד
ראשוני ,המדויק ושלם ביותר על תולדות החיל .על מלחמת יום
הכיפורים בלבד נערכו ונחקרו ונכתבו  13מחקרים מפורטים ביותר.

תגובת תא"ל (במיל') ד"ר דני אשר
לתגובת משה גבעתי בגיליון 37
לכתבה של דני בגיליון 36
שאול שלום
לבושתי רק היום פתחתי את הגיליון האחרון של שריון -
מארס .2011
ראיתי את מכתבו של גבעתי.
חבל מאד שלא ניתנה לי ההזדמנות לראותו לפני ההדפסה
ולהתייחס.
רוב הערותיו של גבעתי  -כל נושא שיבוץ הצילומים ומועדם
 התייחסו לעבודת המערכת ,קרי אליך (עורך) .יחד עם זאתנוצר מצג שווא לפיו כאילו אנוכי "הבלתי צנוע" שיבצם.
התייחסותו אליי הייתה לשני נושאים  -ציר גולני  -לי יש
אינפורמציה מדויקת בדבר הסד"כ  -במאמר המקיף נכתב
בנושא רק משפט קצר.
כמו כן לא כתבתי שהציר נסלל  -אלא רק שהוחל בפריצתו
במהלך קינוח" .כוח של מחלקת הנדסה ....החל בפריצת ציר
נוסף" .ובהערה לימים נודע כ"מעלה גולני".
לא ראיתי התייחסות של גבעתי למאמר כולו שאותו חקרתי,
כתבתי וערכתי בחינם.
לגבי הספר הסורים על הגדרות  -אני העורך הראשי .ערכתי
את כולו .חקרתי וכתבתי יותר ממחציתו ותרמתי משלי לכל
האחרים (שקיבלו על כך קרדיט ושכר) חוץ מאשר לנושא הקרב
על החרמון בו הכנסתי במלואם את שכתב משה גבעתי (על אף
שבמהדורה קודמת של טיוטת הספר לא נכלל דבר משלו) במסגרת
מחקר ארוך ומקיף ,שביצע בשכר ,עבור מחלקת היסטוריה.
בכל הצניעות הראויה
תא"ל (במיל') ד"ר דני אשר
נ"ב :להתייחסותך אודה
לגבעתי  -כדאי שתדע שגדוד  606היה ב־ 1973גדוד סדיר
של מפג"ש שתוגבר בחיילי מילואים ולא גדוד מילואים ככתוב
במחקרך שהתפרסם בספרי (עמ'  .)285האחריות עליי שלא
ערכתי אותך.
הערת העורך :בעניין הצילומים  -אני אכן בחרתי אותם
ובשיחה עם משה לפני פרסום כך ציינתי בפניו .אני מתנצל שוב
שמהתגובה שהתפרסמה אפשר להבין כי זה גם "מעשה ידיך".

אתר שריון באינטרנט

סקירת אתרי אינטרנט

דבורי בורגר

לזכרם של חללי מלחמת לבנון השנייה
חמש שנים חלפו מאז מלחמת לבנון השנייה .אתרי אינטרנט היו כלי
מידי וזמין להנציח את חללי המלחמה במסגרת יוזמות של המשפחות
והחברים ליחידה ,ובחלוף השנים הם מתרחבים וממשיכים לעדכן
אותנו ולשתף אותנו במידע ובתחושות המשפחה וחברים.
לא נוכל להכיל במדור מצומצם זה את כל האתרים על חללי
מלחמת לבנון השנייה .קל מאוד לאתר מידע עליהם באתרים פרטניים,
חדשותיים ,פורומים ועוד .את שמותיהם של חללי השריון במלחמת
לבנון השנייה תמצאו בגיליון  24של "שריון" שהתפרסם באוקטובר
:2006
http://www.yadlashiryon.com/vf/ib_items/164/Shirion24.pdf

אתר לזכרו של בניה ריין

אתר לזכרו של עוז צמח ז"ל

www.benaya.name

www.oztzemach.co.il

סרן בניה ריין ,מ"פ בחטיבה  ,401נפל במלחמת לבנון השנייה במהלך
חילוץ טנק פגוע .על גבורתו הוענק לו צל"ש אלוף הפיקוד .בניה ניחן
באישיות ערכית ובצבא ניבאו לו גדולות .משנתו כלוחם וכמפקד נלמדת
במסגרת הנחלת מורשות קרב ואישיותו מהווה מודל של מנהיגות
טבעית וגבורה .הרמטכ"ל ,רא"ל בני גנץ ,העלה על נס את דמותו בדברים
המרגשים שנשא בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ברחבת כותל
השמות ביד לשריון .דמותו נלמדת במוסדות חינוך ותנועות נוער .בעידן
בו המידע שיתופי וזמין ,אנו זוכים להצצה לעולמו העשיר של בניה,
הצרוף מרוחניות ומעשיות חברתית ולאומית .מרגש במיוחד קטע מיומן
רשמיו מפולין במסגרת משלחת צוערים בשנת  .2000המשפחה הוציאה
לאור את היומן וסקרנו אותו בביטאון זה.

אתר מרגש לזכרו של סמ"ר עוז צמח נפתח לקול צלילי השיר
"תחזירו לי אותו" ,שנכתב לזכרו על ידי חברו וחבר המשפחה עידן חביב.
סיפור הגבורה של עוז וחבריו לצוות ,הוא אחד הסיפורים הראשונים
שהתפרסמו לאחר המלחמה .מיד נבנו ערכות למערכי שיעור ,שכללו את
קורות חייו וסיפור גבורתו ,אשר נוסחו על ידי משפחתו ,סרט הנצחה
שיזמה המשפחה ,ומאוחר יותר גם הופק בערוץ  2והתייחסויות למכביר
באתרי האינטרנט על עוז וצוותו ,הטען־קשר סמ"ר הרן לב ז"ל ,התותחן
סמל ינון ניסן הנהג סמ"ר דן ברויאר ז"ל .משראה עוז שטנק מגדודו פגוע
והצוות הנמצא בתוכו אינו יכול להיחלץ החליט לבצע חילוץ .הייתה זו
פעולה הרואית של חילוץ על ציר הררי קשה ,המופגז באש תופת בלתי
פוסקת .את צוות הטנק הפגוע הצילו עוז וצוותו ,אך פגיעת טיל ישירה,
מיד עם תום פעולת החילוץ ,גדעה את חייהם באחת .על מעשה גבורתם
ניתן להם צל"ש אלוף פיקוד צפון.
הדליקו נר לזכרם של נופלי מלחמת לבנון השנייה באתר ֶאבֶלנט:

http://www.yadlashiryon.com/vf/ib_items/164/shiryon35.pdf

http://www.evelnet.co.il/communities_tag1.aspx?liid=10
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ביקור הקברניט
זוהר ברעם
לילה לילה בחשאי סר הקברניט לבקר את חייליו בכותל השמות שביד לשריון בלטרון.
הוא עובר ושב סוקר את שמות לוחמיו שעוברים לדום על פניו.
בחיוכו הרחום הוא עובר ומעודד חייל בוכה ,על עלומיו ,על אהובה שלא ריצה,
על חייו שהיו להחמצה.
הקברניט עובר ומחייך ,וכדרכו מאז ,לזה נותן טפיחה ,ואת השני שואל "מה יש".
והם ,חייליו הדוממים ,שותקים נכונים לפקודה ,אף על פי שנתנו את נפשם ביום פקודה.
"מה צ'לומך איפרגן" אומר הרמטכ"ל" ,האם אתה מרגיש כבר טוב?"
ואיפרגן החביב עונה בחיוך נצחי כאילו היה חי" :הרמטכ"ל ,תמיד כואב לי בגב,
מאיפה שבא הפגז ,אבל טוב לראותך מבקר ,כי לנו אתה חסר".
ומתעכב ליד רטס ואומר" :משולם ,מי היה מאמין שנגמור ככה כאן"?...
עומד בדמע מול שמו של איציק בן־שֹהם ,מח"ט ,188
במבטו מעריך את המפקד הדגול ,שנפל כאריה בגולן,
שיצא ללחום ולהיהרג עם מה שהיה ,ולא עם מה שהיה צריך שיהיה.
מחליף מבט עם האלוף אלברט שועל המדבר ,שבדמו סידר שיהיה לנו מחר.
ועובר המפקד ומחייך בחיוך שרק לו יש ,במין ביטחון אלוהי שכל דבר אפשרי,
סוקר את רשימות חייליו ,שנפלו ,ויודע שחלקם גם במותם חייכו,
כי שמרו על ארצם האהובה ,גם כאשר נתנו את כל היש,
עד כי מאדם נשאר רק שם החקוק בכותל השמות ,כי זה מה שיש.
"האם יש בעיה ,אדם?" שואל הקברניט ,והקצין משיב "ממש לא,
רק שבקיר קצת מחניק המפקד"...
יתן",
ָאׁשינּוָ ,הרּו ַח ֵא ָ
ָנים ַעל ר ֵ
ועונה המפקד :זכור אדם איך אמרנוֲ " :ענ ִ
ולא נתנו בהתשה לעשות לנו בלגן.
ועובר המפקד משם לשם פוקד רסיס עם שבזכותו היתר כאן.
"טוב ,רשמו לכם חיילים  -בעוד חמש דקות קבוצת פקודות דרך מכשירי הקשר ושכולם ייכנסו להאזנה".
ומצעד אינסופי של שריונאים מתפקדים על פי שמותיהם ,תפקידיהם ומלחמותיהם,
והמפקד שומע ונאנח ,כי כאן נמצא צבאו זה שהלך.
ולפתע ,אי משם ,בוקע קול מפוחית ,מגיע משמי עליון והשיר מוכר  -שיר לשריון.
וכל השמות שומעים ,והמפקד ניצב דומע ,וזוכר כל חייל שנפל,
מקדש ועד ברנע ,מסיני ועד גולן .כל השמות כאן.
ֵעי" ,אומר הקברניט בשחוק מוכר" ,אמנם שילמנו את המחיר,
"אל תבכו ר ַ
ולסבים לא היינו ,אך תיראו איזה מדינה השארנו -
יפה ונקיה ,טובה ומסורהִ ,עם ַעם שמח בחלקו ,השוכן לבטח בארצו".
"כן ,המפקד!" לוחש כרעם רחוק קולם של החללים " -נפלנו למענה ביום הכיפורים".
ומרחוק ,מסיני ,מהדהד קול הפגזים.
"אז להתראות חברים ,היה לי נעים" אומר בשקט הקברניט ונמוג למאפליה,
שם שוכנים לעולמים רעינו השריונאים ,חברינו שהיו אנשים מצוינים.
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כותל השמות בלטרון

דבורי בורגר

הדמויות בפואמה
• רב"ט מוריס איפרגן ז"ל ,בן מחזורו של זוהר
ברעם .נפל ברמת הגולן במלחמת ששת הימים
ב־א' בסיוון תשכ"ז 9 ,ביוני .1967
• סא"ל משולם רטס ז"ל ,אשר פקד על גדוד 71
בחטיבה  188בגזרה הצפונית ברמת הגולן ונפל
בקרבות הבלימה נגד הסורים באזור חרמונית
ב־י"ד בתשרי תשל"ד 9 ,באוקטובר .1973
• אל"ם איציק בן־שֹהם ז"ל ,אשר פקד על
חטיבה  188במלחמת יום הכיפורים ,ונפל
ביממה הראשונה למלחמה ,כשהוא מסתער
על נחשולי הכוחות הסורים ,אשר פרצו לרמת
הגולן ,ב־י"א תשרי תשל"ד 7 ,באוקטובר .1973
• אלוף אלברט מנדלר ז"ל ,אשר פיקד על
אוגדת סיני  252במלחמת יום הכיפורים ,ונפל
בגזרה הדרומית בתעלת סואץ ,ב־י"ז בתשרי
תשל"ד 13 ,באוקטובר .1973
• רס"ן אדם ויילר ז"ל ,אשר רבים יעידו
שהיה מגיבורי מלחמת ההתשה ,נפל ב־31
במארס  ,1970כ"ד אדר ב' תש"ל .אחיו ,רס"ן
גדעון ויילר ז"ל ,הלך בעקבותיו לשריון ,ונפל
במלחמת יום הכיפורים ,ב־י"ג בתשרי תשל"ד,
 9באוקטובר .1970

על הפואמה*
בכותל השמות ביד לשריון בלטרון מתרחש
חיזיון .המפקד דוד אלעזר (דדו) עורך מסדר

למפקדים וללוחמים ,החקוקים על כותל השמות.
זהו מסדר בעולם האמת ,שבו מצויים הגיבורים,
אשר את הקרבתם ה ֵּכנ ָה הם מבטאים במענה
הקצר למפקדם ,משזה פונה אליהם בתורם.
הם מייצגים את כלל הנופלים ,החקוקים על
כותל השמות ,המצטרפים לאמירתם הכנה .הם
ממאנים להתלונן ,ומבטאים באופן חד משמעי
את הצדקת קרבנם.
במסדר זה באה לידי ביטוי אישיותו רבת־
העוצמה של דדו ,כפי שהיא חקוקה בראשו של
זוהר ברעם .דדו המפקד ,שניחן במכלול התכונות
הנדרשות למפקד .רכות ואבהות לצד נחרצות
וסמכותיות .דמותו הנמוגה בסוף המסדר מלמדת
על הסבל שהיה מנת חלקו של רמטכ"ל מלחמת
יום הכיפורים ,שתוצאותיה רדפו אותו עד יומו
האחרון.
אנו שואבים השראה מן הדמויות המפורשות
ומן הדמויות האלמוניות גם יחד .הן מדברות
בקול אחד :הקרבנו את חיינו ,על מנת שתמשיכו
להגשים את זכות קיומנו במדינת ישראל .לחמנו
וניצחנו.
לפואמה זו רבדים רעיוניים ופילוסופיים,
אליהם מתוודעים ככל שמעמיקים בה .זוהי
יצירה ספרותית ,השואבת אותנו אל רגעים
בלתי־אפשריים בעולם הריאליסטי ,אך לחלוטין
חיים בתודעתנו.
בפרץ געגועים והצדעה ,התיישב זוהר ברעם

לכתוב את הפואמה לזכרם של השריונאים ,אשר
נפלו במערכות ישראל ,ומייצגים אותם לוחמים
שהכיר בסדיר ובמלחמות בהן לחם .זוהר ,מפקד
טנק זה כמעט ליובל ,לחם במלחמת ששת הימים
בפלוגה הירושלמית ,והיה אחד משני המט"קים
שפרצו לארמון הנציב דרך השער בתנועה
באש .במלחמת ההתשה שימש אחד משני
הטנקים שאבטחו את בסיס היציאה עם לקיחת
הרדאר מהמצרים בשנת ( 1969מבצע תרנגול).
במלחמת יום הכיפורים היה ממגיני שארם
ושהה במצרים אחרי המלחמה  7חודשים .בשנים
 ,1998-1980במסגרת פעילותו במילואים ,הקים
ב ַחיִל את מדור מורשת קרב .לאורך השנים
תיעד מפקדים ,שהובילו את כוחותיהם לרגעי
ההיסטוריה והתהילה ,חקר קרבות שריון ובנה
מערכי שיעור .את פעילותו בשנים האחרונות
לשימור מורשת השריון הוא עושה במסגרת
עמותת יד לשריון .עיקר מאמציו מופנה לאיתור
פריטים מקרב שריונאים ותיקים ותיעודם כחלק
מאוצר המורשת של יד לשריון .המצב המיוחד
שאותו הוא מתאר בפואמה הוא תוצאה של
החיבור האישי המיוחד שיש לו ליד לשריון,
אשר המכלול המרכזי שלו ,כותל השמות ,מנציח
את רעיו לנשק ,והאתר בכללו מבטא עבורו את
העוצמה השריונאית ,שדמותו המיתולוגית של
דדו מסמלת אותה בכל עוזה• .
* ביאור וניתוח תמציתי  -דבורי בורגר
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תורת היחסות
במיגון
אין אפשרות טכנית ,ואף לא כלכלית ,לספק מיגון מושלם לכלל האוכלוסייה
האזרחית במדינה כלשהי ,ואף לא לפרק זמן קצר ,כנגד פעולות מלחמתיות או
טרור .אין אפשרות טכנית ואף לא כלכלית למגן כל טנק באופן מושלם .הדיון הוא
על הרמה המספקת ,וזו משתנה עם הזמן
אל"ם (במיל') שאול נגר
צבא מנצח הוא צבא שהשיג את יעדיו בשדה
הקרב ושרד את המלחמה בסיומה ,גם אם הפסיד
בחלק מן הקרבות .צבא מנצח מורכב מחיילים
מנצחים ששרדו את הלחימה .כדי לשרוד את
הלחימה נזקקים החיילים לא רק לאמצעי תקיפה
כדי להשמיד את האויב שמולם ,אלא גם לאמצעי
מיגון כדי להישרד ,יחסית.
לא נרחיק עד העת העתיקה ,אך נעיף מבט על
לוחמי תש"ח  -האם היו לבושים שכפ"ץ? האם
היו לראשם קסדות ראויות? האם לשריונאים
של מלחמת ששת הימים היו טנקים ממוגנים?
האם היו בטנקים אז מערכות אוטומטיות לכיבוי
אש? האם היו לאנשי הצוות סרבלים חסיני אש?
האם היו אז בכל הטנקים מנועי דיזל הרגישים
פחות לתבערה? האם במלחמת יום הכיפורים
היו הטנקים ממוגנים כפי שהם מוגנים כיום?
התשובה לכל השאלות הללו היא  -לא ,ובכל זאת
הושגו ניצחונות צבאיים.
האם לאזרחים בתש"ח היו חדרי ביטחון?
האם היו אז חדרי ביטחון ביישובי ה ְספָר? האם
בעת מלחמת ששת הימים היו ממ"דים (מרחב
מוגן דירתי) בבנייני המגורים? גם כאן התשובה
לשאלות היא שלילית.
במלחמת לבנון השנייה (יולי־אוגוסט )2006
נהרגו  44אזרחים (ועוד  121חיילים ,מהם שניים
שנחטפו בתחילתה) .במהלך ימי הלחימה נורו
לשטח ישראל כ־ 4,000טילים מסוגים שונים
ונפגעו גם מבני מגורים .גם אם נניח שבכל
הבניינים היו אז חדרי ביטחון ,וברחובות הערים
ושאר היישובים היו מקלטים ציבוריים למכביר,
הפתוחים וערוכים מראש  -האם אפשר היה
להבטיח שלא ייפגע אזרח כלשהו? אילו נהרגו
במלחמה זו רק עשרה אזרחים ועשרים חיילים,
האם היה זה מחיר "נסבל"?
האם יעלה כיום על הדעת לשלוח חייל
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ללחימה ללא שכפ"ץ או לאשר בניית בית
מגורים אזרחי ללא ממ"ד ולא לפי התֶקֶן לעמידה
ברעידות אדמה? גם כאן התשובה שלילית.
אין כאן פרדוקס .רמת האיום גוברת והמיגון
היחסי גובר .ועם זאת חשוב לקרוא שוב את
דבריו של הרמטכ"ל משה דיין בכנס מפקדים
בשנת :1955
"אין בידנו להבטיח כל צינור מים מפיצוץ
וכל עץ מעקירה .אין בידנו למנוע רצח עובדים
בפרדס ומשפחות בשנתן ,אך יש בכוחנו לקבוע
מחיר גבוה לדמנו ,מחיר יקר מכדי שכדאי
יהיה ליישוב הערבי ,לצבא הערבי ולממשלות
הערביות לשלמו".
בימים עברו לא היו לישראל טילי חץ ולא
"כיפת ברזל" ולא המערכת החדישה להגנה
אקטיבית "מעיל רוח" של טנקים .גם כיום אין
ברשות מדינה כלשהי ,ואף לא העשירה ביותר,
אפשרות למגן את כל האוכלוסייה מפני כל
פגעי האדם במלחמה ובטרור (שלא לדבר על
פגעי הטבע) .תמיד קיימת השאלה עד כמה
להשקיע במיגון תושבים אזרחים וחיילים ,ולנגוס
מהתקציב הלאומי הכורע תחת הנטל של דרישות
צודקות רבות ונוספות מכל עבר .לשאלה זו אין
פתרון ערכי וחד משמעי ולא פתרון כמותי.
השאלה הכאובה העולה בכל מקרה של נפגעים,
האם אפשר היה למנוע זאת ,והאם המניעה
הייתה כרוכה רק בשיקול דעת של המחליטים או
המבצעים או גם בהכנת האמצעים המתאימים
מראש ,ובשאלה האם אפשר היה להכין מראש
את האמצעים ובאיזה מחיר.
מן העיתונות 31 ,במארס  :2011שר הביטחון
אהוד ברק בחן את מערכת כיפת ברזל :אין
פתרון של  100אחוזים( .בעת ביקור בסוללת
כיפת ברזל ליד באר שבע).
שר הביטחון אהוד ברק בטקס במשרד

הביטחון במוצאי יום העצמאות ( 10במאי :)2011
כיפת ברזל הינו הישג יוצא דופן של המוח היהודי
והתעשיות הביטחוניות .עם פוטנציאל פריסה
כאן ,ופוטנציאל יצוא .יחד עם שרביט קסמים
ולצד בניין יכולות התקפיות ,אני מתכוון לגבשה
כתכנית חירום של מערכת הביטחון ,להגנת עיקר
האוכלוסייה והיעדים החיוניים בכל המדינה ,תוך
כשנתיים וחצי לגבי "כיפת ברזל" ,ותוך כ־ 4שנים
לגבי "שרביט קסמים" .לעולם אין ביטחון מושלם
של  ,100%אך פריסה כזאת תשנה מהיסוד את
בטחון אזרחי ישראל ,את מציאות הפעולה
בעורף ,בשגרה ובחירום ,ואת חופש הפעולה של
הדרג המדיני במצבי אי וודאות ומשבר".

החלטות אמיצות וכואבות
צ'רצ'יל :במלחמת העולם השנייה פיצחו
הבריטים את ההצפנה הגרמנית במכונות
האניגמה המפורסמות ושמרו על עובדה זו בסוד
כמוס ,כיוון שהנחילה להם יתרונות ברורים
במהלכים טקטיים ,אופרטיביים ואסטרטגיים
ביבשה ,בים ובאוויר .באחד משלבי המלחמה,
לאחר הפצצות למכביר על לונדון וערים נוספות
בבריטניה ,החליט היטלר להרוס עיר בריטית
אחת עד היסוד בתקווה שכך בריטניה תיכנע.
העיר שנבחרה הייתה קובנטרי בת רבע מיליון
תושבים ,במערב בריטניה .בזכות פענוח צופן
האניגמה נודע הדבר לצ'רצ'יל שלאחר לבטים
החליט לא להתריע ולא להיערך לסיכול ההפצצה,
משום שהעריך שהאפשרות לצותת לגרמנים היא
למעשה כלי אסטרטגי שיכול לחסוך חיי עשרות
אלפי אנשים ולהכריע את המלחמה .קובנטרי
אכן הופצצה וכמעט נהרסה כליל 2000 ,מתושביה
נהרגו וכעשרת אלפים נפצעו .ראו מסגרת.
איבר חולה :יש ואדם נקלע למצב שבו אחד
מאבריו במצב המסכן את חייו ,אלא אם כן הוא

רועי רוטברג ז"ל

ייכרת כדי להציל את שאר הגוף .יש המנסים
במצב כזה להיאחז בסיכוי של עוד טיפול או
תרופה ,מהם שמהלך זה לא מצליח ומצבם
מתדרדר או שהם מסיימים את חייהם בתהליך,
ויש המחליטים בשלב מוקדם יותר ,לאחר שבחנו
ומיצו את המידע על מצבם .כך או כך ,כאשר
יש החלטה על קטיעה זו החלטה קשה ,כואבת
ואמיצה  -לשמור על היתרה.
הרתעה מול מיגון :המציאות בכל העולם
מראה כי בלתי אפשרי להגן על כלל האזרחים מפני
כל מעשה מלחמה או טרור .גם השקעה אדירה
במיגון של פרט ,כמו של העומד בראש מדינה ,לא
תמיד הוכיחה את עצמה .האם אפשר להסתפק
בהרתעה של האויב ,האם אפשר לצפות שהאויב
יפנים את ההרתעה ויפעל באופן מושכל? ומה
אם האויב הוא טרוריסט יחיד או ארגון קיצוני
שאינו נשמע ל"כללי הציוויליזציה"? אנו בישראל
איננו זקוקים להמחשה על כך שהרתעה אינה
מצב קבוע ואף אינה מתאימה כלפי כל גורם עוין.
צריך גם מיגון .הוויכוח הגדול והקשה להכרעה
הוא כיצד ובאיזה היקף ,כדי שהתוצאה של עימות
בפועל תהיה בגדר "נסבל" .גם המונח "נסבל"
איננו דבר הניתן לכימות ולהסכמה רחבה .להלן
מספר נתונים בעניין זה :במלחמת העצמאות
נהרגו כ־ 6000חיילים ואזרחים מתוך אוכלוסיה
יהודית של כ־ 650אלף נפש ,כלומר כאחוז אחד!
במלחמת יום הכיפורים נהרגו כ־ 2700חיילים (עד
הסכם הפרדת הכוחות עם סוריה ביום  31במאי
 )1974מתוך אוכלוסיה של כ־ 3מיליון תושבים,
כלומר פחות מפרומיל אחד ,ובארץ כידוע רעדו
אמות הסיפים .במלחמת לבנון השנייה נהרגו 165
חיילים ותושבים ,מתוך אוכלוסייה של כשבעה
מיליון תושבים ,כלומר כ־ 2.5אחוזים של פרומיל

הרמטכ"ל רא"ל משה דיין ,נושא דברי הספד בהלווייתו של רועי רוטברג ז"ל

אחד( ...שהם  0.0000235של האוכלוסייה) וכעבור
זמן לא רב ועקב המלחמה התחלפו הממשלה
והעומד בראשה ,שר הביטחון והרמטכ"ל .האם
וכיצד אפשר לחשב חיים נסבלים מול אזרחים
וחיילים נפגעים?

מציאות מול עובדות
אין כאמור אפשרות טכנית ,וכן לא כלכלית,
לספק מיגון מושלם לכל האוכלוסייה האזרחית
במדינה כלשהי ,ואף לא לפרק זמן קצר ,כנגד
פעולות מלחמתיות או טרור .בעוד שטרור או
מלחמה נוגסים מדי פעם ,הרי תאונות דרכים
נגרמות בקביעות ומחירן המצטבר בחיי תושבים
גבוה לא פחות .וגם בתחום זה של תאונות
הדרכים לא נמצא באף מדינה ,מתוקנת ככל
שתהיה ,פתרון חדשני ,והציבור התרגל לנתונים
כ"מחיר סביר" .מה אם כן נדרש ואפשרי בכל זאת
לעשות להקטנת המחיר של מלחמה או טרור? אין
פתרונות קסמים אלא עבודה מייגעת ונחושה כל
שנה ובכל משך השנה במספר מרכיבים עיקריים:
שימור וטיפוח ההרתעה :נושא זה מצריך
לימוד ומעקב תמידי אחר האויב ,בין אם האויב
הוא צבא של מדינה או גורמי טרור ,במאמץ
ללמוד את נקודות התורפה שלהם ולהכין מענה
למקרה שהללו ירימו ראש או שהתנהגותם תהיה
חריגה ,ותמיד יש להביא בחשבון אפשרות כזו.
ההתרעה היא שילוב של גורמי מודיעין וגורמים
התקפיים היכולים להגיב בזמן אמת ככל שיידרש.
פעולות סיכול ואמנעה מראש :אין הכוונה
כאן ל"סיכול ממוקד" אלא למכלול פעולות
בתחום המדיני ,הצבאי ,הטכנולוגי ,הכספי
ובתחומים אחרים ,כדי להקטין או למנוע ככל
שאפשר מגורמי טרור ומצבאות עוינים לממש

תכניות כלפינו .בכתבה שפרסמנו בגיליון "שריון"
( 14ינואר  ,)2002ציין אלוף עוזי דיין בתפקידו
כראש המועצה לביטחון לאומי ,כי ללחימה
בטרור יש מספר ערוצים " -מאמץ מדיני ,מאמץ
ביטחוני־צבאי ,מאמץ כלכלי ,מאמץ משפטי
ומאמץ הסברתי בזירה של דעת הקהל .למאמץ
הצבאי יש חשיבות מאוד גדולה והמלחמה בטרור
היא ללא ספק משימה צבאית ולכן צריך להיות
לה בראש וראשונה מענה צבאי .המאמץ הצבאי
משולב עם מאמצים אחרים ורק תיאום ושילוב
של כל המאמצים מביא לניצחון המלא .ניצחון
זה איננו מושג בדרך של הכרעה כמו במלחמות
הטוטליות .הניצחון על הטרור מושג על ידי
הצלחה לאורך זמן של הגנה על האינטרסים שלך
ועל קיום הערכים שאתה חי לפיהם".
שיפור המיגון של האוכלוסייה :חיפוש תמידי
אחר דרכים לשיפור המיגון של האוכלוסייה
באמצעים סבירים ובעלות מתקבלת על הדעת.
ממ"דים בבניינים הוא אחד הפתרונות ,אף כי
אינו היחיד והבלעדי שיש לנקוט בו .ככל שיועלו
רעיונות ויימצאו פיתרונות טכניים ,יש לשקול
את יישומם לאור מידת התאמתם למגוון הפריסה
והמציאות שבה תימצא האוכלוסייה בעת סכנה,
לאור משך הזמן ליישום הפתרון ברחבי הארץ
או באזורים שיוכרזו נחוצים ומועדפים לצורך
כך ,ולאור תאימות הפתרון לתנאים שעשויים
להשתנות בעתיד .הרי השקעה בתשתית של
מיגון אינה פעולה קצרה וזולה שאפשר להחליפה
לעתים מזומנות.
בהקשר זה ראוי להזכיר את קו מאז'ינו שנבנה
בצרפת ,שנעקף על ידי הגרמנים שפלשו אליה
במלחמת העולם השנייה ,ראו מסגרת.
גם במיגון רק"ם וגם במיגון אוכלוסייה

יולי 2011

שריון  38׀ 93

טנק מרכבה סימן  4עם
מערכת הגנה אקטיבית
"מעיל רוח"

אזרחית  -כלל מערכות המיגון הן דבר יחסי
תלוי־זמן ,נסיבות ,תפיסת עולם ותלוי־מנהיגות.
מנהיג אמיץ אזרחי או צבאי צריך לציין בבירור
שאין ולא יהיה לעולם מצב של מיגון מנצח ,לא
ברק"ם ולא באוכלוסייה אזרחית.

מערכת "מעיל רוח" כמשל
בשנת  2010החלה הצטיידות של טנקי
מרכבה סימן  4במערכת הגנה אקטיבית "מעיל
רוח" ,ובשתי תקריות ראשונות בגבול רצועת
עזה ,הצליחה מערכת זו לסכל פגיעת איום נ"ט
על הטנקים .הצלחת ראשונית זו של המערכת
עודדה ובצדק את העושים במלאכה .יש להניח
כי הכוונה של צה"ל היא לצייד את כל הטנקים
ואת הנגמ"שים החדשים מסוג נמר במערכת
חדישה זו ,שמחירה לצורך הדיון  200אלף דולר.
לצורך הצטיידות של  1000טנקים ו־ 300נגמ"שים
(מספרים לצורך הדיון וללא קשר לסד"כ צה"ל)
יידרשו לפחות  260מיליון דולר (ללא חישוב
עלות ההתקנה לדוגמה) ,כלומר קרוב למיליארד
שקלים .גם אם קצב ההצטיידות בפועל יעמוד על
יותר ממאה מערכות לשנה ,הרי יידרשו למעלה
מעשר שנים להשלמת ההצטיידות .במצב זה יש

להביא בחשבות שני נתונים:
•אם בתקופת ההצטיידות במערכת זו תהיה
מלחמה בקנה מידה שיחייב השתתפות כל
הסד"כ ,ברור שחלק מהסד"כ יגיע ללחימה ללא
המערכת.
•רמת האיום תמשיך ותתפתח במהלך התקופה
ויידרש לחפש מענה לשיפור מערכת "מעיל
רוח" וכן לשינוי ושיפור המיגון הבליסטי הקיים
ברק"ם .גם זה עולה כסף רב.

מערכת "כיפת ברזל" כמשל
בעקבות הירי המחודש של פצצות וטילים
מרצועת עזה לשטח ישראל ,בשלהי מארס ,2011
מיהר צה"ל ופרס לניסיון מערכת הגנה ראשונה
מסוג "כיפת ברזל" סמוך לבאר שבע ,וציין כי זאת
במסגרת ניסוי מבצעי ,וכי המערכת תנויד לאזורים
נוספים בדרום לפי הצורך .זמן קצר אחר כך
נפרסה מערכת שנייה סמוך לאשקלון .לשמחתנו
באירועים שבהם נורו רקטות אל ישראל באפריל
 2011יירטו שתי המערכת בהצלחה מספר רקטות
ומנעו פגיעה באשקלון ובבאר שבע .לפני חודשים
לא רבים אמר אלוף פיקוד הצפון גדי אייזנקוט,
כי מערכת "כיפת ברזל" נועדה בראש וראשונה

להגן על מתקני צה"ל (כדי שיוכל
להתגייס ולצאת למלחמה) ,ועורר את
העיתונות כנגד אמירה זו .ברור כי בשלב
זה השמיכה קצרה והשאלה את מי
מכסים ,וכיצד לקבוע למי קר יותר
ואת מי חשוב יותר לכסות ,מתוך
ראייה כוללת של ביטחון המדינה.
האם לדוגמה להגן על בסיס כלשהו
של חיל אוויר ,כדי לאפשר המראת
מטוסי תקיפה לחיסול מקור הטילים
המשוגרים אלינו ,היכולים להביא
להרג אזרחים ,או להגן במערכת
זו על יישוב כלשהו כדי למנוע
הרג של מספר אזרחים ,ולהשאיר
את המטוסים מקורקעים .מי
מהקוראים מוכן להיות ראש הממשלה
או שר הביטחון כדי לקבל "החלטה נכונה" במקרה
זה? השאלה נראית פשטנית ובוודאי שאין בה
את כל הנתונים ואת כל המרכיבים ,אך ברור
דבר אחד ,בכל החלטה שתתקבל ,יישארו פערי
מיגון ,גם של אוכלוסייה אזרחית וגם של בסיסי
צה"ל ומתקניו .הרי גם לצייד את עצמנו בכמות
מספקת של מערכות "כיפת ברזל" עבור כל צורכי
האוכלוסייה ,בכל אזורי הסיכון ,ועבור הצרכים
החיוניים של צה"ל ,יידרש ממון רב ,ולא פחות
מכך  -יידרש זמן .ובזמן שיעבור שוב ישתכללו
האיומים ושוב יידרש לשכלל את המערכת או
לפתח משהו אחר או משלים.

מילות סיכום
המיגון של אוכלוסייה אזרחית ושל רק"ם
לעולם לא יהיה מושלם .בכל נקודת זמן שהיא לא
יקיף המיגון את כל האוכלוסייה האזרחית ואת
כל הרק"ם (ומה עם מטוסים וספינות אזרחיים
וצבאיים?) .אין לכך פתרון ערכי חד משמעי ,לא
טכני ולא כלכלי .עם זאת צריך תמיד לעשות
ולחשוב על צעדים מעשיים ואפשריים לשיפור
המצב (כמו בתחומי חיים אחרים של האוכלוסייה
בארץ)• .

מן העיתונות 7 ,באפריל :2011
יירוט מבצעי ראשון למערכת כיפת ברזל
•לראשונה מאז הוצבה בדרום הארץ,
הצליחה היום (חמישי) מערכת כיפת ברזל
ליירט רקטת גראד שנורתה מרצועת עזה
לאשקלון .מדובר ביירוט מבצעי ראשון
של טיל לטווחים קצרים בעולם.
•ראש הממשלה בנימין נתניהו ,אמר
הערב במסיבת עיתונאים בפראג כי
יירוט הרקטה הוא הצלחה מרשימה אך
הוסיף עם זאת כי אין לצפות מהמערכת
להגנה מלאה ,בשל מגבלות טכנולוגיות
וכספיות.
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•שר הביטחון אהוד ברק שביקר היום במפקדת
אוגדת עזה התייחס אף הוא ליירוט" .לשם
כך פותחה המערכת ,לשם כך היא נבנתה",
אמר ברק" .זה לא סוד שיש לנו כרגע רק שתי
מערכות פעילות .יש עוד דרך ארוכה כדי
שנוכל באמת לומר שיש בידינו פתרון שלם.
המערכת עבדה וכנראה הצליחה ,וטוב שזה
קרה ,אך זה לא אומר שבכל מקרה ,בכל ירי,
היא אכן תצליח לעצור .ולכן יש את צה"ל,
את היכולות ההתקפיות ,את מטוסי הקרב,
את כלי הטיס האחרים ,את כוחות הקרקע".

•ראש הממשלה בנימין נתניהו בעת
ביקור בסוללת כיפת ברזל ביום 10
באפריל  :2011צריך להבין שלא נוכל
עם כל השיפורים ,ויהיו שיפורים גדולים
במערכות האלה ,לא נוכל להגן על כל
בית ,לא נוכל להגן על כל מתקן ,ולא
נוכל להגן על כל אתר במדינת ישראל.
נוכל לעשות הרבה יותר ,אבל בסופו של
דבר ההגנה האמיתית שלנו היא שילוב
של יכולת הגנתית ויכולת התקפית
הרתעתית.

הדילמה הנוראה של קובנטרי
נובמבר  .1940בחודשים יולי־ספטמבר
ניסה חיל האוויר הגרמני להכריע את חיל
האוויר הבריטי לקראת פלישה לבריטניה
ולא הצליח .לאחר שהניסיון להכשיר את
הקרקע לפלישה לא הצליח עברו הגרמנים
לטקטיקה של הכנעה מהאוויר .הרעיון היה
להרוג כמה שיותר אזרחים עד שהבריטים
ייכנעו .גם זה לא עבד .הבריטים ספגו
אבידות אבל לא נכנעו ומעבר לכך  -הם
שלחו מטוסים להפציץ את ברלין וזה בפני
עצמו הוציא מכליו את הדיקטטור ,שהבטיח
לעמו כי בריטניה על סף כניעה .היטלר
הזועם ראה כיצד בריטניה מחזיקה מעמד
והיה ברור שהחורף רק יסייע לבריטים .תנאי
מזג האוויר בחורף (במיוחד לפני  71שנים)
מבטיחים למעשה הפוגה לבריטניה .חלון
ההזדמנויות לסיים את המלחמה במערב
ולפנות ליעד האמיתי ,ברית המועצות ,הלך
והתפוגג .במצב הזה ניסה היטלר רעיון חדש.
הוא החליט לרכז מאמץ בעיר אחת ,לשלוח
מאות מטוסים (הפצצה ויירוט) ,להרוס אותה
עד היסוד וכך להטיל אימה על האזרחים
הבריטים ,כך שבריטניה תיכנע סוף סוף.
העיר שנבחרה היא קובנטרי  .עיר בינונית
כ־ 250,000תושבים במערב בריטניה .בעיר
הזו לא היו תותחי נ"מ ,חיל האוויר המלכותי
לא היה ערוך בבסיסים בקרבת העיר ותושבי
העיר לא היו מתורגלים כמו תושבי לונדון
לרוץ למקלטים מייד עם האזעקה .הידיעה
על הצפוי לקובנטרי הגיעה לצ'רצ'יל .הידיעה

על כוונת הגרמנים הושגה הודות לסוד חשאי
שאסור היה שהגרמנים יגלו אותו .מזה מספר
שבועות הצליחו הבריטים לפצח את הצפנים
הסודיים ביותר של הגרמנים .הצלחת פיצוח
הצפנים הייתה ידועה למספר מצומצם מאוד
של אנשים בבריטניה .למעשה חוץ מאנשי
אותה יחידה שהצליחה לפצח ,ידע רק צ'רצ'יל
על ההצלחה .עד כדי כך הייתה הסודיות חשובה.
צ'רצ'יל קיבל ידיעות מפוענחות והציג את
הידיעות הללו כמגיעות ממקור שהוא מסרב
לחשוף אותו .במקרה של קובנטרי הידיעה
חשפה התייעצות בצמרת הנאצית .היה ברור
כי אם הגרמנים יראו שהבריטים יודעים על
קובנטרי הם יחליפו את הצופן .כאן עמד צ'רצ'יל
בדילמה איומה .אם לא יעשה דבר  -יהרגו אלפי
אזרחים; אם יורה על פינוי אזרחים  -הגרמנים
ישנו את הצופן ויפציצו עיר אחרת בזמן אחר.
מעבר לכך האפשרות לצותת לגרמנים היא
למעשה כלי אסטרטגי שיכול לחסוך חיי עשרות
אלפי אנשים ולהכריע את המלחמה .צ'רצ'יל
התלבט האם לשתף את קבינט המלחמה שלו
בהתלבטות הקיימת ,מבלי למסור את מקור
המידע .אחרי ייסורי נפש רבים והתחבטות
קשה עם עצמו הוא החליט לא לשתף אף אחד.
ההחלטה הייתה שאסור בשום מקרה לחשוף
את הסוד .בספר הזיכרונות שלו אחרי המלחמה
מציין צ'רצ'יל כי הייתה זו ההחלטה הקשה
ביותר שנאלץ לקבל בזמן המלחמה .בשעות
שלפני ההפצצה החליט צ'רצ'יל להשתכר עד
איבוד הכרה .הוא בחר בדרך של ניתוק כך שהוא

לא יהיה זה שישמע על האסון שצפוי .הוא
גם חשש שהוא לא יוכל לשחק כאילו שהוא
מופתע .קובנטרי נהרסה כמעט כולה וכן היו
 2000הרוגים 10,000 ,פצועים ,ועשרות אלפי
אנשים איבדו את בתיהם .למחרת  הבטיח
צ'רצ'יל לעמו שיום התשלום על קובנטרי
עוד יגיע .פברואר  .1945גרמניה הנאצית
על סף קריסה .בנות הברית כבר פלשו
מהמערב והרוסים נמצאים במזרח גרמניה.
חיל האוויר הגרמני כבר לא קיים .חילות
האוויר של בנות הברית שולטים ללא
התנגדות ומפציצים בכל גרמניה .היטלר
כבר עמוק בבונקר שלו בברלין .הגיעה שעת
הנקמה .נבחרה העיר דרדזן .התירוצים היו
רבים ומגוונים :העיר משמשת כמרכז בתי
חרושת .הרוסים מבקשים למנוע מהצבא
הגרמני להחיש תגבורות דרך העיר למזרח
גרמניה ועוד ועוד .אבל הסיבה הייתה ברורה
 קובנטרי .במשך  3ימים 15-13  בפברואר,חיל האוויר האמריקאי בשעות היום וחיל
האוויר הבריטי בשעות הלילה הביאו ל־72
שעות רצופות של גיהינום .התוצאה הייתה
מעל  60,000הרוגים (המספר הסופי לא ידוע
כי היו אנשים שפשוט נעלמו) ,מעל 100,000
פצועים ,והעיר חרבה לחלוטין .כאשר פנה
מישהו לצ'רצ'יל ושאל על מהות ההפצצה על
אזרחים כי המלחמה כבר הוכרעה  -צ'רצ'יל
לא השפיל מבט  ולא התחמק אלא ענה
במילה אחת " -קובנטרי" .כיום קובנטרי
ודרדזן נמצאות בברית ערים תאומות.

קו מאז'ינו
חטיפה בשדה השיבולים
רועי רוטברג ,תל־אביבי בן 21
מהגרעין שייסד את קיבוץ נחל עוז והיה
מא"ז של הקיבוץ ,יצא על סוסתו לגרש
מסתננים שבאו מרצועת עזה במטרה
לשדוד יבול .הוא לא ידע שהפעם
המסתנן היה רק פיתיון ,שנועד למשוך
אותו אל קרבת הגבול .מתוך הקמה זינקו
האורבים ,חיילים סודנים ששירתו בצבא
מצרים ברצועת עזה ,ירו ברוטברג וגררו
אותו אל תוך רצועת עזה כשהוא פצוע.
החיילים התעללו בגופתו ועקרו את
עיניו ממקומן .גופתו הוחזרה רק אחר
הצהרים ,לאחר אזהרה חמורה ששיגר
משה דיין לעבר המצרים .זה קרה בל"ג
בעומר (.)29.4.1956
סיפורו התפרסם כאשר הרמטכ"ל
דאז ,משה דיין ,נשא נאום מרגש על
קברו.

קו מאז'ינו היה קו של מערכת ביצורים
עצומה ומתוחכמת ,שרוחבה היה 25־ 20ק"מ -
ביצורי בטון ,מכשולי טנקים ,עמדות למקלעים
ואמצעי הגנה נוספים שבנתה צרפת לאורך
גבולותיה עם גרמניה ועם איטליה ,בעקבות
מלחמת העולם הראשונה.
תכנית הפלישה הגרמנית של  1940תוכננה
להתמודד עם הקו .כוח פיתיון הוצב מול הקו,
כשכוח צבאי אחר ערך קיצור דרך יער הארדנים
שנמצא צפונית להגנות הצרפתיות העיקריות.
כך יכלו הגרמנים להימנע מתקיפה ישירה של קו

מאז'ינו .כשהם מתקיפים מיום  10במאי חדרו
הכוחות הגרמניים לעומק צרפת תוך חמישה
ימים והמשיכו להתקדם עד  24במאי ,אז נעצרו
ליד דנקירק .עד תחילת יוני בודדו הכוחות
הגרמניים את הקו מיתר צרפת .המושג "קו
מאז'ינו" משמש כמטאפורה למשהו שאפשר
לסמוך עליו בביטחון ,למרות שאינו מביא
לתוצאות .למעשה ,הוא שימש בדיוק למטרה
שלה הוא יועד :לחסום חלק מצרפת ולאלץ את
התוקף לעקוף אותו .בעיקוף לא חיכה לו כוח
אורב וצרפת נכבשה.

מדברי ההספד של הרמטכ"ל משה דיין בהלווייתו של
רועי רוטברג ז"ל ,בקיבוץ נחל עוז
 ...הן אנו יודעים ,כי על מנת שתגווע
התקווה להשמידנו חייבים אנו להיות,
בוקר וערב ,מזוינים וערוכים .דור
התנחלות אנו ,ובלי כובע הפלדה ולוע
התותח לא נוכל לטעת עץ ולבנות בית.
לילדינו לא יהיו חיים אם לא נחפור

מקלטים ,ובלי גדר תיל ומקלע לא נוכל
לסלול דרך ולקדוח מים.
 ...זו ברירת חיינו  -להיות נכונים
וחמושים חזקים ונוקשים או כי תישמט
מאגרופנו החרב  -וייכרתו חיינו.
 30באפריל 1956
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מעשה חינוכי
ביד לשריון

באתר יד לשריון בלטרון מתקיימת לאורך כל השנה פעילות חינוכית ענפה עם
התלמידים ובני נוער הבאים לסייר וללמוד ,להעריך ולהוקיר את השריון ולוחמיו.
הם באים עם מורים והורים ובאים גם אנשי החינוך של משרד החינוך והעיריות.
הנחלת המורשת היא פרק חיוני בהתפתחות האישית
תלמידי בית הספר
כפר שמריהו בלטרון
כל  277תמידי בית הספר היסודי כפר
שמריהו ביקרו בחודש פברואר  2011באתר
"יד לשריון" בלטרון ,במסגרת הטיול השנתי
שלהם ,שהנושא המרכזי בו היה לשַּמֵר את
הקשר עם העבר ולהנחיל את המורשת .כבר
בתחילת השנה בחר מנהל בית הספר ,מר אלכס
שניידר ,לשים דגש מיוחד בתכנית הלימודים
על נושא חשוב ומשמעותי זה .בתוך כך תכניות
הלימודים הועשרו בחומרי לימוד השייכים
ללימוד וטיפוח המורשת של עם ישראל
במולדתו ,מתקופת התנ"ך ועד ימינו אנו.
הסיור באתר החל בטקס מרשים ומרגש,

ליד כותל השמות ,ובו השתתפו כל תלמידי
בית הספר בקריאת קטעי שירה המספרים על
השכול ,הגבורה ומסירות הנפש של הנופלים.
הטקס לווה בשירה של כל התלמידים בנושאים
של שכול ותקומה .בסיום הטקס הונח זר
לזכר הנופלים ולאחריו שרו כל התלמידים
בהתרגשות רבה את התקווה.
במהלך הסיור באתר בלטו היטב המעורבות
והידע של התלמידים .הם גילו סקרנות רבה,
הקשיבו בעניין ושאלו שאלות מעניינות  -פרי
הלימוד המשמעותי בבית הספר בנושאים אלה,
והתלמידים חוו בצורה מעמיקה ומשמעותית
את הפעילויות המגוונות במקום.
בסיום הביקור כתבה יעל חסון ,רכזת

חינוך בית ספריתָ " :אׁשְָרת ,רציתי להודות על
האירוח הנהדר ,ההדרכה המצויינת ובעיקר על
הנכונות ושיתוף הפעולה לכל בקשותינו .כולי
תקווה שהתלמידים יביאו את משפחותיהם
לביקור באתר".
בשיחת סיכום עם מנהל בית הספר ,מר
אלכס שניידר ,הוא ציין בדבריו" :הקשר עם
העבר והנחלת המורשת ,מהווים אבן פינה
בהתחייבות הבית ספרית .לאור זאת ,בחרנו
לערוך את הטיול הבית־ספרי באתר יד לשריון
בלטרון .להפתעתנו הנעימה ,ברגע שפרסמנו
להורים על כוונתנו זו ,זכינו לתגובות חמות
ונלהבות מההורים ,שחלקם אנשי שריון
וותיקים ,שחשו גאווה על כוונתנו לבקר באתר

חברים מן המשלחת על רקע בניין במשטרה
בלטרון .צילום :אבנר גאגין

תמונה מן הביקור .צילום :עודד ארד

 96׀ שריון 38

יולי 2011

חברים מן המשלחת בקבלת הסבר בתערוכת
הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה ,מתא"ל
(במיל') צביקה קן־תור (משמאל) .צילום :אבנר גאגין

תמונות מן הביקור של בית הספר כפר שמריהו .צילום :עודד ארד

אילן חכמוב  -מנהל הפנימייה; פיידר אלוק
עם כל תלמידי בית הספר מכיתות א' עד ו'.
את הבוקר פתחנו בטקס בו צוינו נופלי בתי  -מנהל פדגוגי ומחנך כיתה; יגאל צבי  -רכז
הספר מהיישובים :כפר שמריהו ,רשפון וגליל חינוך חברתי ,מורה לתכנית "שורשי ישראל"
ים  -חללי חיל השריון .בנוסף צוינו בטקס ומחנך כיתה; חביבה סבן  -יועצת בית הספר;
קרובי משפחה של נופלים נוספים בוגרי בתי נתי שקד  -רכז אלקטרוניקה ומחנך כיתה; נילי
בודק־ מחנכת כיתה י"ב.
הספר.
את הביקור יזם חבר העמותה יגאל צבי,
הטקס היה משמעותי והסתיים בשירה
משותפת של כל התלמידים ,לאחר מכן הרכז החברתי בכפר הנוער .יגאל צבי מכיר
התרשמו התלמידים מהמגוון הרב של מקרוב כחבר עמותה את האיכויות של העשייה
התצוגות שהוצגו בפניהם ,ובהתרגשות רבה החינוכית במקום ,ואת חשיבותה הרבה כחומר
סיימו את הביקור במקום"  -דברי מנהל בית לימודי־חינוכי חשוב וערכי.
תא"ל (במיל') מנשה ענבר ,מנכ"ל
הספר מר אלכס שניידר.
העמותה ,קיבל אישית את אנשי החינוך ,סייר
ברעות שריונאים,
אתם באתר תוך הדגשת הנושאים הלימודיים־
נחמה בר כוכבא (בריל)*
חינוכיים ,התואמים את תכניות כפר
המנהיגות החינוכית של
הנוער ,והנלמדים מתוך חוויה באתר
כפר הנוער קציני־ים
ובשל"ח.
מאשדוד  -באתר יד לשריון
אנשי החינוך ביקרו במוזאון
בלטרון
הלוחם היהודי במלחמת העולם
השנייה עם תא"ל (במיל') צביקה
משלחת המנהיגות החינוכית של
קן־תור ,מנכ"ל המוזיאון .לאחר שצפו
כפר הנוער קציני־ים מאשדוד ביקרה
בסרט המלמד על חלקם של
באפריל  2011באתר יד לשריון
היהודים שלחמו בשורות
בלטרון ,כדי לתכנן עם אנשי
הצבאות של בעלות
החינוך באתר שיתוף
הברית ,הסביר להם
פעולה רצוף כלל־שנתי
צביקה את משמעות
של תלמידי כפר הנוער
הביטוי הידוע "שואה
עם העשייה הלימודית־
והדגיש
וגבורה",
חינוכית באתר ובשל"ח.
אירועים מרגשים
בביקור:
השתתפו
של גילוי גבורה של
יהודית לוי  -מנהלת כפר
פסל ראש של שמריהו לוין,
היהודים
הלוחמים
הנוער ,מנהיגה חינוכית
המוצב בכפר שמריהו
בצבאות הברית.
בעלת הישגים מרשימים;

לאחר מכן ביקרו האורחים במתחם של"ח.
בדיון שהתקיים בסיום הסיור הביעו חברי
המשלחת התפעלות גדולה מהתכנים החשובים
והמשמעותיים לנוער ,שנלמדים במקום ,מתוך
המיצגים המרשימים ומהאווירה החינוכית
באתר .עוד ציינו את שאיפתם בשיתוף עולה
לימודי חינוכי שלהם עם העשייה הרבה
במקום .מנכ"ל העמותה ,תא"ל (במיל') מנשה
ענבר ,סיכם בדבריו את רצף התכניות לעשייה
המשותפת בשנים הקרובות ,תוך תיאום מרבי
עם צורכי כפר הנוער באשדוד.
בטרם נפרדו כתבו מנהלת בית הספר הגב'
יהודית לוי ומחנכת כתה י"ב גב' נילי בודק
דברים אלה:
"ברכות על עשייה חינוכית ראשונה במעלה.
כמחנכת ומנהלת כפר הנוער הימי ,אני סבורה
שהנצחה פעילה של ההיסטוריה היהודית היא
נדבך חשוב בחוסן החברתי והלאומי שלנו
כעם .אין לי ספק שעשייה כפי שאתם עושים,
תיתן את איכותה הסגולית למען הדור הצעיר
שצריך לשאוף למעשי אבות .תודה מיוחדת
למנשה ,נחמה וצביקה על ליווי מאלף .נשמור
על קשר ונשים את המדינה שלנו במרכז ליבנו.
בברכה ובתודה מקרב לב ,יהודית לוי ,מנהלת
כפר הנוער הימי.
"שאו תודה מקרב לב ,מצוות בית הספר,
באנו ראינו והחכמנו .למדנו שיש גם חיילים
יהודים שנלחמו בכל צבאות העולם במלחמת
העולם השנייה .למדנו להיות עוד יותר גאים
בארצנו ובמולדתנו .נילי בודק".
ברעות שריונאים,
נחמה בר כוכבא (בריל)*
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דבורי בורגר
שיח שכולים :לגעת בחיים ,גיליון 46
יד לבנים ,תשע"א  112 ,2011עמודים.
מדי שנה ,סמוך ליום הזיכרון הכללי
לחללי מערכות ישראל ,יוצא גיליון נוסף
של "שיח שכולים" ,בהוצאת יד לבנים .זו
השנה השנייה שהגיליון יוצא במהדורה
מהודרת ,בכריכה קשה ,וקונה לעצמו
מעמד של ספר ,מעבר להיותו גיליון נוסף
של כתב העת.
"שיח שכולים" הינו אסופה של
כתבים קצרים  -שירים והגיגים ,שכתבו
בני משפחות שכולות .ביניהם משתלבות
יצירות אמנות מרשימות .האב ,האם,
כריכת הספר לגעת בחיים
הרעיה ,הבת ,הבן והחבר ,חושפים את
כאבם האישי ,אך מטען זה נישא על כתפי כלל אזרחי המדינה ויהודי
התפוצות ,שכן השכול במדינתנו ובתולדות עמנו הוא נחלת הכלל.
שמה של האסופה "לגעת בחיים" משקף היטב את החיים החזקים
יותר מכל ,חרף הכאב התמידי המלווה את משפחות הנופלים ,ומלווה
את תולדותינו כמדינה כדגל מורשת .על העולם הערכי ממנו צמחו
הלוחמים ודמויות המופת אנו למדים בין השורות ,מאופן התמודדות בני
משפחותיהם עם האבדן ,והשקפת עולמם .ההורים ,הסופדים לילדיהם,
העניקו לבניהם את התשתית להיות לוחמים ללא חת ,ואילו דור הבנים
והאחים השכולים נשאב אל עולמם של אב ואחים שאישיותם לוותה
אותם לכל אורך חייהם מאז היום הנורא ההוא.
מן האסופה נביא את "מכתב לאב זוריק" (עמ'  ,)41שכתב עוזי דיין
(אלוף במיל') .מכתב מרגש ועוצמתי זה יוצא מהמעטפת האישית של
השכול אל המשמעות הרב־דורית של מחויבותנו לנופלים  -לזכרם
ולמורשתם  -כפרט וכאומה.
מכתב לאבא זוריק
לאבא זוריק,
איבדתי אותך לפני שהכרתיך .נהרגת במלחמת השחרור ,בראש
מחלקתך בקרב רמת יוחנן ואני בן  100ימים בדיוק .ביום השלושים
לנופלך הכריזו על מדינת ישראל ואני גדלתי איתה ועם אמא מימי
ובהמשך עם אבא משה .ובלעדיך.
זה לא שלא היית שם בכלל .ניבטת אלינו מתמונתך ודיברנו בך
תכופות ,אבל אי אפשר היה לדבר איתך כשהיה צריך .למשל ,שרציתי
להחליף את שם המשפחה כדי שהילדים יפסיקו כבר לשאול איך זה
שקוראים לי עוזי דיין ולאבא שלי  -משה רבינוביץ .מזל שאבא משה
היה שם עם אצילותו (שקיבלתי אותה אז כמובנת מאליה) ,לשכנע אותי
שלא לעשות זאת ,למרות טיעוני ש"לאבא זוריק זה כבר לא משנה" .אבא
משה הסכים איתי ,אבל אמר שזו חובת כבוד שלנו כלפיו גם ובעיקר
בגלל שאיננו.
קשה עוד יותר להסבר הייתה האִמרה שהתנוססה בתקופה ההיא על
כל כרזה וקיר" :במותם ציוו לנו את החיים" .מה ציווה אותי אבא זוריק
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תמהתי כל פעם מחדש .שהגעתי לגיל מותך 22 ,שנה ,הבנתי שדבר לא
פקדת עליי .טרוד היית בלחימה קשה ,בניסיון להשלים את משימתך
ולשמור על חיי חייליך ואף על חייך אתה.
היום ,שגילי כמעט פי שלושה מגילך שקפא לנצח ,אני יודע שאנחנו
אלה המצווים על עצמנו את דרך חיינו .מצווים אנו על ידנו לזכור לא רק
את מותכם אלא גם את דרך חייכם .מנסים להפוך את האבדן והכאב
למורשת וצו חיים לא רק לנו אלא לילדינו .שואפים אנו שלא יצטרכו
להילחם ואם נוכרח  -ילחמו הם בתנאים הרבה יותר טובים משנלחמתם
אתה ורעיך במלחמת העצמאות ובני דורי במלחמת יום הכיפורים.
במותכם אפשרתם לנו את החיים ומצווים אנו לחיות אותם באופן
שיהיה ראוי לקרבנכם ולזכרכם .מצווה ייחודית שבינינו ,בני האדם
החיים על פני האדמה ,לבין רעינו שנפלו על האדמה מדממים ונותר רק
זכרם הברוך כמורשת וצו חיים!
עוזי דיין ,בנו של זוריק ז"ל

ללכת שבי בשביל ישראל;
סיפוריהם של פדויי שבי במסע בשביל ישראל מהחרמון ועד אילת
תשרי תשס"ח  -ניסן תשס"ט (אוקטובר 2007־מאי )2009
עורכת :דרורה לביא ,ארגון נכי צה"ל 303 ,2011 ,עמודים
אלבום מרשים זה הינו פועל יוצא מיוזמה של עמותת "ערים
בלילה" ,עמותת חיילי צה"ל שהיו בשבי האויב ,שבחרו לצעוד עם בני
משפחותיהם לאורך  800קילומטרים בשביל ישראל ,במסע שהתפרס על
כשנה וחצי וכלל  61ימי צעידה עמוסי מסלולים וחוויות.
אלבום זה הנושא בשמו "בשביל ישראל" כפל משמעות ומשחק מילים
"שבי  /בשביל" ,מביא את סיפורי אתרי המורשת בגוף ראשון .בתחנות
השונות עצרו הצועדים כדי לשמוע את סיפוריהם של חבריהם למסע,
שנפילתם בשבי קשורה לתחנה שבה עגנו .בדרך זו הוכיחו שוב את מה
שכל ישראלי יודע  -מדינת ישראל היא אתר מורשת אחד מורכב.
דרורה לביא שצעדה עם כולם ,הקפידה על כתיבת יומן מסע .ליומן
הצטרפו הקלטות סיפורי השבויים ,ובעזרתם של חברים נוספים הופק
הספר.
פדויי השבי ,חיילים בסדיר ובמילואים ותושבים בנקודות התיישבות
שנפלו בידי האויב ,חלקו את חוויותיהם הקשות בשבי האויב בדמשק,
בקהיר ,בירדן ובנקודות מסתור של ארגוני המחבלים.
אורי שחק ,יו"ר "ערים בלילה" ,טייס ,שנפל בשבי הסורי במלחמת
יום הכיפורים ושהה בו שמונה חודשים ,יוזם המסע ,ומי שהוביל אותו
עם חבריו ,מיטיב בהקדמה לאלבום להעביר מסר לאומי ,הקשור במסע
זה" :בכל מקום שהלכנו בו  -סיפרנו את סיפורנו ,הסיפור של פדויי השבי
השזור במורשת הקרב של מדינת ישראל ,אך משום מה נדחק לשוליו"
(עמ' .)7
תל סאקי ,רמת הגולן
אחת התעלומות הגדולות עבור רבים ,נפתרה בספר זה .דמותו של
איציק נגרקר ,גיבור בעל כורחו שחבריו בקרב בתל סאקי יודעים לספר

שבזכות אומץ לבו ותושייתו ניצלו חייהם במוצב ,היה בין הצועדים לא מפקיר את הגופה שלו בתוך הטנק .כל כך אהבתי את הבחור הזה,
במסע זה .את סיפורו סיפר בתל סאקי .זוהי עדות נדירה של אדם הוא היה כמו אבא ואימא שלי ...ברגע שהוצאתי את הגופה שלו נדרתי
שפרץ מתוך אלמוניותו ושגרת חייו ,והשלים את תמונת הקרב מנקודת לעצמי נדר ,שאם אצא חי מהמלחמה הזאת ,אתחתן ,ולבן הראשון
הלחימה שלו .בשל היקפו של סיפורו ,כפי שהוקלט בשטח ופורסם שייוולד לי אקרא על שמו ...נשארנו בסך הכול שני טנקים[ ...כאן באה
בספר ,לא נוכל להביאו בשלמות ,אלא בדילוגים ,אך מבלי לפגוע ברצף השתלשלות עניינים מבעיתה ,אשר במהלכה חובש איציק פצוע קשה
האירועים הדרמטיים ואותנטיות סגנונו ,המתובל הומור ,שוודאי תחת אש ,ובהמשך מצליח להתחזות למת ,כאשר טנקים סורים עוברים
סייע לו בשעותיו הקשות (הבהרות מתוך הקשר דבריו צוינו בסוגריים סמוך לו] ...קיבלנו פקודה לעלות לבונקר של תל סאקי ולחכות לפינוי...
לא רציתי לעלות ...אבל המט"ק שלי התעקש ...שמתי בכיסים שישה
מרובעים):
"שירתי בחטיבה הסדירה  ,188שאמורה לכלול שלושה גדודי טנקים ,רימונים ואת הנשק שלי עם המחסניות ,ועלינו לבונקר של תל סאקי.
לפני שנכנסנו העפנו מבט אל העמק שמול רמת מגשימים...
אבל כיוון שבצה"ל תמיד חסר תקן ,היינו בסך הכול
התברר שזו הייתה דיוויזיה סורית שהתארגנה
שני גדודי טנקים  -גדוד  74וגדוד  .53המשימה שלנו
לכיבוש דרום רמת הגולן .בכניסה לתוך הבונקר
הייתה להגן על גזרת רמת הגולן שלפני מלחמת
בתל סאקי נאלצנו לדרוך על הגופות של החבר'ה
יום הכיפורים ניטשה בה מלחמת התשה ....חטיבה
שלנו ...הצטופפנו בבונקר כשלושים חבר'ה,
 188היא זו שנתנה את עיקר התשובות בגזרת רמת
בפיקודו של מנחם אנסבכר ...והמט"ק ניר סיפר
הגולן .בחודש יולי  1973הספקתי לשרת ברמת
למנחם על הדיוויזיה הסורית ...ומנחם העביר
הגולן כמעט שנתיים  ...הידיעות המודיעיניות
את ההודעה למג"ד .מאוחר יותר נודע לנו בקשר
דיברו על כך שהסורים ינסו לבצע מחטף כלשהו...
שחיל האוויר פשוט כתש את כל הדיוויזיה הזאת...
בחודש אוגוסט תפס הגדוד שלי את הקו ברמת
בתוך הבונקר המצב היה קשה ...פתאום אני שומע
הגולן ,והפלוגה שלי קיבלה לאחריותה את גזרת
את מנחם אומר "חבר'ה מי שיכול לצאת החוצה
דרום רמת הגולן ...בסך הכול היו בדרום רמת הגולן
שיצא ויגיד לסורים שאנחנו נכנעים" .זה היה
 11טנקים שלנו ...ראינו את הסורים מתארגנים...
הקטע של החיים שלי ...והחלטתי לצאת החוצה.
למחרת בשבת ,יום כיפור ,בחמש בבוקר אנחנו
הכרתי את הסורים ...קודם כל הם יורים ,אחר כך
עושים כוננות שחר ...חמש דקות לפני שתיים
שואלים שאלות .יצאתי החוצה לקראת הסורים
בצהריים אני פוקח את העיניים לקול התפוצצויות
בידיים מורמות ...הסורי שעמד מולי כיוון אלי את
מסביבי ...אני רץ לתוך הביתן שלי ואומר לחבר'ה
הקלצ'ניקוב ,ובו־בזמן סימן לי שאתקרב אליו...
המתפללים "חבר'ה ,יום קרב!" ...אהבנו מאוד
נעמדתי בפתח הבונקר עד שהסורים הפסיקו את
לראות את הטנקים הסורים מתפרקים באוויר...
כריכת הספר ללכת
שבי בשביל ישראל הירי ,ואז יצאתי החוצה שוב ,והסורי שעמד במרחק
ובאותו יום כיפור אנחנו מחפשים את הטנקים
קצר מולי מצביע לכיוון הבונקר ועושה בידיו
הסורים ואין טנקים ...פתאום אנחנו מזהים
שלושה טנקים סורים יורדים מכיוון מוצבי בית ציידה .מפקד מוצב תנועה ,כאילו שאל כמה אנחנו בתוך הבונקר ....סימנתי ביד "שלושה
החי"ר  ...116מודיע לנו על שלושים טנקים סורים שנעים על הדרך חאלס ,ואני היחיד שנשאר" .איני יודע אם האמינו לי או לא ,אבל באותו
הרומית ...הוא מדווח לנו על פריצת גדר המערכת ...באותן שעות רגע התחילו לדקור אותי ושאלו איפה נשק ...הקרסול שלי היה מרוסק...
השמדנו בין שבעים לשמונים טנקים סורים .בדיעבד התברר מתחקירים והפנים מלאים ברסיסים ...הם עזבו את הבונקר בלי לגעת בו ,וירדו
שזאת הייתה חטיבת חלוץ סורית ...אנחנו שיבשנו להם את כל התכניות אחריי ...מעלים אותי על נגמ"ש ...אני רוצה לציין כי לעומת הימ"חים
בשעות הלילה וגרמנו לעיכוב בכניסה לרמת הגולן ...כאשר אנחנו שלנו ,שלהם מסודרים מאוד ...אני מילאתי את הרצפה בדם  ...ואני רואה
מזהים נ"טים ...מפקד המחלקה שלי [יואב יקיר] עומד בטנק כשפלג גופו המון מטוסים של חיל האוויר מתפוצצים באוויר ...כשראיתי את מצב
העליון בחוץ ,ויורה עליהם במקלע המפקד ...הנ"טים הסורים מזהים חיל האוויר אמרתי קדיש על מדינת ישראל .לא ראיתי מילואימניקים,
...פוגעים בחזה שלו ,והמ"מ נהרג ונופל לתוך הצריח .קיבלנו הוראה חיל האוויר מתפוצץ באוויר ,ואני שבוי...חקירה ראשונה ...ואני אומר
לנוע לתל סאקי ,ולהתחמש בפגזים מהטנק הפגוע של חטיבה  ...7לו אני מהשריון" ....תשמע ,אילו ידענו שאתה שריונר ,היינו מחסלים
המח"ט שלי [איציק בן־שהם] נהרג כנראה על ציר הנפט ,הסמח"ט [דוד אותך .אנחנו צריכים טייסים" ...מובן שנעלבתי מאוד מדבריו ,אבל
ישראלי] נהרג ,מ"פים נהרגו ...טיפסנו למעלה כמו מטורפים ,ראיתי אמרתי לו "תשלים עם מה שיש" ...וכל הזמן הם צועקים לנו "טבריה
את הטנק של המ"מ עולה על הבולדרים עם השרשראות ,והשרשרת חאלס ,באר שבע חאלס ,תל אביב חאלס "...חמישה חודשים לא ראינו
נקרעת ...וקיבלתי הוראה להיכנס לאותו טנק ולקחת את מכשיר הקשר אור שמש [בהמשך הוא פגש את הלוחם שחבש ,וממנו הוא מקבל מידע
שלו .קפצתי מהטנק שלי למרות כל הארטילריה ...פתאום אני רואה את מוטעה ,שהלוחמים בתל סאקי נהרגו כולם] ...אחרי שמונה חודשים
המ"מ שלי ,יואב יקיר ,קשור לכסא המפקד .באותו רגע החלטתי שאני נכנס אלינו בוקר אחד קצין הקישור הסורי ,ואמר לנו "אתם הולכים

יולי 2011

שריון  38׀ 99

דבורי בורגר
הביתה" ...מגיעים לנמל התעופה של בן גוריון ,ושם אני פוחד לפגוש
את המשפחות שבניהן נהרגו בבונקר בתל סאקי ...אני מתקרב לאחת
המוניות ורואה מישהו "איציק ,אתה זוכר אותי?" אני אומר לו "לא"...
"אתה זוכר את החבר'ה בבונקר".."?..כן ,אני זוכר ,אבל כולם נהרגו"" .מה
פתאום כולם נהרגו? כולם חיים ואתה זה שהציל אותנו ,וכולם מחכים
לך בבית!".
ואיציק מסיים את סיפורו המרגש במילים:
"השאיפה הגדולה ביותר שלי הייתה לחזור לרמת הגולן כדי לחיות
בה .אחרי חמש שנים באתי לרמת הגולן כדי לחיות ,ואני חי בה כבר
שלושים שנה"( .עמ' 59־)48
אלבום זה יכול להיות מדריך הטיולים הקבוע בפק"ל בתרמילכם.
כל חבל ארץ אליו מגיעים הצועדים כולל מקטע מהמפה ,ובסיפורי
המקום משולבים צילומי נוף מרהיבים ,צילומים מרגשים של פדויי השבי
מתקופת שביים וביום הגעתם ארצה ,גזרי עיתונים וידיעות.

הטגארטים; הקמת מצודות המשטרה
הבריטית בארץ ישראל 1943־,1938
מאת גד קרויזר ספריית יהודה דקל  -המועצה לשימור אתרי מורשת
בישראל 184 ,2011 ,עמודים
סר צ'רלס טגארט ,מומחה לדיכוי טרור ,נשלח לארץ ישראל
(פלסטינה) בדצמבר  1937עם תובנות מניסיונו הרב כמפקח הכללי של
משטרת כלכותה שבהודו .מוטלת עליו המשימה
לארגן מחדש את המשטרה המנדטורית ,שמצבה
התערער בתקופת המרד הערבי והידרדרות המצב
הביטחוני בכלל.
ד"ר גד קרוייזר ,חוקר ארץ ישראל ,מביא בפנינו
את מחקרו בנושא מצודות הטגארטים לאורך גדר
הביטחון ובנקודות יישוב ו ְספַר בארץ ישראל,
שנבנו בתקופת המנדט הבריטי .במרכז מחקר
זה עומדת דמותו של סר טגארט ,אשר אמנם
לא היה המהנדס/אדריכל של המיזם ,כפי שרבים
נוטים להסביר ,אך המצודות קרויות על שמו,
כריכת הספר הטיגרטים משום שהשפעתו המקצועית והאישית הייתה
רבה וחדרה באופן אבסולוטי לתודעה הציבורית
בהקשר למבנים אלו ,בעלי המתאר המוכר של שני צריחים בולטים
בפינות מנוגדות של המבנה ,בעלי חרכי ירי ,והמרפסות והחלונות
בקירות החיצוניים.
בסך הכול הוקמו בתקופת המנדט הבריטי  69מצודות ,משלב התכנון
בשנת  1938ועד סיום הקמת המיזמים ב־ .1943בגבול הצפון הוקמה גדר
הצפון ,שנועדה למנוע חדירות והברחות נשק ,ולאורכה נבנו  7מצודות.
 62המצודות שנפרסו לאורכה ולרוחבה של הארץ ,מוקמו לאור מכלול
שיקולים ,תכנון קפדני וביצוע מדוקדק.
סר טגארט דגל בתפיסת הדיור המשטרתי הייעודי ,המיטיב את
תנאיו של השוטר ומאפשר לו למלא את משימותיו תוך זמינות וביעילות.
תפיסה זו הובילה להגדרת מודלים של בינוי על פי הצרכים ,בהתאם
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לתכנית הכפרית והעירונית ,וכן שילוב שיקולים מבצעיים ומודיעיניים,
כדי לתת פתרון משולב לבעיית ביטחון הפנים בארץ ישראל ,שישחרר
את הצבא הבריטי לקראת המלחמה הצפויה .כך ,לדוגמה ,אנו למדים ,כי
בלטרון המבנה הוא מסוג  Police stationוהוא הוגדר כ"תחנת משטרה
כפרית" ( ,)2nd Class Stationכפי שהובאה בתכנית הפריסה העירונית
והכפרית בשנת  ,1939כחלק ממחוז ירושלים.
בתכנון ובביצוע תכנית הבנייה באו לביטוי המיומנות המנהלית
והגינונים הממלכתיים ,שהיו נחלת הבריטים האימפריאליסטים.
מקורות המחקר נשמרו היטב בארכיונים הבריטיים ,שתיעדו את שלבי
התכנון והביצוע :תכתובות ,דוחות ,שרטוטים ,טבלאות ורשימות
וצילומים משלבי הבניה השונים ,ואלה מובאים בספר ,בדיוקם ,בחדותם
ובאמינותם.
המועצה לשימור אתרים ומבנים ראתה במצודות טגארט יעד לאומי
לשימור .הן מזוהות מאוד עם נופי ארצנו ,וחלקן הגדול משמשות
עד היום את כוחות הביטחון מעבר להיותן אתרי מורשת .עם עזיבת
הבריטים ,התחוללו במלחמת העצמאות קרבות מרים סביב המצודות
בשל סמליותן כמוקדי שליטה וכוח ,ומיקומן האסטרטגי.
הספר מלווה הערות ,נספחים ומפתח .משולבים בו מפות ,מרשמים
וצילומים ,חלקם צבעוניים ,המתעדים את שלבי החשיבה ,התכנון
והביצוע של מיזמים אלה.

אהבת שקרים לבנים,
מאת :עודד קפליוק הוצאת ביקון 192 ,עמודים.
ידידנו עודד קפליוק עושה זאת שוב .המפיק
והבמאי של מיצגי השריון ,המלווה את יד
לשריון מראשית הקמתו של האתר ,מגלה שוב
את כישרונותיו הבלתי נדלים ,גם בפרוזה.
בספרו הקודם "עדשה מוטרפת" ,אשר סקרנו
במדור זה (בגיליון  ,25מארס  ,)2007באו לידי
ביטוי אישיותו הססגונית וסגנון כתיבתו
הווירטואוזי .גם ספר זה הינו אסופת סיפורים
קצרים ,אך הקו המנחה שלהם ברור יותר ,ודן
במורכבויות הקשר בין המינים .לכאורה ,כל
סיפור הוא עצמאי ,אך הקורא נסחף אל רצף
כריכת הספר אהבת
האפיזודות הריאליסטיות והסוריאליסטיות ,שקרים לבנים
אשר רמזים אוטוביוגרפיים יוצרים מהם
מקשה אחת.
לספר שבעה שערים .את שער "אהבה ישראלית" פותח הסיפור "רעות
לוחמים" (עמ'  ,)59המלמד על לגיטימציה שמקבלים מהלכים שלא תמיד
מונעים משיקולים נשגבים ,בשם קידוש מושג "הרעות" .רעות אשר אינה
מרפה מהלוחמים הנצחיים ,ויוצרת מחויבות אין סופית כלפי הרע לנשק.
זו המדלגת עשורים וחוצה יבשות" .ברעות שריונאים קבל את מספר
הטלפון" (עמ'  ,)61אומר הֵר ַע המספר היושב בלונדון לרעו מאז היושב
בסקוטלנד .הוא מנסה לעזור לו ונוקט במהלכים ,הנסמכים על "קשרים"
שיש לו .משהחבר מהעבר השני נוחל אכזבה ,שאינה תלויה ב"שירות"
שניתן לו מחברו ,הוא פוטר אותו במילים "כֵר ַע לנשק  ...אני מקווה

ממשיכים לעלות בזיכרון ללא הרף.
שתשתפר במשימה הבאה" (עמ' .)62
הספר מסתיים בפסקה המתארת את סיום הטיול שערכו הוא וחבריו
עצרו לאתנחתא ספרותית מעוררת נוסטלגיה ,שגם מחזירה אותנו
בשדה המערכה לאחר עשרות שנים:
לקרקע של ימינו.
"התנהלתי ל ִאטִי לעבר האוטובוס .חשכה ירדה על מוצב "לקקן"
הספר "צ־ - "817831שתי הפתעות ואחת ועל גיא ההריגה .החושך העלים את תמונות המחזה ,והמסך הורד.
האוטובוס החל לעשות דרכו לקהיר .כמה חבל שהחושך אינו באמת
שאיננה הפתעה.
מוחק הכול .כמה נפלא זה היה יכול להיות .מגיע למלחמה ההיא
הוצאת אפי מלצר בע"מ ,מחקר והוצאה לאור 254 ,2011 ,עמודים
שתימחק ותעבור מהעולם ללא שריד וזכר .מגיע גם לנו .אבל החושך
סקירה מאת אל"ם (במיל') שאול נגר
לעולם מכסה על המראות רק עד הזריחה .החשכה שכיסתה את ארץ
יאיר ליטוביץ ,לימים רס"ן (במיל') ,היה מפקד מחלקה ומפקד פלוגה גושן לא כיסתה על ה ֶהאָָרה ,שהאירה את מה שרציתי כל כך לשכוח
במלחמת יום הכיפורים .ספרו "צ־ 817831בחזית הדרום במלחמת יום ולא יכולתי".
מתוך ההקדמה שכתב המחבר יאיר ליטוביץ" :עם הפסקת האש,
הכיפורים" זוכה לשבחים רבים .הספר מוקדש על ידי המחבר לחללים,
בעומדי באותו ערב במבואות איסמעילייה ובראותי את הטנקים
לפצועים ולשורדים.
שתי הפתעות נגלו עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים ,האחת היא עצם האחרונים של הגדוד בוערים ,ראיתי לנגד עיניי את פניהם של לוחמי
הגדוד [ ]...זכרתי את מבטם של הלוחמים ,את ההחלטה הנחושה
פתיחת המלחמה על אף ההערכה לסבירות נמוכה,
שהייתה נסוכה על פניהם ,וידעתי שהם לא יאכזבו.
שעליה הוקמה ועדת החקירה הידועה כוועדת
ואמנם ,היה על מי לסמוך .רבים מהם לא זכו להגיע
אגרנט ,ומצבו של צה"ל ומחסני החירום שלו ערב
אתנו אל גמר המלחמה ,אבל הם־הם אלה שהביאו
במלחמה .נושא זה זכה לספרים ולמחקרים רבים.
את המלחמה לסיומה".
ההפתעה השנייה היא כיצד פעלו הכוחות הסדירים
ציטוט מפרק עשרים ושישה(מעמוד - )219
וכוחות המילואים שהוטלו למלחמה בשלביה
במנהרת הזמן" :הייתי מבוגר מהם [מחיילי החובה]
הראשונים במאמץ לא מתוכנן במיוחד ,לסכור את
בכמה שנים טובות ,ומנוסה מהם בהרבה .איזה מטען
השיטפון שפרץ את הגבולות .הפתעה שנייה זו של
של מלחמות וחוויות חייב צעיר כארץ לצבור לפני
אופן הלחימה הנחושה והאמיצה של כל הלוחמים,
הגיעו לגיל שלושים ולפני היותו אב לילדים .בשום
איננה בעצם הפתעה .הלוחם הישראלי כבר הוכיח
מקום על פני הגלובוס לא קיימת ההתניה ,שכדי להיות
את נחישותו וכוח עמידתו במצבים קשים גם
במדינה צריך שתהיינה קבלות על שלוש מלחמות.
בעבר ,החל ממלחמת העצמאות .גם העורף אז נתן
כרטיס המלחמה שלי הוחתם עד תום :ששת הימים,
כתף באופן שהוא ידע לספוג את בשורת הנופלים
ההתשה ,והמלחמה ההיא .מי שכרטיסו אינו מוחתם
הרבים במהלך מלחמת יום הכיפורים ,עד שפרצה
כלל ,אולי לא מילא חובתו .במקומות אחרים נמדדת
המחאה הציבורית לאחר המלחמה על ההפתעה
התרומה לחברה בהחתמת כרטיסי עבודה; אצלנו
הראשונה.
מחתימים כרטיס מלחמה .כמה אנשים בעולם יכולים
ספרו המרגש של יאיר ליטוביץ" ,צ־817831
בחזית הדרום במלחמת יום הכיפורים" הוא כרי
באמת להחתים את כרטיס המלחמה שלהם? קטעתי את
כת הספר :צ־ 817831בחזית
הד
רום
ב
מלח
מת
יום הכיפורים
המחשבות באחת .הן לא תקדמנה אותי לשום מקום".
ספר חוויתי שמתאר את הלוחם הבודד והמפקד
בטקס השקת הספר שנערך ביום  26באפריל ,2011
הזוטר ,מפקד מחלקה ומפקד פלוגה ,המוטל לא
פעם לקרבות קשים בתנאים קשים של מחסור בתמונת המודיעין של אמר אפי מלצר (בעל ההוצאה לאור) בין השאר את הדברים הבאים:
הקרב ,מחסור בתחמושת ובאמצעי לחימה אחרים ,ועם זאת מבצע את "זה אמנם ספר היסטוריה של מלחמה ,וגם ספר זיכרון ללוחמים
ומפקדים שהיו בה ,אך יותר מכל הוא ספר רומן אישי של לוחם ומפקד
המוטל עליו ממש עד כלות ,ולא מהסס בלחימה.
סיפורו של יאיר ,הכתוב בגוף ראשון ,מתאר את המלחמה החל עם מלחמה עקובה מדם ]...[ .כשהפכתי את הדף האחרון של כתב היד
מהגיוס ,בעת שהיה בתורנות ברפת במושב שבו גר ,עבור דרך הימ"ח הבנתי באיזה אור נתקלתי .הייתה זו הארה שהיטיב יאיר לתאר את
שהנחיל מפח נפש ,הנסיעה על שרשרות עד שדה הקרב סמוך לתעלת סוגה "החשיכה שכיסתה את ארץ גושן לא כיסתה על ההארה ,שהאירה
סואץ ,הלחימה העזה שהתחוללה ,שבמהלכה חדל גדוד הסיור  87את מה שרציתי כלכ כך לשכוח ולא יכולתי .גברה ההארה על החשיכה
להתקיים עקב האבדות הרבות ,חבירת השרידים לגדוד  79והמשך וטוב שכך .גם בזכותך יאיר ,כי אל לנו את מה שאנו כל כך רוצים
לחימה עד סיומה של המלחמה .עוד בספר על כנס ההנצחה של חללי לשכוח  -את המלחמה  -אל לנו לשכוח .למען הנופלים ,למען הלוחמים
הגדוד כעבור  32שנים ,ועל טיול מאורגן לשדה הקרב משני צדי התעלה והמפקדים שנותרו בחיים ובעיקר למען הדורות הבאים".
אלוף (במיל') יעקב (ג'קי) אבן ,שהיה סגן מפקד האוגדה של אריק
בנובמבר  .2008בכל פרקי הספר נחשפים ההרהורים והמחשבות
שבמהלך הקרבות ובשנים הרבות שחלפו מאז ,כאשר נושאים שונים שרון ,כתב הקדמה לספר בשם :ניצחון המנהיגות הקרבית.
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דבורי בורגר
"הילד" אוהב לשוב ולהפתיע -

עוד מאמתחתו של
רס"ן (במיל') אריה צדיק
חברנו בעמותת יד לשריון רס"ן (במיל') אריה
צדיק ממשיך לתרום לאוצר השריון של יד לשריון.
צדיק הוא מה"ילדים" בוגרי הגדנ"ע בחטיבת הזקן
ממלחמת העצמאות ,שנבחרו להיות המחזור
השריונאי המקצועי הראשון ,ולכן את חלקם
בלחימה במערכות ישראל נטלו ,ובאופן משמעותי
ביותר ,לאחר מלחמת העצמאות.
הפריטים שנתרמו על ידו הפעם הינם:
• מפת שטח מלימודי טופוגרפיה בבית הספר
לטנקיסטים ,מיום  10בנובמבר .1949
• מקורס מפקדים בגדוד  ,82מחזור ד' בחודשים
פברואר־מארס  :1950מחברת מכונאות ,מחברת
חשמל ומחברת תותחנות.
• ממלחמת ששת הימים :כובע טייס מצרי
ונרתיק מים עשוי ַאּבְַרז ִין (ברזנט) .במלחמת ששת
הימים היה צדיק מ"פ ה' (הדרן) בגדוד  268בפיקודו
של טוביה רביב ,במסגרת חטיבה  60שבפיקודו של
מנחם (מֶן) אבירם .פלוגתו נעה מביר גפגפה עד
קנטרה במקביל לחטיבה .7
בגיליונות "שריון" קודמים פרטנו את תרומותיו
של רס"ן (במיל') אריה צדיק ,המספרות את דרכו
כשריונר מקצועי ,החל מהכשרתו במסגרת חטיבת
הזקן ,בהיותו אחד מ"הילדים" הגדנ"עים  -בגיליון
 16בעמוד ( 65ראו בגיליון שריון שבאתר יד
לשריון באינטרנט:
_ http :// www . yadlashiryon . com / vf / ib
.)|items/164/Shiryon_16.pdf
מאמרו של היסטוריון עמותת יד לשריון סא"ל
(במיל') ד"ר עמיעד ברזנר מביא את סיפורם
בהרחבה בגיליון  14בעמודים 49־" :48ה"ילדים"
מבית הספר לטנקיסטים  .1948ראו בקישור הבא:

ַאּב ְר ִזין
נרתיק מים עשוי ַ
(ברזנט)  .פריט שתרם
רס"ן (במיל') אריה צדיק
כובע טייס מצרי ממלחמת
ששת הימים .פריט שתרם
רס"ן (במיל') אריה צדיק
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צילום כוחות שריון במלחמת שלום הגליל ,צילום
שיקופית שתרם אל"ם (במיל') אמנון שרון

מפת מהלכי כוחות שריון במלחמת שלום הגליל,
צילום שיקופית שתרם אל"ם (במיל') אמנון שרון

_ http :// www . yadlashiryon . com / vf / ib
items/164/Shiryon_14.pdf

עוד קראו על חלקו של רס"ן (במיל')
אריה צדיק במערכות ישראל כטנקיסט
לוחם וכמפקד  -בגיליון שריון  34בעמוד :44
_http://www.yadlashiryon.com/vf/ib
items/164/shiryon34.pdf

במילה ובתמונה  -תרומתו של
אל"ם (במיל') אמנון שרון

אל"ם (במיל') אמנון שרון ,מביא בהרצאותיו
בפני לוחמים ,בני נוער וקבוצות נוספות ,את
סיפורו האישי כלוחם ומפקד שנפל בשבי הסורי
במלחמת יום הכיפורים ,ושוחרר לאחר כשמונה
חודשים .חרף השפעת החוויות הקשות מן השבי,
בחר אמנון להמשיך בדרכו הצבאית בשריון ,לאחר
שהתבקש על ידי האלוף משה (מוסה) פלד ,מפקד
גייסות השריון לאחר מלחמת יום הכיפורים,
לבצע ניסויים מבצעיים בטנק המרכבה .ספרו
"שפוי בדמשק" (אורלי לוי  -הוצאה לאור)2005 ,
זכה להדים רבים בארץ ובעולם (ראו גם בביטאון
"שריון" בגיליון  ,23בעמוד  ,63ובאתר השריון
באינטרנט).
בהמשך לפעילותו המבורכת להנחלת מורשת
השריון בצה"ל בחר אל"ם (במיל') אמנון שרון

לתרום למרכז המידע מקורות מידע שנאספו
ופותחו על ידו לאורך תפקידיו בשריון .בין
המקורות שתרם :השתלמות מח"טים חש"ן
בנושא בק"ש; תיק למשתלם ,בהוצאת חטיבה
/460גדוד  ,532מספטמבר  ,1984פרסומי
משנות
נוספים
מפח"ש/מקשנ"ר/תח"ש
ה־ 80ואוגדן "אמצעי הלחימה בצבאות ערב"
בהוצאת מקמנ"ר/תוד"א בפד"ם ,נובמבר 1982
(הפרסומים בדרגת סיווג "שמור").
בנוסף תרם  80שקופיות ,שאותן המרנו לקבצים
דיגיטליים .בין הנושאים המצולמים בשקופיות:
לוחמי שריון באימונים ,מפקדי שריון ,טנקים ,מפות,
אנדרטאות ,ידיעות מהעיתונות ,ועלונים.
מלוא הערכתנו ותודתנו לאל"ם (במיל')
אמנון שרון על תרומת מקורות המידע הכתובים
והחזותיים.
שריונר ותיק,
צוות אשר עם חבריו נמנים ההיסטוריון־
גיאוגרף זוהר ברעם ואל"ם (במיל') שלמה
ארבלי בשיתוף מרכז מידע לטרון ,ממשיך לאתר
פריטי אוסף מהווי השריונאים לאורך השנים,
שיעשירו את אוצר יד לשריון ,וימחישו לדורות
את סיפורו של חיל השריון בשגרה ,באימונים
ובשדה הקרב.
אם ברשותך אמצעי לחימה שלא נפרדת ממנו
עד היום ,מזכרת ייחודית שלקחת איתך ,פריט
שלל שבמקרה עדיין אצלך ,כלי אוכל שאיתו
חלקת את מזונותיך עם רעיך הלוחמים ,אביזר
לבוש שריונאי טיפוסי או מיוחד  -אנא צור קשר
ותרום אותם לאתר המורשת וההנצחה ומוזיאון
השריון  -יד לשריון!
סיפורך האישי ,וסיפור הפריט העומד
מאחוריו ,שאותו תספר לצוות  -יתועד וישתמר
לדורות.
במדור זה נפרסם את תרומתך וסיפורך!
ליצירת קשר :זוהר ברעם 054-4480463 -
או מרכז מידע לטרון.08-9784302/4:

ליקט וערך תא"ל (במיל') יצחק רבין
בסיוע דבורי בורגר מרכז מידע לטרון
צילומים :בר דמרי ,אבנר גאגין ,עודד ארד

טקסי סיום צמ"פ וקמ"ט ביד לשריון
טקס סיום צמ"פ מחזור אוגוסט  2010וטקס סיום קמ"ט 120
בהשתתפות בני המשפחות של הבוגרים ,התקיים בתאטרון שאול
ב־ 23בפברואר  .2011בהנחייתו הרהוטה של תנ"צ (בדימוס) אליהוא
בן־און ,שהפכה להיות חלק בלתי נפרד מהטקס ,צעדו בוגרי המסלולים
לקול מחיאות הכפיים מהקהל שגדש את תאטרון שאול ,תוך שהם
מפנים מבט גאה לעבר קצין השריון הראשי ,תא"ל יגאל סלוביק,
מח"ט  460אל"ם גיא בר־לב ומפקדי הגדודים ומפקדיהם הישירים.
בהצלחה לשריונאים ולמט"קים החדשים!

בוגרי אימון צמ"פ

טקס סיום קורס מדריכות שריון מחזור 93

טקס סיום פלס"ר  401ביד לשריון

טקס סיום קורס מדריכות שריון מחזור  93התקיים ביד לשריון
ב־ 23במארס  .2011הטקס התקיים בתאטרון שאול לקול תרועות בני
המשפחה והחברים והחברות ,שפרסו כרזות עידוד לבוגרות המסלול
המכובד והחשוב .הידד למדריכות השריון החדשות!

טקס סיום מסלול פלס"ר  401בהשתתפות בוגרי המסלול ,מפקדיהם
ובני משפחותיהם ,התקיים ביד לשריון ב־ 11במארס  .2011אריק שטיינברגר,
אביו של לוחם פלס"ר  401סמ"ר איתי שטיינברגר ז"ל שנפל במלחמת לבנון
השנייה ,סייר עם הבוגרים לאורך התצוגה המרהיבה והמרגשת של צילומיו
האמנותיים של איתי ז"ל ,הממוקמת ברחבת התערוכות ביד לשריון,
הצילומים מתעדים גם את לוחמי הפלס"ר בהקשר של רעות ומקצועיות.
לאחר מכן התקיים טקס חלוקת תעודות באולם המרכבה.

הידד למדריכות השריון החדשות

תצוגת אמצעים של הפלס"ר לקראת טקס הסיום
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מתגייסים ומשתחררים

האקדמיה הצבאית האמריקאית

ליווינו בצילומים את גיוס השריון ב־ 20במארס  2011בתל השומר,
והייתה זו תחילתו של תיעוד מסלולם בשריון .זכינו לצלמם בטקס
ההשבעה ב־ 4במאי  2011ביד לשריון ,ובכוונתנו לתעד את טקסי סיום
המסלול וההכשרות וכן בסרטי ההוויי שאותם עורכים להם הצלמים
ביחידת ההסברה של יד לשריון .לעומת השריונאים החדשים ,נפרדנו
ב־ 15במארס  2011מהשריונאים המשתחררים משירות סדיר ,בוגרי
מחזור מארס  .2008הם התכנסו "על אזרחי" ברחבת התערוכות והחליפו
חוויות .שלוחה להם ברכת הצלחה באזרחות.

משלחת מטעם האקדמיה הצבאית הימית האמריקאית (US
 )Naval Academyביקרה ביד לשריון ב־ 17במארס  .2011הם קיימו

טקס מול כותל השמות ,ולאחריו סיירו בכל מוקדי האתר והאזינו בקשב
רב להדרכה על מורשת השריון בצה"ל וטכנולוגיות השריון .העניין שגילו
והתרשמותם ניכרו היטב.

צוערי האקדמיה הצבאית הימית האמריקאית ביד לשריון

צעדת לטרון

שמחת המשתחררים במארס 2011

הקשנ"ר של גרמניה ביד לשריון
קצין השריון הראשי תא"ל יגאל סלוביק ארח את עמיתו בצבא
גרמניה ,בריגדיר קלאוס פלדמן ( )BG Claus Feldmannביד לשריון ב־4
באפריל  .2011מטעם העמותה התלווה לביקור מנכ"ל העמותה תא"ל
(במיל') מנשה ענבר והיסטוריון העמותה אל"ם (במיל') בני מיכלסון,
שהדריך את הקצין הנכבד .בריגדיר פלדמן ומשלחתו התרשמו מאוד .את
הוקרתו ותקוותיו ביטא בספר האורחים במילים ספורות אך חודרות:
"Good friends, … good cooperation. Thank you. All the best.
"!.SHALOM

קצין השריון הראשי של גרמניה בריגדיר  Feldmannולידו הקשנ"ר שלנו
תא"ל יגאל סלוביק ,מיד לאחר שהאורח הניח זר למרגלות כותל הזיכרון
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צעדת השריון ה־ 21התקיימה בחול המועד פסח תשע"א21 ,
באפריל  .2011מסלול הצעדה היה בנתיב הלחימה באזור בתש"ח .סגל
החינוך של בסיס שיזפון  -קצינות ומש"קיות חינוך  -הציג את חלקו
המפואר של חיל השריון ואִתג ֵר את הילדים בשאלות ובנוכחות בנקודות
ההדרכה .מזג האוויר הפלא הקל על לוחמי השריון שהשתתפו במרוץ
הניווט החילי הראשון שהתקיים במסגרת הצעדה .כתבה נרחבת על
הצעדה פורסמה באתר השריון:
http://www.yadlashiryon.com/show_item.asp?itemType=0&ite
mId=2660&levelId=64566

מתחילים בצעדה

הטקס השנתי לציון יום הניצחון על הנאצים

יום העצמאות תשע"א ביד לשריון

יום השנה לניצחון על הנאצים צוין ביד לשריון בטקס מרגש
ביום  11במאי  ,2011ליד האנדרטה לכבוד הפרטיזנים ולוחמי הגטאות
(נדחה עקב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל) .ברוך שוב יו"ר אגודת
הפרטיזנים נשא דברים נרגשים .משם המשיכו הלוחמים הוותיקים
ממלחמת העולם השנייה לכותל השמות וסיירו בתערוכת הלוחם היהודי.

יום העצמאות ה־ 63למדינת
ישראל נחוג ברוב עם ב־ה' באייר
תשע"א 10 ,במאי  .2011אלפי
מבקרים מן הארץ וכן תיירים גדשו
את האתר על רקע האתר המקושט
והחניונים של אמצעי הלחימה.
במוצאי יום העצמאות התקיים
בתאטרון שאול אירוע מצעד החיים ,ילד חבוש קסדת שריונאים ביום
שבו נטלו חלק אלפי בני נוער שסיימו העצמאות ביד לשריון
את המסע במחנות ההשמדה בפולין וכן ביקרו בירושלים .היה זה מופע
מרהיב שקהל הצעירים הציוניים הנלהבים ,היה חלק בלתי נפרד ממנו,
שחתם את חגיגות יום העצמאות.

חנוכת אנדרטה של חטיבה  460בפארק העוצבות

מתכנסים לטקס ליד האנדרטה לכבוד הפרטיזנים ולוחמי הגטאות

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ,המנציח את  4967חללי
השריון שנפלו במערכות ישראל ,התקיים ביד לשריון למרגלות כותל
השמות ,ביום ד' באייר תשע"א 9 ,במאי  .2011בטקס נשאו דברים יו"ר
עמותת יד לשריון האלוף (במיל') חיים ארז ,קצין השריון הראשי תא"ל
יגאל סלוביק ונציג המשפחות השכולות .הנחה את הטקס תנ"צ בדימוס
אליהוא בן־און .מפקדי השריון לדורותיו הניחו את הזרים של עוצבות
השריון .בני המשפחות השכולות ,החברים ,אזרחים וחברי ארגונים
ציוניים מרחבי העולם התקשו לעזוב את כותל השמות בתום הטקס.

בפארק העוצבות שביד
לשריון נחנכה אנדרטת
חטיבה  460ביום  28באפריל
 .2011לוחמי החטיבה,
מפקדיה לדורותיה ,בני
משפחות שכולות ,חברי
עמותת יד לשריון ומוזמנים
נוספים התקבצו ברחבת
המרשימה,
האנדרטה
הבולטת מן הכביש ההיקפי "חקיקת סיפור החטיבה באבן לא תאפשר
של האתר .לאחר טקס את השכחה" .בצילום :עמי מאור ,אב שכול
הסרת הלוט הלוט מעל האנדרטה התכנסו הנוכחים באולם המרכבה,
צפו בתכנית אמנותית של שירה בציבור ,שמעו דברים נרגשים מפי תא"ל
(במיל') אביגדור קהלני ,מפי קצין השריון הראשי תא"ל יגאל סלוביק
ומפי דוברים נוספים .לאחר סעודה חגיגית ברחבת התערוכות התקיים
טקס הנצחה לחללי החטיבה ובו נשא דברים המח"ט אל"ם גיא בר־לב.

טקס התייחדות משפחות שכולות וערב
מורשת של חטיבת מרכבות הפלדה 847

מראה מטקס יום הזיכרון ביד לשריון

טקס התייחדות
וערב מורשת לחטיבת
"מרכבות הפלדה" התקיים
ביום  6באפריל .2011
טקס ההתייחדות התקיים
בכותל השמות בנוכחות בני
המשפחות השכולות ,מפקדי
החטיבה לדורותיה ,לוחמים
ומפקדים בהווה .לאחר הטקס
התכנסו הנוכחים לערב
המורשת שהתקיים ברחבת
התערוכות.

בני משפחה שכולה של חטיבת מרכבות
הפלדה ליד כותל השמות
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ביקור ראש אכ"א האלוף אבי זמיר
ראש אכ"א היוצא האלוף אבי זמיר כיבד אותנו בביקורו ביד
לשריון ב־ 29במאי  .2011נלוו אליו יו"ר עמותת יד לשריון האלוף
(במיל') חיים ארז ,האלוף (במיל') משה עברי־סוקניק ומנכ"ל העמותה
תא"ל (במיל') מנשה ענבר .האלוף זמיר התייחד עם נופלי חיל השריון
ליד כותל השמות ,הוצגו בפניו מוקדי ההנצחה ,הגבורה והמורשת של
ה ַחיִל בתצוגות הפרוסות באתר ,בתערוכת הלוחם היהודי ובקריית
החינוך .בספר האורחים נפרד אלוף זמיר במילים" :לטרון  -מורשת,
היסטוריה ,זיכרון ,חינוך ,ערכים ועוד .המקום משקף את היסטורית
מדינת ישראל ואת גיבוריה ,וגם ממקום זה אנו משַּקְפים את עמדת
העם היהודי  -לעולם לא עוד .מרגש ,מלמד ,ואין לי ספק שחשוב
מאוד לדורות הצעירים".

מפכ"ל משטרת ישראל ביד לשריון
מפכ"ל משטרת ישראל
רנ"צ דודי כהן ואיתו קציני
משטרה בכירים ביקרו ביד
לשריון ב־ 13באפריל .2011
ליוו אותו בביקורו מנכ"ל
העמותה תא"ל (במיל')
מנשה ענבר ,מנהל האתר
סא"ל (במיל') דוד גלעם
וראש אגף המשפחות
השכולות במשרד הביטחון
אריה מועלם .בביקורו הניח
המפכ"ל זר זיכרון למרגלות
כותל השמות.

המפכ"ל רב־ניצב דודי כהן משמאל לוחץ
יד עם מנכ"ל העמותה תא"ל (במיל')
מנשה ענבר ,ביניהם ראש אגף המשפחות
השכולות במשרד הביטחון אריה מועלם

מפגש פלוגה י' של גדוד 79
מפגש מרגש מאוד של ותיקי פלוגת
החרמ"ש י' של גדוד  79במלחמת יום
הכיפורים התקיים ב־ 12במאי .2011
את האירוע יזם חברנו בעמותת יד
לשריון ד"ר עֹפר דרורי ,שהיה נהג טנק
בפלוגה בעת המלחמה .חברו אליו חברים
מפלוגתו הותיקה .לאחר התכנסות נרגשת
של חברים לנשק שלא התראו עשרות
חנן ֶּבר שעמל רבות בהכנת
שנים ,הם המשיכו לכותל השמות לטקס המפגש ויזם את לוח התמונות
התייחסות עם הנופלים הרבים של הגדוד .שהיווה מרכז לאירוע
באולם המרכבה הוצגה למשתתפים תכנית
עשירה ומרגשת ,אשר שילבה דוברים מקרב הפלוגה ,סרטונים ושירה.
כתבה נרחבת על האירוע פורסמה באתר השריון ובאתר הגבורה שהקים
ומפתח עֹפר דרורי.
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במרכז אלוף אבי זמיר ולידו אלוף (במיל') חיים ארז ,בחדר ההנצחה
לביטחון ,התיישבות וחקלאות ע"ש האחים דן ויוסי ספיר ז"ל .מימין
נראים אלוף (במיל') משה עברי־סוקניק וסא"ל (במיל') דוד גלעם

משלחת אגף הכספים של משרד החוץ
משלחת מכובדת
של אגף הכספים במשרד
החוץ הגיעה לביקור ביד
לשריון ביום  3במאי .2011
המשלחת הניחה זר למרגלות
כותל השמות וסיירה במוקדי
למדו
וחבריה
האתר,
על פעילותה הענפה של
עמותת יד לשריון להנצחת
מורשת הגבורה של הנופלים יוסי רגב (במרכז) ,סמנכ"ל למינהל במשרד
במערכות ישראל .ביקור החוץ ,שהיה מפקד פלוגה במלחמת יום
הכיפורים בטנק הראשון שצלח את תעלת
זה תרם לחברי המשלחת סואץ ,מסביר לחבריו במשלחת של משרד
להבין את התמודדותה של החוץ בעת הביקור
עמותת יד לשריון בתחזוקה
השוטפת של אתר יד לשריון ובקידום מטרותיה.

ביקור קדטים של  JINSAמארצות הברית
קבוצת קדטים
מ־  JINSAבארצות
הברית הגיעו לבקר
ביד לשריון ב־31
במאי  .2011התלווה
אליהם מנכ"ל עמותת
יד לשריון תא"ל
(במיל') מנשה ענבר.
הקדטים קיימו טקס
זיכרון מרגש מול
צילום קבוצתי של הקדטים ביד לשריון
כותל השמות וסיירו
ברחבי האתר .התרשמותם של הקדטים ניכרה היטב.

טקס זיכרון לחללי חטיבה 401
טקס זיכרון לחללי חטיבה
 - 401עקבות הברזל  -התקיים
ביד לשריון בהשתתפות המשפחות
השכולות ביום  2ביוני .2011
השתתפו גם אלוף פיקוד המרכז
אלוף אבי מזרחי ,קצין השריון
הראשי תא"ל יגאל סלוביק ,מפקד אלוף פיקוד המרכז ,אלוף אבי מזרחי,
עוצבת הפלדה  162תא"ל אגאי בפגישה עם בני משפחות שכולות בטקס
יחזקאל ,מפקד חטיבה  401אל"ם עינו שלו ,קצינות הנפגעים ,מפקדים
ותיקים ולוחמים שבאו לחזק את המשפחות השכולות .לאחר התכנסות
בפארק העוצבות התקיים טקס מול כותל השמות ,ובו נשאו דברים אנשי
הצבא ונציג המשפחות השכולות ,והונחו זרים לזכרם של נופלי החטיבה.

טקס חנוכת מיצב לזכרו של רב־אלוף דן שומרון ז"ל
מיצב צנוע ויפהפה לזכרו של הרמטכ"ל רא"ל דן שומרון ז"ל נחנך
בפארק העוצבות שביד לשריון ב־ 23ביוני  .2011המיצב הוא יוזמה משותפת
של העמותה להנצחת רא"ל דן שומרון ז"ל ועמותת השריון .בטקס נשאו
דברים תא"ל (במיל') חייקה גיורא חבר העמותה להנצחת דן שומרון ז"ל,
ענת בתו היחידה של רא"ל דן שומרון ז"ל ,אלוף (במיל') חיים ארז יו"ר
עמותת יד לשריון ,ואלוף (במיל') מתן וילנאי השר להגנת העורף ,וחברו
הטוב של דן .השר וילנאי ציין את חלקו המרכזי של דן שומרון בתכנון
ובביצוע מבצע אנטבה ,וכן והדגיש כי דן כרמטכ"ל הציל פעמיים את עם
ישראל .בפעם הראשונה בפרוץ האינתיפאדה הראשונה בדצמבר  .1987דן
הבין מה נדרש מול אלפים שרצים אליך והיה היחיד שהבין את המשמעות
ונתן את התדריכים הנכונים .מי שסייע לו מאוד היה אמנון שטרסנוב,
הפצ"ר (הפרקליט הצבאי הראשי) כדי שלא ניהפך לצבא של רוצחים ולצבא
שיורה כמו מטורף סתם והורג אנשים בלי חשבון ,ומאבד את צלם האנוש
שלו בכלל .הפעם השנייה היא במלחמת המפרץ הראשונה ,בעת שדן קיבל
עצות אחיתופל .דן שמר על קור הרוח המעצבן הזה שלו ושקל מה נכון ,לא
מה נכון עבור דן שומרון ,אלא מה נכון לעם ישראל ,ובצורה הזו התנהל.
בשני המקרים האלה ,באינתיפאדה הראשונה ובמלחמת המפרץ הראשונה,
דן היה האיש הנכון במקום הנכון ועם ישראל צריך להגיד לו תודה.
להלן ציטוט מדברי רא"ל דן שומרון ,החקוקים במיצב" :המלחמה
היא הדבר השנוא עלי ביותר ,אולם אני יודע כי זו משימה שיש לבצעה
על הצד הטוב ביותר".
כתבה נרחבת על כך פרסמנו באתר השריון ביום  30ביוני .2011

שלט המתכת על
המיצב לזכרו של רא"ל
דן שומרון ז"ל

ביקור ראש האגף הביטחוני־חברתי
במשרד הביטחון עו"ד חיים בן עמי
עו"ד חיים בן־עמי ,ראש האגף בטחוני־
חברתי במשרד הביטחון התארח ביד לשריון
ב־ 28ביוני  .2011ליוו אותו מנכ"ל עמותת
יד לשריון תא"ל (במיל') מנשה ענבר ומנהל
אתר יד לשריון סא"ל (במיל') דוד גלעם .עו"ד
בן־עמי התרשם מאוד מהעשייה ,ודברים
אשר כתב בספר האורחים מבטאים היטב
את תרומת עמותת יד לשריון לבני הנוער:
"לעמיתיי בעמותת יד לשריון ,אף כי ברקע
האישי שלי אני צנחן ולמרות שרוב שנותיי
בעשייה הביטחונית עשיתי בקהילת המודיעין ,אני מעיד על עצמי כי
חרף העובדה שאין זו הפעם הראשונה שאני מבקר באתר יד לשריון ,אני
מתרגש שוב מחדש כאילו זו הפעם הראשונה ,על עשייתכם להנצחת נופלי
השריון ולהכנסת מורשת מלחמות ישראל וחלקו של השריון .בתפקידי כיום
נמצא בוודאי את הנתיבים לעשייה בשיתוף פעולה להנחלת מורשת החוסן
הלאומי ,הנשען על יסודות צה"ל בכלל והשריון במיוחד".

הצדעה לשריונאים הצעירים
מראה של טירוני
השריון הנערכים לטקס
ההשבעה ביום  4במאי
 2011ריגש מאוד והצית
את נחמה בר־כוכבא
(בריל) שללא היסוס פנתה
לרס"ר שלהם וביקשה
לדבר בפני הטירונים" .זו
שליחותי למשה .עליי נחמה נושאת דברים בטקס השבעה של
לדבר בפני הלוחמים ,טירוני השריון
הנשבעים אמונים לצה"ל ולמדינה ביום זה"  -הסבירה נחמה ,ובזאת כיוונה
לצוואה שהוריש לה בעלה המנוח ,האלוף משה בר־כוכבא (בריל) ,מפקד
גייסות השריון .זמן קצר לאחר מכן עמדו בפניה השריונאים הצעירים
פלוגות פלוגות בהקשב יחד עם סגל המפקדים שלהם" .משפחת השריון
גאה לקבל אתכם ,ומחבקת אתכם באהבה גדולה" פתחה נחמה והוסיפה,
"משפחת השריון היא ששהכריעה את הקרבות בכל מלחמות ישראל ממבצע
קדש דרך מלחמת ששת הימים ,מלחמת יום הכיפורים ומלחמת לבנון .אנו
בוטחים בכם ומאמינים שתמשיכו את המורשת ,את רוח הדבקות במטרה,
האמונה שבדרך .אנו מקבלים אתכם בהתרגשות .זו זכות עבורכם ועבורנו
על שאתם מצטרפים למשפחת השריון!" אמרה מי שהייתה בעבר קצינת
החינוך של גייסות השריון ,ומי שליוותה דורות של לוחמי שריון לצד בעלה
משה ,המפקד הנועז ובעל שאר־הרוח.
לפנות ערב סיפרה נחמה ,כי קיבלה שיחת טלפון מרגשת מאימא של
אחד הטירונים .האימא סיפרה לה בהתרגשות שבנה התקשר וסיפר לה
על הדברים שנשאה נחמה לפניהם ועד כמה הותירו רושם בקרב החיילים.
"היא הייתה מנהלת של בית הספר שלי" אמר בגאווה ,והעיד כי זכה למבטי
הערכה מכל עבר.
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