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השריון כחלק מצה"ל עובר תמורות מרחיקות
לכת ונקווה גם שהן מרחיקות ראות .אין ספק שצריך
להשתנות לנוכח השינויים המהותיים בשדה הקרב,
בסוגי האויבים ודרכי פעולתם ,בתנאיי הזירה ,באמצעיי
הלחימה ,ואם תרצו  -גם בתקציב הביטחון .לאחרונה
נפרד השריון מטנקי המגח האחרונים שהיו בשירות,
מגח  ,7כדי להתבסס על טנקי המרכבה המתקדמים
בלבד ,סימן  3וסימן  .4טנקי המגח הגיעו לצה"ל לפני
כחמישים שנה וכיכבו כבר במלחמת ששת הימים .חלק
מחטיבות השריון שנסגרו עקב הצמצומים העבירו את
התג והמורשת לחטיבות קיימות ולאחרות אין יורש לפי
שעה .בתהליך הכואב נפלטו גם שריונאים במילואים
שמרביתם נאבקים להישאר בשירות ביחידות קיימות,
והתופעה מרחיבה את הלב .השריון הסדיר משתדרג
באיכותו ובעוצמתו ,והתהליך יגיע גם ליחידות המילואים.
בתוך כך חטיבה  7נפרדת מטנקי מרכבה סימן  2ועוברת
למרכבה סימן  4בגרסה האחרונה שלו .בגדודי השריון,
שייקראו מעתה צק"ג  -צוות קרב גדודי  -מעבירים
פלוגת טנקים אחת לחירום ובמקומה מוקמת פלוגה
מסייעת המורכבת מסיור ,מודיעין ומרגמות  120מ"מ על
נגמ"שים .חטיבת ההכשרות  460משתנה גם היא בחלק
מהטנקים ובעיקר מתאימה את עצמה לצורכי ההדרכה
הנובעים מהשינויים הרבים .על כל אלה הבאנו כתבות
המפרטות את השינויים ואת הפרידה מכמה חטיבות
המילואים של השריון.
תא"ל (במיל') ד"ר דב תמרי שואל בכתבה מאתגרת:
"מה נותר ממלחמת יום הכיפורים" ומציין כי הלקח
הרלוונטי היחיד שנותר מהמלחמה ,שהתרחשה לפני
 40שנה ,קשור ליכולתנו לבחון את דרכי החשיבה שלנו,
ובעיקר את תפיסת צה"ל ,הרואה ב"כיבוש מרחבים
נוספים" מפתח יחיד לביטחון .ממחקרו עולה כי ממשלות
ישראל ,מסתבר ,לא לקחו חלק פעיל בקביעת גבולות
המדינה.
תא"ל (במיל') עמי מורג בכתבה בשם "צבא ,הפתעה,
קונספציה ומודיעין  -מעשיות ותירוצים" סוקר את
הנושא במלחמת יום הכיפורים .בדברים שאפשר ללמוד
מכך הוא מציין גם כי רצוי שכולנו נצדיע ללוחמים ,שבעוז
רוחם ובדמם חיפו על הכשלים של מנהיגותנו ורמתנו
המקצועית .אף ידיעה מודיעינית לא ניצחה את המלחמה,
אף תכנית מבצעית לא הייתה גאונית דיה בשביל לנצח.
רק רמתם המקצועית ,נחישותם ועוז רוחם של הלוחמים
הביאה את הניצחון ,ואולי קצת מזל של שוטים.
תא"ל (במיל') יום-טוב תמיר ניהל קבוצת דיון של
מפקדי חטיבות שלחמו במלחמת יום הכיפורים בקרב
השריון הגדול ,ומונה את הלקחים ,ואל"ם (במיל') מביא
את הפרטים על כך.
כל זאת ועוד נושאים בגיליון זה.
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דבר יו"ר העמותה
איגרת לחבר
הנני מתכבד להביא לעיונכם את הנושאים
העיקריים שבהם עוסקת הנהלת העמותה בימים אלה:
•דיונים וחשיבה על אופן הפעלת העמותה בשנים הבאות והתאמת
פעילותה לשינויים המתחוללים בצה"ל ,בדור הצעיר ,וביחס של ותיקי
חיל השריון לזיכרון ולמורשת ונכונותם לתרום בתחום זה.
•המשך הפעלתו של המרכז לחקר קרב היבשה .מרכז זה ,בשמות שונים,
פועל כמה שנים בשיתוף פעולה עם זרוע היבשה וגורמים נוספים
בצה"ל .אנו מאמינים שהידע המצטבר והניסיון הקרבי הרב של חברי
העמותה יכול לתרום רבות לצה"ל .זרוע היבשה מעוניינת להמשיך
את שיתוף הפעולה .המשך הפעלת המרכז מותנה ביכולתנו לגייס את
האמצעים הדרושים לכך.
•הכנסת פעילויות אזרחיות נוספות שיגדילו את הכנסות העמותה (קיים
חשש שהירידה של צה"ל לנגב תקטין פעילותו באתר יד לשריון בלטרון).
•המשך התמודדות מול הבירוקרטיה והקשיים שמעמידים כול הגורמים
שמולם אנו עובדים.
•גם בגיליון זה תמצאו כתבות לרגל מלאות ארבעים שנה למלחמת יום
הכיפורים .השאלה שרבים שואלים היא האם על רקע של הקיצוץ בסד"כ
ובתקציב ,צה"ל מפיק את הלקחים הנכונים מאותה מלחמה ומתאים
את עצמו לאיומים הקיימים כיום ולאיומים העשויים להתפתח בעתיד
הקרוב בגלל חוסר היציבות בעולם הערבי.
לעיונכם דיווח של הנהלת העמותה על עיקרי הפעילות בחודשים
האחרונים:
•מאז הגיליון הקודם התקיימו אירועים יחידתיים נוספים במלאות
ארבעים שנה למלחמת יום הכיפורים .באתר יד לשריון התקיימו בסך
הכול ארבעים אירועים בנושא זה ,החל במסגרות של פלוגה ועד לפיקוד,
ובהשתתפות כוללת של כ־ 30אלף איש .אנו גאים להמשיך ולהוביל
את נושא הזיכרון וההנצחה הפעילה של חללי השריון לדורותיהם ואת

הפעילות החינוכית הנלווית לכך .יישר כוח לכול מי שעשו במלאכה.
•בט"ו בשבט האחרון ( 16בינואר השנה) ניטעה חורשה בפארק העוצבות
לזכרו של האלוף (במיל') אריאל שרון ז"ל ,מי שהיה ראש הממשלה
ה־ 11של מדינת ישראל ,ובעברו מפקד אוגדת שריון במלחמת ששת
הימים ,ומפקד אוגדת השריון  143במלחמת יום הכיפורים .הייתה זו
האוגדה בפיקודו אשר במאמץ הרואי ובתעוזה ביצעה את צליחת תעלת
סואץ במהלך שהביא להכרעה בחזית סיני .בשלושים לפטירתו חנכנו
בחורשה זו מיצב לזכרו.
•בינואר האחרון הוצב ביד לשריון בטקס רב משתתפים ובהם אנשי
פרויקט המרכבה ,אבטיפוס של הנגמ"ש החדיש "נמר" ,שבו מצטיידות
יחידות החי"ר .הנמר שתוכנן ויוצר על בסיס תובת מרכבה ,מוצב ליד
השריונית "הנמר הנוראי" מתש"ח.
•בתקופה הקרובה ועם בוא האביב מתחדשת הפעילות הענפה ביד לשריון
של מה"ד של"ח ,בהשתתפות חניכי תנועות הנוער ,תלמידי בתי הספר
והמדריכים הצעירים (מש"צים) .בפסח התקיימה צעדת לטרון ה־24
בהשתתפות אלפי צועדים ,חיילים ואזרחים בני כול הגילים ,וכן מירוץ
הניווט המסורתי של חיל השריון .ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
התקיים טקס הזיכרון השנתי וביום העצמאות ה־ 66למדינת ישראל
הופעל חניון של זרוע היבשה לביקורי הקהל הרחב.
עם סיום הרבעון הראשון של שנת העבודה  2014אנו חשים חובה
נעימה לעצמנו לברך את זרוע היבשה על שיתוף הפעולה ועל ההחלטה
להעמיד את יד לשריון בעדיפות גבוהה.
מאחורי הפעילות המבורכת והמגוונת של יד לשריון עומד קומץ של
אנשי סגל ומתנדבים ,ואנו משוועים לפעילות נוספת ומאיצים בזאת את
כל מי שעדיין איננו חבר העמותה ,לבוא ולהצטרף ,ולהושיט יד ותמיכה
בפעילות זו.
אלוף (במיל') חיים ארז
יו"ר עמותת "יד לשריון"

דבר קשנ"ר
רעיי השריונאים ,משפחת השריון,
חיל השריון הוא המרכיב המרכזי בתמרון ובלחימה
היבשתית .לאורך השנים קבע השריון בזחליו את
גבולותיה של המדינה .גם כיום ניצבים איתן חיילי השריון ,להגן בגופם
על גבולותיה של המדינה ולאפשר את חירותם של אזרחיה .לוחמי השריון
עסוקים כיום ,לצד פעילות הביטחון השוטף ,באימונים ובהכנות לכל
תרחיש שאליו נידרש ,והם עושים זאת עם אמונה גדולה בצדקת הדרך.
בכל מערכות ישראל הובילו לוחמי השריון ומפקדיו את יחידותיהם
בעוז ובגבורה לניצחונות על האויב ,תוך שהם משלבים את המקצועיות
הבלתי מתפשרת עם יצירתיות ויוזמה שהובילו להכרעה ולניצחון .מעל
לכל הרי זו רוח השריון אשר מניעה את השריונאים ,הרוח המיוחדת
של רעות ואחווהֵ" ,רעּות ג ְדֹולָה שֶל ָאדָם וְ ָאדָם ,שֶל ָאדָם ּומְכֹונ ָה".
אותה רוח ייחודית כל כך שתמשיך להוביל את ה ַחיִל גם בעתיד.
רוח זו של אחווה ורעות מאפיינת גם את הקשר החם בין ה ַחיִל לבין
המשפחות השכולות וכל אלה הנושאים על גופם ובנפשם צלקות של
מלחמה ופעילות במסגרת השירות .מורשתם וגבורתם של לוחמי השריון
וחלליו משמשת דוגמה ומופת לדור הצעיר של לוחמי החיל ,הלומדים
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בשקיקה את סיפורי הגבורה ומטמיעים בצמא את לקחי הקרבות.
רעיי השריונאים ,מפקדים ,לוחמים ,אחינו הפצועים ,ובני המשפחות
השכולות ,לפני זמן קצר ציינו את יום הזיכרון לחללי השריון .לאורך
השנים איבדנו חברים אחים אשר לחמו לצידנו ולא שבו לחיק משפחתם.
אנו שזכינו לשוב ,נשבענו לשַּמֵ ר את מורשתם להוקיר את זכרם ולהיות
שָם בשבילם בכל שעה ומקום שנידרש ,ולספר את סיפורם ,כי "כִ י
ֵרעּות שֶ ָכזֹאת לְעֹולָם ֹלא תִתֵן אֶת לִבֵ נּו לִשְכֹחַ".
בפני צה"ל וחיל השריון ניצבים כיום אתגרים רבים ומורכבים .בתוך כך
נערכים שינויים מרחיקי לכת בהרכב הכוחות ,במספר יחידות השריון ,בתורת
הלחימה ובאמצעים של לוחמי השריון .השנה נסגרו מספר חטיבות שריון
במילואים ולצד זאת אנו מתעצמים באיכות אמצעי הלחימה שברשותנו.
אני בטוח שנעמוד בכל משימה שתוטל עלינו ובצורה המיטבית ,בזכות
מפקדים מעולים המובילים את החיילים הטובים ביותר בצה"ל.
ברעות שריונאים,
שמוליק אולנסקי ,תת־אלוף
קצין השריון הראשי

מגיא לפסגה -
השריון בתנופה
שדה הקרב החזוי של ישראל משתנה במהותו ,ואחד האיומים הכבדים
הוא הירי תלול־מסלול של רבבות הטילים שבידי האויב .חיל השריון
והטנקים שלו אינם עוברים מן העולם לנוכח איום זה ואחרים ,נהפוך
הוא ,הם נערכים לבאות בשינויי מבנה ,בתורת לחימה וכמובן באימונים.
האתגר שעל הפרק נקרא "צק"ג עוז" .אל"ם גיא חסון ,מח"ט  - 460מבאר
אל"ם (במיל') שאול נגר
אל"ם גיא חסון ,מפקד חטיבה  460הרהוט
והנמרץ ,מוביל את הכשרת השריון לפסגה חדשה,
וחיל השריון מצוי בתנופת התעצמות ביכולת
ובאמצעים ,כדי להתמודד עם אתגרי העתיד.
צק"ג (צוות קרב גדודי) עוז הוא שם של יחידת
היסוד החדשה של חיל השריון ,בעלת כישורים
רב־חיליים ורב־משימתיים ,שאמורה להתמודד
בהצלחה עם הבעיות והמשימות המורכבות של
שדה הקרב הצפוי ,וחטיבה  460מובילה את היישום
של "צק"ג עוז".

מכשירים את חטיבת ההכשרות
חיל השריון נערך לשינויים המהותיים
המתחוללים זה מספר עשורים בשדה הקרב.
חטיבת ההכשרות ,חטיבה  ,460עומדת בחוד
הלימוד והיישום של השינויים המתבקשים .נפגשנו
ושאלנו את אל"ם גיא חסון ,מח"ט  ,460מהם עיקרי
השינויים שאתה רואה ,וכיצד נערכת החטיבה
לשינויים ,ומה ה"אני מאמין" שלך לתקופה הנראית
לעין ,שבה אתה מתמודד עם האתגר של השינויים
החדשים.
השינוי הגדול נובע בסופו של דבר מהיכולת
ליצור צוות קרב גדודי ,מציין אל"ם חסון ,שיהיה
רלוונטי מאוד לשדה הקרב המתפתח .האיום
המרכזי המתפתח בשדה הקרב ,שאותו נצטרך
להסיר ,הוא היכולת הגוברת של האויב בירי
תלול מסלול (תמ"ס) לשטח מדינת ישראל .כדי
להצליח להגיע למקומות שמהם יורים ,אם נידרש
לכך ,חיוני לקיים בידינו יכולת לתמרן בשטחים
הרריים ובשטחים בנויים ולהילחם באויב שתכליתו
חי"ר .האויב שתכליתו חי"ר מביא לידי ביטוי
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כמה יתרונות ,והיתרון הגדול ביותר שלו הוא
הקושי לאתר אותו .גם לאחר שמאתרים אותו
קשה לפגוע בו ולנטרל אותו מיכולת פעולה .לכן
בהקשר הזה צריך לעבוד בשני רבדים ,האחד הוא
היכולת לשנע מודיעין מהיר ,מסוכנויות המודיעין
ומסוכנויות האיסוף השונות הכוללות גם מערכות
שונות ,להפוך את המודיעין למטרות מוגדרות
ולפגוע בהן .זה חיוני גם כאשר אנחנו או מי מאיתנו
שיורה על מטרת האויב ,באמצעים הקיימים בידיו
בפועל ,לא יכולים לזהות באופן בלתי אמצעי את
המטרה .לאחר שזוהתה המטרה ,דרושה היכולת
לירות עליה אש מדויקת ולציין את נתוני המיקום
המדויק של המטרה כדי לפגוע באויב ,מתוך הבנה
שיש לך רק הזדמנות אחת לפגוע בו ,כיוון שהוא
מאוד חמקן .בלוחמת טנקים בעבר ,כאשר המטרה
הייתה לדוגמה טנק אויב והחטאת בכדור ראשון,
הייתה לרוב הזדמנות שנייה .כאן העסק קצת יותר
מורכב .מרכיב נוסף בשדה הקרב הצפוי הוא נשק
נ"ט ארוך־טווח שהוא האיום המשמעותי ביותר
מבחינתנו ,בעיקר בשטחים הרריים ,שמאפשרים
ירי למרחקים גדולים.
לנשק נ"ט ארוך־טווח יש יתרון להיות הראשון
שיפתח באש ,זה היתרון היחסי שלו ,כי הוא בעל
הסוואה טובה .אותנו כשריון מטרידה גם היכולת
של האויב להטמין מטענים נסתרים מבעוד מועד
במקומות שונים ואף מפתיעים ,ולהפעילם על ידי
חיילי חי"ר שגם אותם קשה לאתר  -זה אתגר
משמעותי מבחינתנו .כשאתה נלחם בשטחים
הרריים ,בשטחים שהם מוגבלי תמרון ,ויש מטענים
משמעותיים .זה עלול לשבש את היכולת שלך
להגיע לעומק השטח ,ואלה באמת שני האתגרים

המשמעותיים ביותר לנו כחיל מתמרן ,שמתבסס
על שטח ועל צירים .איך מתמודדים עם זה? עם
הנ"ט מתמודדים במספר רבדים ,הראשון שהוא
המורכב והקשה ביותר ,היא היכולת להשמיד
את האויב לפני שהוא יורה או מיד לאחר מכן.
הסיכוי שנצליח לעשות זאת בטווחים הרחוקים
נמוך באופן יחסי .ההתמודדות השנייה היא הגנה
והסתר שלנו ,היכולת לנטרל את הטיל במעופו על
ידי מערכות הגנה אקטיביות ,או לגרום להסתר
מהיר והיחלצות מהירה ,לשבש ליורה את הירי.
דרך שלישית היא היכולת לנטרל את האיום הזה,
ולכך כמה אפשרויות .האחת היא שיבוש על ידי
הפעלת עשן ובידוד הגזרה ,השנייה שיבוש על ידי
ניתוח קרקע מדויק לקראת פעולה וירי למטרות
חשודות ,שלישית הוא השיבוש על ידי תנועה
רציפה של טנקים ותכנון התנועה הזאת מראש,
והרביעית היא היכולת לצמצם מהר טווחים ,כלומר
להתקרב במהירות אל האויב ולהילחם בטווחים
הקרובים ,במרחבים שאנחנו קוראים להם מרחבים
סגורים .בטווחים הקטנים אתה מוציא את העוקץ
הגדול שיש לנ"ט ארוך־טווח ומביא את היתרון
היחסי שיש לטנק ביכולת העוצמתית שלו ,ביכולתו
לפגוע בכול מי שנמצא בטווחים הקצרים שלו,
בסיוע ההלם שהוא מטיל על השטח .לכן אנחנו
מעריכים שבשטחים הבנויים ,שבהם איום הנ"ט
הוא המשמעותי ,ככול שנצליח להיכנס לשטח
הבנוי מהר יותר ,נוכל לנטרל לחלוטין את יכולת
הנ"ט לאיים עלינו מכול קשת האיומים ,או ללחום
בטווחים הקצרים שבהם יש לנו יתרון.
זה האתגר שלפנינו ,והמענה מצוי בשני רבדים,
האחד הוא בניין הכוח .הבשורה הגדולה בבניין

אל"ם גיא חסון ,מח"ט 460

הכוח היא צק"ג עוז ,הלוקח את גדוד השריון,
בונה אותו בצורה רב־חילית ונותן לו מענה מידי
וזמין ,המתבסס על מערכות השו"ב המתקדמות,
בשילוב שבין הטנקים והאמצעים הנוספים ,ומעלה
מאוד את רמת הקטלניות שלו .זה יבוא לידי ביטוי
על ידי מרגמות  120מ"מ זמינות המותקנות על
רק"ם ומחוברות למערכות השו"ב ,זה יבוא לידי
ביטוי בכוחות תצפית והכוָונת אש ,ובכוחות
סיור שתכליתם יהיה בעיקר לעשות סיור הנדסי
ולהתמודד עם איום המטענים ,לנסות ולזהות
בתוואי שטח את המקומות המועדים לפורענות,
ולנסות ולזהות את ההזדמנויות של העבירות
בשטח ,כדי לא להגיע בצירים הראשיים ,אלא
למצוא מעקפים והזדמנויות אחרות .כול זאת
מתוך הנחת היסוד שהאויב הוא אויב שטמון בתוך
השטח ויש לו קושי לצאת ולהמתין לך במקומות
האחרים .חלק מהחוזק של האויב הוא המיגון
וההתמקדות בתת־קרקע והיכולת שלו מתחת
לפני השטח .הרובד השני של המוכנות שלנו הוא

אימונים והכשרות ,שבתוך כך נמצאת החטיבה.
כדי לממש זאת מתחילים להחיל את המבנה
והארגון של צק"ג עוז בהכשרות .מעשית מדובר
בהקמת ענף חדש שמתמחה במקצועות של
הפלוגה המסייעת (פלמ"ס) ,ובידע להכשיר
במקצועות סיור ,תצפית ומרגמות .הדבר השני,
שהוא תוצאה של ארגון ה ַחיִל ושיפור הקטלניות
שלו ,היא ההחלטה להסב את חטיבה  7לטנקי
מרכבה סימן  .4תהליך זה התחיל להבשיל במחזור
הגיוס האחרון בחטיבה  ,7ויימשך שנתיים עד
שלוש שנים .מרכיב שלישי מצוי בתחום הארגון
והוא גידול בכמות הסימולטורים והמאמנים .ככול
שהטנקים מתקדמים יותר יש לנו יכולת לשלב
מאמנים משמעותיים יותר ולכן אנו קולטים עוד
מאמני סימן  4וקולטים מאמני נהיגה ,בידיעה
שזה יסייע בידינו ,גם בעידן שבו אנחנו חושבים
פעמיים על כול שקל שאנחנו מוציאים .כך נאמן
את האנשים ונרוויח זמן גם במאמנים ,וזו מגמה
שהולכת להכפיל את עצמה כמעט בכמות האנשים

שנמצאים בה .אלה שלושת הווקטורים העיקריים
של השינוי בתוך החטיבה.

מתאימים את האימונים
בתוך האימונים נעשים כמה דברים ,ובין
הראשונים זו הגדרת כשירויות הבסיס ללוחמים,
שטומנים בחובם גם את השטחים ההרריים ואת
השטחים הבנויים .זה מתחיל מהכשרת איש הצוות,
לדוגמה :כבר בשלב המקצועות יורים לעבר חי"ר,
כבר בשלב המקצועות יורים לחלונות של בתים,
ולא עוד ירי רק לטנקים וכלי רכב .שנית זה לבנות
יעדים היכולים לסמלץ בצורה מיטבית את האתגר
שיש ברמת צוות הטנק בהכשרה .לדוגמה ירי
מנמוך לגבוה ,לדוגמה מקומות שבהם ההיתקלויות
הן בטווחים הקצרים ,לדוגמה נסיעה בנתיב צר,
לדוגמה היכולת למצוא ולתפוס עמדות הצצה,
כמו שיש בשטח הבנוי ,שבו האתגר הגדול העומד
בפנינו הוא לבנות יעדים שבהם נוכל להתאמן באש,
כי כול ַלּׁשַּבִ יָיה (מתקן אימונים ללחימה בשטח
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בנוי) אחרת היא בעיתית .לכן אימוני אנשי הצוות
ילכו לשם .ברמת אימוני המפקדים אנחנו מזהים
שצוואר הבקבוק המשמעותי ביותר ,ואפשר לומר
קפיצת הדרך המשמעותית ביותר בהכשרה ,בהקשר
להטמעה של הכשירויות שצוינו  -מתחיל ונגמר
במט"קים .מט"קים שייצאו מהכשרה רלוונטית
ילכו וידעו להכשיר אנשים בצמ"פ ובמקצועות,
ובהמשך יתחילו מרף גבוה יותר את קורס הקצינים
שלהם ,וכן ישפיעו על רמת המט"קים בפלוגות
המבצעיות .לאור זאת אנחנו הולכים בקורס
לכמה שינויים .השינוי הגדול ביותר הוא לאמן
את המט"קים בסביבה הקרובה ביותר לסביבת
המלחמה  -עזה ולבנון .את זאת אנו עושים על ידי
הוצאת פלוגות לפרק זמן של שבוע עד שבועיים
לשטחים מדמים ,כדוגמת רמת הגולן ,כדוגמת
אליקים ,כדוגמת בית גוברין ,אזור בסיס אימונים
פיקודי (בא"פ) לכיש .להבנתנו חובה ברמה הזאת
לאמן אותם על הטנקים ולא על פלטפורמות
מדמות כמו במרכז לאימון טקטי או כמו בהאמרים,
שהן פלטפורמות טובות בקורס הקצינים למשל.
הדבר השני שאנחנו עושים בקמ"ט הוא לדבר
על כשירויות ופחות על תרחישים ,כלומר גם
המט"ק וגם איש הצוות יבנו לעצמם סל כשירויות.
לדוגמה מדברים על התמודדויות עם חי"ר ,ואין
זה משנה אם הוא סורי ,אם הוא חיזבאללה או של
החמאס ,כי בפועל הוא איש חי"ר עם נ"ט וצריך
לדעת לזהות אותו ולהשמיד אותו .אנחנו מאריכים
את משך ההכשרה הבסיסית ונותנים למט"קים
ולמפקדים מערכת כשירויות רחבה יותר .התוצר
של הכשירויות האלה אינו רק של תרחיש סורי
או תרחיש של שטחים פתוחים ,אלא מהווה סל
של כשירויות הבסיס הנדרשות.
בתוך כך עלינו להחליט על מה מוותרים ,כי
בסוף סל ההכשרה נשאר .שינינו את המינון בין
האימונים וההכשרה ללחימה בשטח פתוח לאלה
שבשטח סגור ,ובכול הכשרה אנחנו משקיעים
בצורה משמעותית ביותר ברובד המרכזי  -בקמ"ט
בתרגילי הצוות והמחלקה ,בצמ"פ בתרגילי
הצוות והמחלקה ,ובתרגילי המסגרת משקיעים
ברמה הנדרשת ,בעיקר כדי לשמור על הכשירות
האופרטיבית של החטיבה.
אחד הדברים שאנחנו בחטיבת ההכשרות
צריכים להיזהר בהם הוא להימנע מהיסחפות
יתר לתרחישים ספציפיים ,כפי שאולי מאפיין יותר
חטיבה מבצעית .אנחנו לא יכולים לקחת סיכון
בהכשרה ולאמן אנשים לתרחיש ספציפי ,וחייבים
לכוון רחב ככול הניתן ,ולכן נמשיך להתאמן גם על
"פיתה" סורית ונמשיך לעשות מכשול מורכב מאוד,
אבל הוא יהיה במינון הרבה יותר קטן .עוד דבר
שאנחנו מכניסים בהכשרה ומשקיעים בו רבות ,זה
בהצבת השטח ,כדי לדמות את האיום המתפתח
על ידי הצבת מטרות .בתוך כך אנחנו מביאים
ומתקינים אמצעים כמו בתים מעץ ,כדי לסייע
לאנשי הצוות ולמפקדים לדמיין איך זה ייראה,
ולאתגר אותם באמת בדברים המשמעותיים .כמו
כן אנחנו יורים כיום בתותח יותר מבעבר לעבר
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לחודש הראשון .לאחר מכן יש שבועות מסוימים
שנפתחים בהכנת סגל ספציפית ,גם כדי להעלות
את הרמה המקצועית של המפקדים וגם כדי להכין
אותם בצורה טובה בצד ההדרכתי והלימודי כדי
להכשיר את הלוחמים .אנחנו עוסקים בו הרבה
ומבינים שצוואר הבקבוק האמיתי אצלנו הוא
סגל המפקדים ,וברגע שאותם נרים למעלה זה
יסחוף הכל.

שינויים באופן הלחימה

תג חטיבה 460

מטרות נ"ט ,כדי שלאנשים לא יהיה החשש והפחד
לירות פגז למטרת חי"ר .אילו היינו מדברים על כך
לפני עשר שנים ,ייתכן שהיינו רואים בכך בזבוז
תחמושת ,גם בגלל הקושי לזהות פגיעה ,אבל
כיום אנחנו עושים זאת .אנחנו מנסים לדמות
ככול הניתן את שדה האימונים מבחינת המטרות
שבו למצב האמת .אנחנו מכניסים בהכשרה בצורה
משמעותית את מערכות השליטה והבקרה (שו"ב),
מרמת איש הצוות ועד הקצין ,ומשקיעים בכך
מאמצים גדולים ,החל מבניית מגדל חניכה שיש
בו מערכת גננים שיושבים על מערכת השו"ב,
וכן עושים את כול נהלי הקרב והתרגולים על
בסיס מערכת השו"ב ומטמיעים אותה בצורה
משמעותית .ככול שהטנק מתקדם יותר ,למשל
מרכבה סימן  4שבו יש גישה לשו"ב לכול איש
צוות ,לעומת טנקים אחרים שבהם רק למפקד
יש מענ"ק (מערכת ניהול קרב) .אנו לוקחים את
זה צעד קדימה כדי לממש את היתרון שביכולת
לנהל את הקרב בתוך רשת ,מתוך ההבנה שזה אחד
מהיתרונות הגדולים ביותר שיש לנו כ ַחיִל מתוקשב,
ַחיִל רשתי ,בלשון המקצועית .מרכיב אחר הוא
האמצעי שיקנה לנו את הקטלניות הגבוהה ביותר,
גם ביכולת לשנע מטרות וגם לקבל ציון ונתוני
מטרות מאמצעים אחרים שנמצאים במרחב.
יש לזכור כי יכולת לזהות נ"ט עם משקפת היא
מאוד מאוד מוגבלת.
האתגר העיקרי בהכשרה ,מציין אל"ם חסון,
הוא להכשיר את הגננים ואת המפקדים .החיילים
שמתגייסים לא מכירים משהו אחר ,ומה שתיתן
להם  -זה מה שהם יודעים .אבל המפקדים עוברים
תהליך ,וכשלוקחים אותם מהמקום המוכר והטוב
של ערבות שיזפון למשל ,ושמים אותם בבית
גוברין  -פתאום זה מרעיד את האדמה מתחת
לרגליים .לכן האתגר בעת הזו של המעבר לצק"ג
עוז וההסטה של המינונים בלחימה בין השטחים
השונים  -הוא אתגר הכנת הסגל .לשם כך אנחנו
מחלקים את הכנת הסגל ועושים אותה מתמשכת.
אנחנו עושים 'הכשרת סגל' בתחילת ההכשרה,
שתכליתה בעיקר בניית סגל ,והכנה מקצועית

אני מאמין ומבין שאי אפשר יהיה לקיים את
הקרב הבא ללא טנקים ,מציין אל"ם חסון .כאשר
יופעל בו תמרון ,גם הטנקים יפעלו בתצורה שונה.
לעתים יש חוסר הבנה מתוך חוסר יצירתיות
ולכן צריך להיות יצירתי ,צריך לקחת את היתרון
שמביאה מערכת הנשק המאוד משמעותית
הנקראת טנק ,ולהבליט את נקודות החוזק שלה
ולהעצים אותן ,ולא לקחת את נקודות החולשה
ולהאיר עליהן.
לחימה ביבשה היא פעולה רב־חילית וכל
מרכיב צריך להתמקד ולהפעיל את הצד החזק
שלו .עלינו לראות את נקודות החוזק של השריון
בקרב המודרני ואותן למנף .הרשת של מערכת
השו"ב בשריון היא הזדמנות אדירה ואותה יש
למנף .לדוגמה היכולת להגיע לטווחים קצרים
ולהטיל מורא על אותו חייל עם נ"ט מ־ 800מטר.
כשנראה אותו יוצא  -אליו נלך ונגיע מהר ,לא
ננסה להשמיד את הנ"ט האחר אלא לנטרל אותו,
להתחמק ממנו ולהביא את היתרון היחסי למקום
החדש ,ולא ללכת סביב החולשה הנוראית.
כשמדובר על היתרון היחסי של השריון בשטח
בנוי לדוגמה ,אזי אין תחליף לטנק שנמצא בתחילת
רחוב ויורה פגז לסופו .הוא הדין ביכולת לספוג
אש ,שהיא אש קלה יחסית ,ראינו זאת ב"חומת
מגן" וראינו זאת במלחמת לבנון השנייה .קרוב
לוודאי שהטנקים יצטרכו לעבוד במסגרות קטנות
יותר .אם פעם מסגרת הלחימה הבסיסית הייתה
פלוגה ,או רק מחלקה ,ייתכן שכיום טנק בודד עם
המט"ק יצטרך לפעול ברחוב עם פלוגת חי"ר.
אנחנו כמפעילי טנקים צריכים להבין שבתוך
רחוב זה יכול לקרות ,ולכן עלינו להיות פתוחים
ורלוונטיים ,ולהכין את המט"ק שלנו לשם.
בלחימה של צק"ג עוז יכול מג"ד למצוא את
עצמו עם  4פלוגות ,שתיים מהן שריון ושתיים
חי"ר  -פלוגת החרמ"ש ופלוגת חי"ר שהוא מקבל
מחטיבת חי"ר .הוא כבר לא מג"ד בעדיפות שריון,
הוא מג"ד מאוזן .מג"ד שריון יכול למצוא את עצמו
גם עם שתי פלוגות חי"ר ופלוגת טנקים אחת,
כי הוא העביר פלוגת טנקים אחת לגדוד אחד,
ועוד פלוגה לעוד גדוד .ולכן הוורסטיליות שלנו
והיכולת למקצע את האנשים ולעבוד עצמאי יותר,
היא פריצת הדרך .אם פעם המסה של הטנקים
הייתה חשובה ,כיום המסה אולי פחות רלוונטית,
כי מצד האויב אין מסה נוספת .במצב זה אנחנו
אומרים כי ככל שהשטח סגור יותר ומצומצם יותר
 -הקרב ייקבע על ידי המ"מ והמ"פ ואולי אפילו

כרטיס ביקור

אל"ם גיא חסון
גיא התגייס לחטיבה  500ועשה בה
את כל התפקידים עד וכולל מג"ד ,לרבות
קצין האג"ם בחטיבה .לחטיבה  460הגיע
לראשונה בתפקיד מג"ד בשנת  .2004לאחר
מלחמת לבנון השנייה שימש קצין האג"ם
באוגדת הפלדה " .162השתתפתי בכל תחקירי
המלחמה" ,הוא מציין "וזה גרם לי ללמוד הרבה
מאוד על מה שהיה .זה אירוע
מכונן בסדר גודל ,וממנו
לקחתי הרבה דברים שאני
מיישם פה ,כמו הרלוונטיות
והמיקוד ,והיכולת לדמות
את שדה הקרב .גם לי כמג"ד
שישב בתחקירים האלה,
הייתה תחושה שגם אני לא
הייתי מספיק ממוקד באותה
תקופה לפני מלחמת לבנון
השנייה".
לאחר מכן היה ארבע
שנים מח"ט של חטיבת
טנקי מגח במילואים ,במהלכן למד במכללה
לביטחון לאומי (מב"ל) ,היה מדריך בקורס
מ"פים ,מחזור אחד ,ומדריך בקורס מג"דים
מחזור אחד ,ובשנתיים האחרונות להיותו
מח"ט מילואים היה במקביל גם מפקד המרכז
לאימון מִפקדות חטיבה (מאמ"ח) .בתפקיד
המעניין של מפקד מאמ"ח הוא מציין

המט"ק ,כי המגע הוא מגע מידי ,ותוצאות הקרב
לא ייקבעו כנראה על ידי איזו תחבולה והטעיה
ויכולת לעשות איזה תמרון ענק ואיגוף גדול ,כי
השטח הוא אחר ,ולכן התחבולות הן תחבולות
הרבה יותר נקודתיות ,הרבה יותר מקומיות.
האם מה שאתה אומר ,לפי הבנתך ,נכון לא רק
לחטיבת ההכשרות ,אלא גם לחטיבות מבצעיות
שאמונות על גזרות מסוימות?
בהחלט כן ,משיב אל"ם גיא ,וכדי שאהיה
רלוונטי אני חייב לשלב זאת בהכשרה .אני יכול
לומר שהחטיבות המבצעיות משיגות אותנו בכך
כי אצלן הדילמה יותר קטנה ,יש להם שתי תוכניות
אופרטיביות ,האחת אחת לעזה ואחת ללבנון ,והן
בעיקר מתאמנות לתרחישים שם.
אם תשאל מח"ט שריון מתי הוא ערך תרג"ד
(תרגיל גדודי) של פריצה לגדוד חי"ר ,אני לא בטוח
שזה קרה לו בשנה וחצי האחרונות .לעומת זאת,
כיוון שמדובר בהכשרה שהיא גנרית ,צריכים לקחת
בחשבון גם מצב שבו מחר תהיה איזו פשיטה לאיזה

"פגשתי כמעט את כל המח"טים ,והכשרתי
ואימנתי את כול מפקדות החטיבות בסדיר
ובמילואים ביבשה ,כולל ההסבה שלהם
לצי"ד (צבא יבשה דיגיטלי)  -אירוע מאוד
משמעותי ומכונן מבחינתי ברמה האישית
והמקצועית ".בהמשך היה סגן מפקד
אוגדה " 36בתקופה שהתחיל הסיפור עם
התחממות הגבול הסורי.
גם זו הייתה התנסות
מבצעית ומקצועית יוצאת
מגדר הרגיל מבחינתי ,גם
בבניין הכוח ובעיקר בנושא
הבט"ש ".לאחר מכן התמנה
(ב־ )2013למפקד חטיבה
.460
גיא חסון בוגר פו"ם ,בעל
תואר ראשון בלוגיסטיקה
וכלכלה מאוניברסיטת בר־
אילן ותואר שני במכללה
לביטחון לאומי.
נשוי לקארין ואב לשלושה " -מדריכת
שריון בת  ,13טנקיסט בן  ,10ולוחמת קטנה
בת  "5הוא מוסיף בחיוך .האם יש לך זמן
פנוי? שאלתי" .ההובי שלי הוא בעיקר
טיולי שטח ,יש לי באגי כזה ,ובסוף השבוע
אני נוסע בדרך כלל לטייל עם הילדים .חי
מסופשבוע לסופשבוע ,כמו כולם.

תא טרור בסוריה ,ויצטרכו לגשר על תעלה ,ולכן
חובה לתת לאנשים ,לפחות פעם אחת אם לא
יותר ,לראות את זה ולתרגל את זה .מתוך כך יובן
כי בחטיבת ההכשרות דרושה גישה מאוזנת יותר
בין ההכשרה והאימון ללחימה בשטחים פתוחים
וללחימה בשטחים הרריים ובנויים .תהליך זה
מתרחש בשנה האחרונה ומקבל ביטוי הולם בצק"ג
עוז .בתוך כך אנו למֵדים מפיתוח הידע בחטיבות
הסדירות .שיתוף הפעולה של חטיבת ההכשרות
עם החטיבות הסדירות מתרחש בשני רבדים,
האחד הוא רובד כוח האדם .המג"דים שלי כאן
כולם אקס־מג"דים (בוגרי תפקיד מג"ד) של חטיבה
מבצעית או אקס־סמג"דים ומ"פים .כל המ"פים שלי
בהכשרות הבכירות הם אקס־מ"פים של חטיבה
מבצעית  -קק"ש וקמ"ט .כל המ"פים שלי בהכשרות
הבסיסיות ,הם מ"פים שהגיעו מהחטיבה המבצעית
וחוזרים לחטיבה המבצעית .לחטיבה המבצעית יש
אינטרס גדול להציב פה אנשים בעלי ניסיון ואנשים
מקצועיים ,כי ברור למפקדיה כי מי שנמצא פה

בחטיבת ההכשרות ישפיע על מי שיגיע אליהם.
לכן אני שמח להגיד שבחיל השריון ,בניגוד לחילות
אחרים ,המדריכים בהכשרות הבכירות הם כולם
הטובים ביותר ,אלה שנבחרים על ידי החטיבות
הסדירות כדי להגיע לכאן .כמו כן הלגיטימציה בידי,
כמפקד הבית ספר ,לבחור בטובים ביותר לגננים
בקורס הקצינים ולגננים בקורס המט"קים .כל זאת
אינו טריוויאלי במקומות אחרים ,ולא קורה בשום
מקום אחר ,בוודאי לא בחי"ר ,שהוא החיל המתמרן
השני ,או הראשון בגודלו כיום.

שיתוף פעולה
עם החטיבות המבצעיות
מתקיים שיח הדדי מתמשך עם החטיבות
המבצעיות .אחת לכמה חודשים מתקיים מפגש
עם המח"טים של החטיבות המבצעיות ובו מציגים
בפניהם את המתרחש בחטיבה .יש מפגש בנושא
מידע שבו נפגשים מפקדים מרמת מ"פ ,המ"פים
של ההכשרה והמ"פים של החטיבות המבצעיות,
ומעבירים ביניהם ידע .חטיבה מבצעית מציגה
במפגש משהו מיוחד שעשו באימונים או אירוע
מבצעי ,ואנחנו מציגים את הדברים החדשניים
שאנחנו עושים ,כדי שהם ידעו מיהם המפקדים
שלהם החוזרים אליהם מההכשרה כאן .זה אירוע
חֵילי ואני חושב ,אומר אל"ם חסון ,שזה מה שיפה
וגם מעצים את האינטימיות שיש בחיל הסדיר.
העובדה שיש בשריון רק ארבע חטיבות סדירות,
העובדה שאנחנו קטנים באופן יחסי ,מאפשרת
לנו לייצר מנגנוני למידה מאוד אינטימיים והכרות
אינטימית של כול הסדירים .נוסף על כך מתקיים
שיח שאנחנו מובילים אותו בדוגמה האישית בין
המח"טים בצורה יפה .גם זה אינו טריוויאלי והוא
קשור באמת לרמה הבין־אישית ולקשר החברי
שנוצר ,וזו היכולת להעביר מידע בין המח"טים גם
על איכות המפקדים וגם על רעיונות חדשים .הנה
דוגמה לשיתוף פעולה עם חטיבה מבצעית .צוות
מחטיבת ההכשרות עם פלוגת הקמ"ט של חטיבה
 7עלה לאימון ברמת הגולן ,ומח"ט  7היה כאן לפני
כן לסכם את העקרונות של האימון ,וליווה ברמה
המקצועית את פלוגת הקמ"ט שכל החניכים בה
הם שלו ,ואשר ישפיעו על ההכשרה שלו כאן ,או
שיופנו לחטיבה המבצעית .אמנם אין הוא אחראי
על האימון ואף לא ייתן דין וחשבון על ההכשרה,
אבל הנוכחות שלו ,הדגשים שלו ,הניסיון שיש לו
תאָר מסוים שאותו מתרגלים
מאימון המוכוון ל ִמ ְ
ברגעים אלה ,הוא יתרון יחסי שאני מזהה .הוא
דורש הרבה פתיחות ,הוא דורש הרבה סובלנות,
הוא דורש מעורבות ולא התערבות מצד החטיבות
המבצעיות ,אבל זה משהו שקורם עור וגידים .גם עם
חטיבה  401אנחנו הולכים לעשות את זה ,כנראה
במחזור הבא ,ושוב ,כדי שכל הזמן הידע יהיה ידע
משותף .הסכנה במצב שבו לא יהיה ידע משותף הוא
שיתרחשו דברים שמתפתחים בחטיבות המבצעיות,
ועלול להיות מצב שאנחנו לומדים משהו אחד והם
מלמדים משהו אחר .לכן החיבור הזה והשילוב של
החיל בתוך התהליך הזה הוא חיוני ומבורך.

יוני 2014

שריון  45׀ 9

נָאווֹת ִּב ְּנ ַאת
מדבר
לך אל המדבר ,עצל ,לארץ ללא צל ,אל בית הספר לשריון ,וראית את ישראל
היפה ,את מדריכות השריון המסורות ללא גבול ומגדלות את פרחי השריון,
ּופ ַחד וְ ָר ַחב ְל ָב ֵבְך" (פרק ס' פסוק ה)
ָה ְר ְּתָ ,
וככתוב בספר ישעיהוָ" :אז ִּת ְר ִאי וְ נ ַ
אל"ם (במיל') שאול נגר

אם יש ביטוי לשרשרת הדורות בהכשרת
לוחמי שריון  -אזי מדריכות השריון הן אחת
החוליות החזקות והחיוניות שבה; אם יש אתגר
מלהיב ומספק לשירות החיילות בצה"ל  -אזי
להיות מדריכת שריון הוא אחד הנעלים שבהם;
אם יש אי־שם מקום שבו תמצאו את ישראל
היפה  -אזי בחדרי הלימוד של בית הספר לשריון
תמצאוהו .כך ביום שטוף שמש של אמצע החורף
ירדנו לבית הספר לשריון במחנה שיזפון שבדרום
הנגב ,לפגוש מספר מדריכות ,ולו לשעה קלה,
להציץ למספר שיעורים בחדרים שבהן הן
מרביצות תורת שריון בחיילים הצעירים כמובן,
ויצאנו מוקסמים.

תורה שבעל פה ובכתב,
בידיים וברגליים
בבית הספר לשריון במחנה שיזפון שבנגב,
מלמדות מדריכות השריון את השריונרים החל
משלב קורס המקצועות הבסיסי של הלוחמים
בטנקים וכן את מיועדים להיות מפקדי הטנקים
וקציני שריון .הן מלמדות את כל מקצועות
הטנק  -מערכות הנשק ובקרת האש ,התחמושת,
מערכות הקשר ,נהיגה ועוד .נפגשנו לשיחה
לא ארוכה עם טל יונה מדריכת בקרת אש של
מרכבה סימן  3שזה לה מחזור ההדרכה הרביעי,
עם רב"ט אליאנה פלקסמן המדריכה תחמושת
בכל סוגי טנק המרכבה שזה מחזור ההדרכה
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הראשון שלה ,עם רב"ט שחף סמוך המדריכה
מקלעים בכל טנקי המרכבה ,עם רב"ט טלי ויסר
ועם סג"ם אור גרנר מפקדת מגמת תותחנות
בבית הספר לשריון .עוד הצצנו לחדרי הלימוד
המאובזרים במהלך כמה שיעורים שהעבירו
מדריכות.
'מדריכת שריון' הוא אחד התפקידים
הנחשקים והנחשבים בצה"ל ומגיעות אליו
מיטב החיילות ,ולא דרוש זמן רב כדי להשתכנע
בכך ולהיווכח באיכות ,במוטיבציה ובמסירות
הרבה" .המדריכה תילחם על כול חייל וחייל
כדי לעזור לו וכדי לגרום לו להבין .הן הבנות
עם הכי הרבה מוטיבציה שאני ראיתי בחיים.
כל אחת פה היא עולם ומלואו ,והן נותנות את
הנשמה לחיילים ,וזה ממש מדהים לראות משהו
כזה" ,מציינת סג"ם אור.
הדרכת שריון היא מלאכה תובענית
ומאתגרת .השריון מצוי כמעט תמיד ,ובמיוחד
בתקופה זו ,בשינוי ושכלול מתמיד של הטנקים
ומערכות הנשק ושל תורת ההפעלה ,ובית הספר
לשריון על שלל המפקדים ,המדריכים והמדריכות
נדרש להתמודד בקביעות שם שינויים אלה ועם
הצורך להיות גם בתהליך מתמיד של הכשרת
המדריכות עצמן .השקדנות והרצון לעשות את
המרב להצלחת ההדרכה מאפיינים את כולן.
ההדרכה וגם הלימוד העצמי אינם מסתיימים
בתום יום הלימודים ,ולא פעם המדריכות

משקיעות זמן נוסף בהסבר לחייל שהתקשה
בנושא כלשהו ,ובדיון פנימי על נושאי ההדרכה.
כתוצאה מכך הנשירה בקורסים השונים נמוכה
ובירידה מתמדת.

דבר המדריכות
טל יונה מיהרה לשיעור ולא חילצנו הרבה
מפיה .אני מדריכת בק"ש (בקרת אש) בטנק
מרכבה סימן  .3זה מחזור ההדרכה הרביעי שלי.
כשהייתי בקורס מדריכות (קמ"ד) גם יריתי
בעצמי שני פגזים ובשניהם פגעתי "מטרה".
אליאנה פלקסמן מדריכת תחמושת בכל
סוגי המרכבה ,במחזור ראשון ,גם תחמושת
מרגמות ומערכת "מעיל רוח" של מרכבה סימן
 .4אני מרגישה טוב וממש נהנית ,העבודה
האינטנסיבית עם כל הפלוגות היא כיף .בהדרכת
תחמושת אני מדריכה את כל הפלוגות ונחשפת
לכל סוגי המרכבה ולכל סוגי החיילים במקצועות
תותחן ,טען ונהג ,ולכל הסיטואציות והמקרים.
החיילים ממושמעים וזו עבודה אינטנסיבית וזה
כיף .אני חושבת שהתפקיד הזה שונה משאר
התפקידים בצבא .מה שאני מקבלת כאן הוא
לא מה שכל הבנות מקבלות בצבא ,מבחינת
סיפוק ,מבחינת ההרגשה שאני תורמת כמדריכת
שריון באופן כללי ,לאו דווקא במקצוע שלי .מה
שאנחנו עושות פה זה משהו שלא כל תפקיד
אחר בצבא יכול להביא.

רב"ט שחף סמוך

חייל שבא
למדריכה ואמר
לה שהוא לא מבין
 היא תילחם עלכל חייל וחייל כדי
לגרום לו להבין

רציתי משהו משמעותי ,רחוק מהבית,
והגעתי לכאן .רציתי להדריך לוחמים .בהתחלה
לא ידעתי ששריון זה הכי טוב ,הבנתי את זה רק
אחרי שהתגייסתיׂ .שמו אותי בשריון ועכשיו
אני מבינה שזו הדרכה הכי טובה והכשרה הכי
טובה ,לעומת שאר המדריכות ,בשאר החילות.
לשאלה כמה זמן לקח לך להיות "מורעלת שריון"
היא ירתה במהירות :מהר מאוד.
שחף סמוך מדריכת מקלעים בכול סוגי טנק
המרכבה .אני ממש נהנית מהתפקיד ,ממש אוהבת
גם את המקצוע ,ממש התחברתי אליו .זה לא
מפסיק להתחדש ,כל הזמן יש דברים חדשים

שמגלים והתחדשות של התו"ל ודברים חדשים
שאנחנו נצפה להם .תמיד מעניין ,תמיד כיף ,תמיד
גם רודפים אחרי החומר להיות הכי מעודכנים
והכי רלוונטיים תמיד .זו תמיד עשייה עם החיילים
מלומדים ,הם הכי מתוקים בעולם ,ובאמת
להרגיש משמעותית שאת שם .אם לדוגמה לא
אלמד אותם תיאומים במקלעים כמו שצריך ,אז
ברגע שהם יירו במקלע עשויה להיות תקלה וזה
באמת קריטי .מה שאני מלמדת בכיתה זה מה
שהם יעשו בשטח ,ומשם הם יצליחו או לא יצליחו
וזה באמת הדברים הכי רלוונטיים בעולם ,זו
תחושת משמעות אדירה .אם יש חניך שהוא חלש,
ואני מזהה שיש לו איזה קושי ,אדרוש שיבוא
להשלמה ,שם הוא יעבוד בקבוצה מצומצמת
יותר .דרך נוספת היא להגיד לו אחרי השיעור
לבוא אליי ואסביר לו בפירוט הדרוש ,אם הוא
התקשה במשהו שלא היה לו ברור .אחר כך
במשטח התרגול ,אחרי שהם לומדים תיאורטית
בכיתה ,הם עובדים ו ְמתַרגלים את הכל ושם
אנחנו באות ומוודאות ומתרגלות איתם ועובדות
איתם .וחוץ מזה לכל הבנות הוויי משותף וכיף
ואנחנו אחיות אחת לשנייה.
טלי ויסר ,סיימה תיכון במגמת כימיה
ופיזיקה לפני גיוסה .לפני הצבא לא עסקתי
בהדרכה בכלל ,היא אומרת .זו נישה חדשה שלא
נחשפתי לה לפני הצבא ,באתי ,clean mind
לא ידעתי מה אני הולכת לעשות ,גם לא הייתי
בתנועת נוער .בהתחלה לקחו אותי למודיעין,
והלכתי כאילו לראש כזה מדעי של התיכון ואז
אמרתי לא ,אני רוצה לבוא להיות מדריכה,
לפתח את עצמי מהכיוון הזה .אני חייבת להגיד
שיש פה הבנות הכי איכותיות שיש היום בצבא,
וזה לא סתם סיסמות ,אלה הבנות הכי טובות
בצבא .יש פה אווירה משוגעת של מצוינות
וזה ממלא אותך ומעשיר אותך כל כך ומעצים
אותך .ההדרכה היא גם הדבר הכי מספק בעולם.
חיילים או חייל שלא מבין  -אתה מסביר לו ואז
הוא מבין .קשה להבין מה זה לקבל חייל שלא
יודע בכלל מה זו תובה ומה זה צריח ולסיים
את ההכשרה שלו לראות אותו יורה פגז ומדבר
איתי על הטנק כדבר שבשגרה.
אפשר להקביל את זה לחפיפה בזמן שאת
מקבלת מישהו משלך ,וזו חוויה עצומה שחשתי
פה .אני חושבת שהרגע היחידי שאני צריכה
להכיר את עצמי בתור בן אדם ,והשירות בצבא
מעניק לי הרבה מאוד ,זה בקטע של החפיפה,
כשאני מקבלת מישהי חדשה לחפוף אותה
בהכשרה מתקדמת ,לחנוך אותה .אז כאילו
מציבים לך מראה מול הפנים ,לראות איך את
מתמודדת במצבי לחץ ,במצבי קושי ,כשיש
לך קשיים משותפים ,שלא את יכולה להתגבר
עליהם ,אלא שזה נטו תלוי בנחנכת .אלה
דברים חדשים שלא הכרתי לפני כן .זה הסיפוק
וההעשרה והידע ,היה לי כיף ,אני ממש נהנית
בצבא ,יש פה בנות מדהימות ,והתחלתי להתבגר
בשלב הזה שהתחלתי לחנוך מישהי ,באמת
לחנוך את החומר החדש ,זו חוויה מספקת .אני
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חושבת שהתבגרתי פה בשנתיים  -מה שהייתי
מתבגרת באזרחות בעשר שנים.
חטפתי אש :שאלתי כמה מחזורים יוצא
למדריכה להדריך לפני שהיא משתחררת?
משלושה במינימום ועד חמישה במקסימום,
נעניתי .כלומר התורה צריכה לעבור די מהר מדור
לדור של מדריכות .הרהרתי בקול ובמירכאות
שההשקעה אולי לא משתלמת .זה מאוד משתלם
הודיעה אליאנה ,כי המדריכות הן מוכשרות,
וכבר התחלנו את פרק ההכשרה שלהן במהלך
קורס המדריכות והן עוברות ביסודיות על
החומר והן נעשות יותר ויותר מקצועיות וברור
שזה בא עם הזמן .אבל ההכשרה שלהן היא בסך
הכל מאוד משתלמת .ניסיתי להתגונן ואמרתי
שאני מצהיר בקול גדול שאין תחליף למדריכות
שריון ,אין תחליף! זה לא מדריכים .למדריכות
יש גם סוג של סבלנות וסוג של אהבה וסוג של
יכולת ריתוק החניכים להקשיב ולהיות בחומר.
מיד אחריה הצטרפה למתקפה גם טלי ויסר.
אמרת שזה לא משתלם ,התריסה ,עכשיו אני
אומרת כי זו איכות מול כמות .אתה יכול להגיד
סבבה ,היה אפשר להכשיר אותן יותר מהר,
לעשות חפיפה יותר קצרה ואז הן היו מדריכות
יותר מחזורים .אבל זה כאילו לוותר על משהו
אחר .חיל השריון אמר שהמקצועיות זה הכי
חשוב לו .וזו לא סתם סיסמה ,באמת שאני
אומרת שזו לא סתם סיסמה ,זה בא לידי ביטוי
בכל מקום .כל זמן פנוי שיש לנו  -זה לא ללכת
לשבת בחדר ,אלא לחקור יותר ,ולעשות פגישות
של כל הבוגרות של כל כיתה ,להתמקצע עוד.
אולי כולם רואים שהיא מדריכה רק שלושה
מחזורים ,אבל שלושה מחזורים באיכות  -זה
ברמה הכי גבוהה שיש היום בצה"ל ,וזה לא
נכון להגיד שלא משתלם .זה סדר עדיפויות,
מה אתה מעדיף  -כמות או איכות.
סג"ם אור גרנר מפקדת מגמת תותחנות
בבית הספר לשריון .אפשרויות הקידום של
המדריכה ,דווקא פה בחיל השריון ,הן עצומות.
יש להן ממש ציר פיתוח לאורך כל השירות
שלהן .הן מתחילות ,הן עוברות את הקמ"ד
(קורס מדריכות) ,מגיעות למדור ,נכנסות
להכשרה המתקדמת ואז הן ממש מתמקצעות
על כל החומר הספציפי של הכיתה שהן
עומלות ללמד בה .לאחר מכן המדריכות בקמ"ד
ביניים ,מה שנקרא .המדריכות בכיתה עושות
המון לו"זים ,מעין שיעורים בכיתה ,הדגמות
ותרגולים בטנקים .הן נמצאות עם החיילים
במרחב הלמידה ,כשהם לא נמצאים בהדגמות
אלא סתם במשטח  -המדריכות באות ,יושבות
איתם ,ולאחר מכן הן מגיעות לחנוך ,הן מקבלות
מישהי חדשה לכיתה שהן צריכות להעביר לה
את כל הידע ואת כל החומר שהן בעצמן למדו.
הן יכולות גם לאחר מכן להתפתח לאפשרויות
של להיות ממשּבת ,לתת את הפן ההדרכתי
למדריכות ,להגיד להן מניסיונן האישי .בשריון
עובדים במחזורים של ארבעה חודשים ,וכל
ארבעה חודשים מתווסף להן משהו חדש
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טל יונה

סג"ם אור גרנר

לתפקיד ,זאת אומרת שהגיוון שלהן בתפקיד
אף פעם לא נגמר ,והנתינה שלהן היא עצומה.
מדריכות נמצאות מהבוקר עד הלילה בשיעורים
בכיתות ,בתרגולים ,והן עושות את זה בחיוך
ובכיף ,וחייל שבא למדריכה ואמר לה שהוא לא
מבין  -המדריכה תילחם על כל חייל וחייל כדי
לעזור לו וכדי לגרום לו להבין .הן הבנות עם הכי
הרבה מוטיבציה שאני ראיתי בחיים .כל אחת
פה היא עולם ומלואו ,והן נותנות את הנשמה
לחיילים ,וזה ממש מדהים לראות משהו כזה.
אחרי כל מחזור שמסתיים בתקופה של ארבעה
חודשים ,אחרי כל פרק מקצועות שזה הטירונים,
ברגע שנגמר פרק המקצועות ,המדריכות מעלות

את כל הלקחים שהצטברו אצלן ,אם זה פערים
שעלו והן פתרו אותם ,אם זה דברים חדשים
שהן גילו  -ומכניסות זאת לספרות המקצועית
ומעדכנות אותה .ככה אנחנו שומרות על הטיב
של ההדרכה ועל העדכון שלה .לקראת כל מחזור
אנחנו מוציאים ספרות חדשה לאור ,בין אם
זה המקצוענים שיש לחיילים ,פנקסי המט"זים
שאיתם עובדים המפקדים ,התרגולים ,אם יש
פקודות ודיווחים שמשתנים  -הכל מתּוקָף גם
באמצעים ההדרכתיים שלנו לכל כיתה .לכל
שיעור יש תיק מדריך שכולל בתוכו גם רצף
מערך של השיעור ,תיק תוכן ,ליקויים  -כל זה
מתוקף כל הזמן ללא הפסק .כל דבר מה חדש שהן

רב"ט טלי ויסר

רב"ט אליאנה פלקסמן

ההכשרה שלכן ,ואולי רועדות מפחד איך יגיבו
החיילים הלומדים ,איזה משוב נותנים לכן
מהסביבה ,לדוגמה המ"מית או מפקד אחר שנותן
לכם משוב ומעיר ,ומה האיסוף לקחים העצמי
שלכן כדי להשתפר יותר גם למחזורים הבאים?
הַרף שלנו מאוד גבוה ,אומרת אליאנה ,זאת
אומרת לא מתפשרים ושואפים למישוב .גם אלה
הוותיקות שמשתחררות בעוד ארבעה חודשים
עדיין דואגים ל ַמּׁשֵב אותן ולתת להן כל פעם
טיפים .ברגע שמסיימים את ההכשרה וכבר
עומדים מול הכיתה  -זה לא כמו מה שאתה
לומד בהכשרה ,זה פתאום העולם האמיתי ,ושם
אתה עובד יותר קשה .ברור שהמִיׁשּוב יכול להיות
קשה ,אבל אתה ַּגדֵל ממנו ,אתה לומד ממנו ,אתה
משתפר ממנו ,הוא מאוד מקדם אותך מבחינה
מקצועית .ושחף מוסיפה :עכשיו ,נגיד ,יצאתי
משיעור של חברה שמישבתי אותה ,ישבתי
מאחור וראיתי איך היא מעבירה את השיעור,
ואיזה טיפים יש לי ,אם זה ניסוחים שהם לא
כל כך מובנים שהייתי משפרת אותה ,אם זו
שאלה שהיא נשאלה שהיא אולי לא הסבירה
בצורה הכי טובה מבחינתי .אני כותבת את כל
הנקודות ואחר כך ,אחרי השיעור אני מעבירה
לה את המשוב ,אומרת לה בדיוק איפה להשתפר
ואיפה לא ,וזה קורה על כל שיעור .בכל שיעור
שאת מעבירה ,בפעמיים הראשונות שלך ,משווים
אותך ומציעים איפה להתחזק ואיפה לשמור על
הרמה וכד' .אני יכולה להוסיף ,אומרת אליאנה,
שלכל מדריכה שמדריכה בפעם ראשונה ועומדת
מול כיתה ,מגיעה גם קצינה או מדריכה בכירה
לצפות באופן העברת השיעור ובנוסף גם באה
ממשבת .לכל מדריכה יש ממשבת שמתחילה
איתה מתחילת ההכשרה שלה במדור עד לרגע
שהיא מסיימת ,וממשבת אותה באופן הדרכתי.
ברגע שאנחנו מגיעות לשיעור הראשון  -באים
כל הגורמים שעסקו בהכשרה של אותה המדריכה,
אם זו קצינה ,מדריכה בכירה ,והממשבת ,וכמובן
שהחונכת של אותה ילדה והמדריכה .כך שיש
מישהו כל הזמן .אנחנו עובדות כל הזמן בתיאום
עם גוף פיתוח הדרכה שיש בשיזפון ,ובאות
המדריכות ,צוות פיתוח הדרכה ,באות וממשבות
את החיילות לאורך כל השירות שלהן.

אחרית שהיא ראשית

אני חייבת להגיד
שיש פה הבנות הכי
איכותיות שיש היום
בצבא ,וזה לא סתם
סיסמות ,אלה הבנות
הכי טובות בצבא

מוצאות  -הן ישר מכניסות את זה חזרה לספרות
ההדרכה .כך אנחנו שומרות ממש על הרלוונטיות
והעדכניות ,וכל פעם שאנחנו מוצאות משהו
חדש ,אנחנו דואגות להפיץ אותו ולהכניס אותו
לכל הספרות המקצועית.

ּׁשב
ִמיׁשּובִ ,מ ַּׁש ְב ִתיְ ,מ ַמ ֶּׁש ֶבתֲ ,א ַמ ֵ
בשיר "הורה אהבה" של חיים חפר וסשה
ארגוב שרים "התרנגולים" :אני אוהב ,אתה
אוהב ,והיא אוהבת ,ופה בבית הספר לשריון
שמעתי ִמּׁשַ ְבתִיְ ,מ ַמשֵּׁבֶתֲ ,א ַמּׁשֵב ,כלומר נתתי,
נותנת ו ֶאּתֵן מָׁשֹוב .במה דברים אמורים? שאלתי
אם כשנכנסתן בפעם הראשונה כמדריכה ,בגמר

קשה לדמיין את חיל השריון המתקדם מאוד
כיום בטכנולוגיה ,באמצעי לחימה ובשיטות
לחימה המתעדכנות בקביעות ,ללא מדריכות
השריון ,המהוות אבן יסוד בהכשרה של החיילים
והמפקדים ,משלב הגיוס ובקורסי הפיקוד
השונים .איכות החיילות המגיעות לתפקיד זה,
ההתלהבות ,המסירות ,האכפתיות ,הרצון הנחוש
ללמוד ולהתמקצע בחומר  -הם שם דבר ומבטיח
שהשריון יוסיף להתעצם בזכותן .המחזורים
והדורות מתחלפים אמנם ,אך גם במדריכות
השריון התורה עוברת ומשתכללת ,ומתקיימת
לגביהן האמרה המיוחסת לחוני המעגל :כשם
שנטעו אבותיי לי ,אטע אני לבני".
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מה נותר
ממלחמת
יום הכיפורים
הלקח הרלוונטי היחיד שנותר מהמלחמה שהתרחשה
לפני  40שנה קשור ליכולתנו לבחון את דרכי החשיבה
שלנו ובעיקר את תפיסת צה"ל הרואה ב"כיבוש מרחבים
נוספים" ַמ ְפ ֵתּ ַח יחיד לביטחון .ממשלות ישראל ,מסתבר,
לא לקחו חלק פעיל בקביעת גבולות המדינה1
תא"ל (במיל') ד"ר דב תמרי*
מניין השנים שעברו מאז מלחמת יום הכיפורים
עבר כבר את מניין השנים שעברו מפתיחת מלחמת
העולם הראשונה ועד לסיומה של השנייה ,ועדיין
אנו מדברים על לקחי אותה מלחמה שארכה
שלושה שבועות באוקטובר שנת .'73
סקירת מושגי־הזיכרון מהמלחמה ההיא
מעלה שוב את "ההפתעה" המשויכת בלעדית
לאגף המודיעין במטכ"ל" ,גיוס מילואים חפוז
ולא מסודר"" ,מתקפת הנגד ב־ 8בחודש" (שאגב,
לא הייתה .היה דבר מה אחר לחלוטין)" ,צליחה
ששינתה את פני המלחמה"" ,הכרעה המביאה
להרתעה"" ,גבהות־לב של הקצונה הבכירה" ועוד.
הכול כמובן ,נועד להפיק לקחים ,אך חוששני שאין
כאלה .שכן המציאות השתנתה מן הקצה לקצה.
השנה ,במלאות לה  ,40מועד חגיגי ,לא נעדר
כמובן זיכרון "הקרב"  ,זיכרון שאותו נושאים לא
רק משתתפיה של המלחמה (המתמעטים) ,אלא
החברה הישראלית כולה שאימצה אותו כמוטיב
מרכזי באתוס הלאומי שלה.
לפיכך ,השאלה הנכבדה שנותרה לדעתי מאותם
ימים ,ואני סבור שיש לה ערך עיוני ומעשי כאחד,
היא מה חשבו אבות המלחמה ההיא ומדוע
חשבו כך ולא אחרת .במילים אחרות  -חשיבה
על החשיבה .דהיינו ,האם יש לנו את היכולת
לחשוב כיצד ולמה אנו חושבים כפי שאנחנו
חושבים על המלחמה ,על מנת לבחון תמיד האם
אפשר שחשיבתנו אינה רלוונטית עוד ואינה עונה
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למציאות המתהווה.
בד בבד ,מיד מתעוררת שאלה נוספת ,האם
הקצונה הבכירה של צה"ל סיגלה לעצמה את
היכולת והכישרון לחשוב על איך היא חושבת,
ומדוע היא חושבת כך ולא אחרת .האם יכול
הפיקוד הבכיר לשאול את עצמו  -מהו בסיס
החשיבה שלנו? האם אנו יודעים לפענח אותו?
והאם אנו יודעים לשנות את דרך החשיבה הזו
ולהסביר אותו לעצמנו ולאחרים?
שני אפיקים של הגות אודות מלחמת יום
הכיפורים קיימים וכנראה יתקיימו גם בעתיד.
האחד  -הזיכרון האישי והקיבוצי ,השני -
ההיסטוריוגרפיה .הזיכרון האישי נבנה מההווה
אל העבר והוא הבסיס למיתוסים ולאתוס הצבאי
והלאומי .הוא מלא בתעתועי הזמן ,בזיכרון העובר
שינויים ולעיתים גם התאמות לצרכים אישיים,
חברתיים ופוליטיים .למרבה הצער ,רבים סוברים
כי הזיכרון הוא "עובדות".
ההיסטוריוגרפיה נבנית מהעבר אל ההווה
באמצעות מסמכי ארכיונים שנחשפים ,על ידי
חקירה מדוקדקת ועל ידי גישה ביקורתית מחמירה.
אמת ,גם למחקר ההיסטורי יש נרטיב ,אולי אישי
של החוקר ,אולי של רוח הזמן ,לכן הוא עומד
תמיד למבחן חוזר ולעולם אינו מוחלט .הזיכרון,
לעומת זאת ,אם התקבע ,יהפוך למוחלט.
הזיכרון וההיסטוריוגרפיה אינם נפגשים ,אך
לשניהם זכות קיום .הזיכרון מהווה חלק בלתי

נפרד מהרוח האנושית ומהמיתוסים שמעצבים
את תודעת הפרט והכלל .עם זאת ,כאשר הוא
משתלט על ההיסטוריוגרפיה ומתקבל כ"אמת"
ואפילו כפלטפורמה ל"לקחים" ,נוצרת בעיה.
האם נותרו עדיין נושאים רלוונטיים ממלחמת
יום הכיפורים המצדיקים חקירה?
נראה שאין טעם לדון ולדוש ב"מה היה" .זו
התמסרות לא ביקורתית ל"זיכרון" .עם זאת ,יש
לדעתי שלושה נושאים שבאו לידי ביטוי במלחמה
ההיא ונותרו רלוונטיים :האחד ,יחסי מדינאים־
חיילים ,דהיינו ,ממשלות מול מטות־כלליים
וקצונה־בכירה .השני  -האם אנו מסוגלים לחשוב
על החשיבה שלנו ,השלישי  -דיון ב"טריטוריה"
כמגלמת את כל התשובות והפתרונות לבעיות
הביטחון.
בחרתי בנושא השלישי  -אודות הטריטוריה
כמגלמת תשובות ,ובעזרתו אנסה לשקף את
סוגיית החשיבה על החשיבה.
סריקה שיטתית של ארכיון צה"ל ,מהשנים
 1950ועד  ,1982ואפילו אחרי שנה זו ,מצביעה
על תופעה בת יותר מ־ 30שנים ,שעקבותיה נותרו
בצה"ל ,בממשלות וגם בחברה הישראלית עד היום,
לפיה הפתרון האולטימטיבי לבעיות הביטחון
היא תוספת טריטוריה למדינה ההתחלתית ,זו
שנקבעה בהסכמי שביתת הנשק ב־.1949
הטריטוריה הנוספת ,אליבא צה"ל של אז,
לא הייתה שיפור גבולות וקווים בשוליים ,אלא

ועדת שביתת הנשק ישראל-מצרים (בתום מלחמת העצמאות) נפגשת בשטח לקביעת תוואי הגבול

הכפלת שיטחה של ישראל ובמקרים ,או במסמכים
מסוימים ,גם שילשה ,אפילו ריבעה .המסמכים
האמורים הם מחקרים של מחלקות התכנון
במטכ"ל ,תכנונים אופרטיביים של המטכ"ל,
תוכניות רב־שנתיות לבניין הכוח הצבאי ,הנחיות
המטכ"ל לפיקודים ופקודות לביצוע.
מגוון המסמכים גדול מאד ,מאות רבות ,ואין
ספק שאלה שיקפו את תפיסות העולם של צה"ל,
את דרכי החשיבה שלו ,ואת ההכנות המתמידות
למימושן.
בתחילה ,לכאורה ,רק הביטחון הישיר והקיום
היו בראש מעייני המטות הכלליים והקצונה
הבכירה ,אולם בתוך זמן קצר אפשר לראות מאוסף
המסמכים הללו כיצד חרג צה"ל מהביטחון הישיר
אל היתרונות הכלכליים הצפויים אם מדינת ישראל
תתפוס מרחבים גדולים ותספחם .על אלה נוספו
היתרונות למיצובה המדיני של ישראל בעולם ,אם
וכאשר היא תהיה מדינה גדולה בשטח ובמשאבים.
נפנה לסקירה קצרה ,בגלל קוצר היריעה,
שמייצגת את "ההליכה למרחב" מבית מדרשו
של צה"ל:2

כבר ב־ ,1950עוד טרם הסתיימה בניית צה"ל
אחרי מלחמת העצמאות ועדיין לא גובש ארגון
המילואים ,נוסחו על ידי המטכ"ל המטרות
האסטרטגיות של ישראל למקרה מלחמה ,ולפי
סדר עדיפות ברור :השמדת כוחו הלוחם של האויב,
השתלטות על רכס הרי אפרים ויהודה ותפיסת
דרך ג'נין־חברון ,תפישת קו הירדן וטיהור מערב
הירדן ,תפיסת רמת עבר־הירדן וייצוב גבול לאורך
המדבר ,תוך השתלטות על עבר־הירדן .אחרי
חודשים אחדים שודרגו המטרות והובהרו :כיבוש
מרכזים חיוניים בצפון ,הכנעת סוריה והלבנון
והוצאתן מיכולת איום על ישראל לזמן ארוך.
ההסבר למטרות האסטרטגיות היה מפורט:
"ההצעה המובאת להלן באה כדי לתת לפיקודים,
בדרך של הנחיית אגף המטה במטכ"ל ,את מרחב
החיים האסטרטגי של ישראל ,בהתחשב עם קווי
הגבול הטבעיים שבשטח הגאו־פוליטי שמרכזו הוא
מדינת ישראל .כוונת ההצעה להקיף את המרחב
אשר עם החזקתו יהיה ביטחון המדינה במקרה
מלחמה ,ולאחר תפיסת המרחב מובטח מבחינה
אסטרטגית .היא נשענת על קווי גבול טבעיים

הרריים וגבולות מדבר .עם קביעת גבולות של
מרחבי התפיסה של הפיקודים ניתן לאלוף הפיקוד
תפקידו היסודי ,כמפקד על מרחב אסטרטגי ,מרגילו
לחשוב על מרחבו האופרטיבי בלי תלות לגבולות
הקיימים ומרגילו לחשוב על המלחמה לא רק בקנה
מידה דפנסיבי ,אלא כהזדמנות להשגת יתרונות
אסטרטגיים מכריעים למדינת ישראל על ידי תפיסת
מרחבי התפיסה המתוארים".
ב־ 1953התרחבה התפיסה להתפשטות במרחב.
חצי האי סיני הוגדר כיעד לתפיסה ולהתפשטות
עד הגדה המזרחית של הסואץ ,בכלל זה רצועת
עזה .לראשונה נכתב כי את השטחים האמורים יש
לספח לגבולות המדינה לאחר כיבושם" .המטרה
היא לספח למדינה שטחים ,אשר ישפרו את מצבה
הביטחוני והכלכלי .חשוב להימנע מסיפוח שטחים
מאוכלסים על ידי ערבים ,אלא אם אפשר לגרשם".
עוד נאמר כי "האפשרות הנבחרת של צה"ל היא
מלחמה יזומה מתוכננת למפרע ,אשר תפתיע את
מדינות ערב המותקפות ותבוא לכיבוש ,בשלב
הראשון ,את כל היעדים אשר יבטיחו את הצלחת
המשך המלחמה".
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באותה שנה נוספו להתפשטות למרחב ממדים ממשלות ישראל שלא קיבלו מחד גיסא את מגמות
נוספים; לנצל את הסכסוך בין בריטניה למצרים הצבא ,מאידך גיסא לא התמודדו איתן .זה היה זרם
למלחמה יזומה ,לשיפור הגבולות עם מצרים חתרני ,אך לא סודי .ולראיה (אחת מיני רבות),
לצורכי ביטחון ושיפור כלכלת מדינת ישראל ,ישיבת מטכ"ל צה"ל ב־ 9באפריל  .1956היו"ר היה
לתפוס ולנצל את שדות הנפט בסיני שתפוקתם ראש הממשלה ושר הביטחון בן־גוריון והשתתפו
עולה על התצרוכת הכוללת של ישראל ,לגלות בה הרמטכ"ל דיין ,כל האלופים ומוזמנים אחרים.
ולנצל את המחצבים שעל קיומם בסיני יש כבר פתח עוזר ראש אג"ם ,אל"ם עוזי נרקיס" :אני
מידע סביר" .שליטה ישראלית בשטח המשתרע רוצה להציג עכשיו תכנון הגנה .תכנון אב להגנה
ממטולה ועד תעלת סואץ ,תעמיד את ישראל במצב בפני התקפת פתע ,וזה התכנון המכונה "קטורה".
גאוגרפי ,אשר יעשה כל פיקוד מזרח תיכוני ללא התכנון הזה כוונתו כפי שנוסחה בפקודת המבצע,
להגן על שלמות גבולות המדינה על ידי מתקפות
שיתוף ישראל בלתי ניתן לביצוע".3
ראויים לציון מחקרים יסודיים ומפורטים של יזומות לתיקון גבולות המדינה".
בצאתו לוועידת סוור בפרברי פריז ,להשגת
המטכ"ל אודות המזרח התיכון כולו ,כלכלתו,
מעמדו בעולם ,הצבאות הערביים ,החברות שיתוף הפעולה בין ישראל לצרפת ובריטניה,
במדינות הערביות ,מדיניות המעצמות ,ומול אלה כתב בן גוריון ביומנו ,ב־ 22באוקטובר ,1956
את מצבה של ישראל בפרמטרים השוואתיים .כי תוצאות המערכה "קדש" אמורות להשיג את
המטרות הבאות" :תכניתי
במחקר המעמיק "נבו" ,מיולי
כוללת ,אף היא מפוקפקת,
 ,1954בן עשרות עמודים ,נוסחה
כי היא מחייבת קודם כול
מסקנה:
רצון טוב ונאמנות מצד
"הגבולות הרצויים מבחינה
ביטחונית צריכים להיות גורם
אנגליה ,ולא תוכל להיעשות
מאזן חיובי ביחסי הכוחות
במהרה .יש לרכוש את ארצות
במזרח התיכון לטווח ארוך,
הברית לרעיון ,אבל להלכה
על ידי מתן ביטחון מקסימלי
היא פותרת את שאלת מזרח
למדינה באמצעים ובכוח אדם
התיכון ומספקת את צורכי
שהיא יכולה להפריש לצורכי
אנגליה ,צרפת וישראל  -וגם
ביטחון מבלי לפגוע באיזונה
של עיראק ולבנון .הפלת
נאצר (אם זה יתכן) ,חלוקת
הפנימי .על כן הגבול הרצוי הוא
ירדן  -המזרח לעיראק בשני
זה שיאפשר למדינה לשחרר כוחות
תנאים )1 :שלום עם ישראל
מקסימליים לפעולות התקפה על
 )2יישוב הפליטים בארצה.
ידי הקטנה מקסימלית של צורכי
כוחות בהגנה ...מכאן ניתן לסכם
קיצוץ שטחי לבנון על מנת
שתקום מדינה נוצרית .צירוף
שהגבול הנוכחי של ישראל מהווה
חלק סוריה (של שישאּכלי?)
גורם שלילי המכביד מאד על יחסי
וחלקו עד הליטני  -לנו .זה
הכוחות עם מדינות ערב ועל חיי
נותן לצרפתים שתי מדינות
שלום בגבולות המיושבים על ידי
בעלות ברית במזרח התיכון
ריכוזי אוכלוסייה עוינים .יחסי
ַּצר
(ואולי שלוש  -סוריה) ,מב ֵ
הכוחות הביטחוניים מצביעים על
מעמד אנגליה בשטח הנפט,
הצורך לייצב את המאזן הביטחוני
מפת גבולות החלוקה לפי
החלטת פוטר צרפת מצרת נאצר
האיום
שלנו לטווח ארוך ,לנוכח
עצרת האו"ם ב־ 29בנובמבר 1947
ומאפשר סידור של שלום
הערבי ,על ידי גורמים שיחפו
על נחיתותנו הגוברת .הגבול "הטבעי" (המרכאות באלג'יר וצפון אפריקה .אבל זה ידרוש לזמן".
ציון מיוחד למגמות ההתפשטות
במקור) הכולל ,שיענה על צורכי הביטחון הוא
מדבר סיני בדרום ,המדבר הסעודי בדרום מזרח ,הטריטוריאלית נמצא בתוכניות חומש שצה"ל
המדבר הסורי במזרח ,שטחי הלג'ה ממזרח החורן ,ראה בהן את ההנחיה לבניין הכוח ולהכנתו
החרמון והליטני .בעיית האוכלוסייה הערבית הכוללת למלחמה .בתוכנית החמש שנתית "בני
היושבת בשטחי הסיפוח הרצויים ,מפחיתה את יעקב" לבניין הכוח ,1962 - 1958 ,נכתב במפורש
הערך המוסף הביטחוני של שיפורי הגבול המוצעים .כי השגת ההכרעה במלחמה צריכה להיות בטווח
פתרון מדיני־צבאי של הבעיה נראה בדרך של דילול של  250ק"מ מגבולות המדינה והוא כולל את
על ידי פינוי ,טרנספר ,או יצירת מובלעת מדינית הבירות הערביות הקרובות .בתוכנית חומש שנתית
מנוטרלת".
העוקבת" ,בני אור" ,שפורסמה בסוף  ,1964נכתב
כאן מתעוררת השאלה ,האם היו מטרות כי "רמת עבר הירדן תאפשר לבסס גבול כלפי
המטכ"ל ודרכי מימושן סוד פנימי ,והממשלות ,מזרח ,דלילות האוכלוסייה בעבר הירדן לא תהווה
ראשי ממשלה ושרי ביטחון לא שמעו ולא ידעו מעמסה כלכלית על ישראל ,ותאפשר גם פתרון
עליהן?
לבעיית הפליטים" .עוד נכתב כי "נוכחות צה"ל
נראה ששמעו וידעו .אכן התקיים זרם חתרני ברמה העבר ירדנית תוכל גם לשמש בסיס נוח
בצה"ל אודות הגבולות הרצויים לישראל ,אבל לתמרון לעבר הרמה הסורית ,בפותחה צירים וכיווני
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התקפה חדשים".
במלחמת ששת הימים נכבשו שטחים שעלו
יותר מפי שניים על שטח מדינת ישראל בקווי
 .1949לכאורה ,תפיסת הביטחון של צה"ל באה על
סיפוקה .איך להגן על המרחבים החדשים? על זה
כמעט ואין עדויות במסמכים מאז שנות ה־ 50ועד
מלחמת ששת הימים .דבר מוזר ,שכן אם מדינה
מכפילה או משלשת את שיטחה ,מכתיבה מציאות
חדשה במזרח התיכון ,ודאי שעליה לעצב ולגבש
מראש תפיסת ביטחון חדשה .לכך אין עדויות
מהתקופה האמורה ,עדות לבעיה חשיבתית מוזרה.
אחרי המלחמה רווחו המושגים הצה"ליים
(וממשלות ישראל קיבלו אותם) " -במלחמה
לא יוחזרו שטחים"" ,אף שעל"" ,לישראל עומק
אסטרטגי" (סתירה פנימית עמוקה).
לקראת מלחמת יום הכיפורים היו מאחורי
ישראל וצה"ל שתי מלחמות  -מלחמת ששת־
הימים ומלחמת ההתשה ,כל אחת מהן הייתה
יכולה להוות מנוע לחשיבה מחודשת.
מלחמת ששת־הימים הייתה השינוי המיוחל,
ואילו מלחמת ההתשה ,1970 - 1968 ,פורשה
בישראל ובצה"ל כיום השביעי של אותה מלחמה,
מעין חותם להישגים .מנגד ,השלטון המצרי פירש
את מלחמת ההתשה כיום הראשון של מלחמת
אוקטובר ,אף שלא ידע עדיין מתי תתחולל.4
באפריל ובמאי  1973עסקו הרמטכ"ל והמטכ"ל
בדיונים אינטנסיביים על מטרות המלחמה ,לאור
הידיעות שהגיעו על כוונת מצרים לפתוח בה .מאז
התוכניות הרב־שנתיות לבניין הכוח והפעלתו
שלפני  ,1967ישראל זכתה במלחמה בטריטוריה
נוספת בכל זירות הלחימה הצפויות .המציאות
השתנתה מהקצה לקצה ,אבל צה"ל ,שניסח מטרות
מלחמה ,כיוון שהממשלה לא עשתה זאת ,הציע
לממשלה מטרות זהות לחלוטין לאלה של שנות
ה־ 50וה־ ,60לפני מלחמת ששת הימים .הרחבת
הטריטוריה הייתה המוטיב המרכזי בהן.
בדיון מטכ"ל במאי  1973אמר הרמטכ"ל" :אם
בכל זאת תהיה מלחמה ,אנחנו צריכים להגדיר
לעצמנו את מטרות המלחמה :אני חושב שאם
ב־ 1973תפרוץ מלחמה ,אנחנו צריכים לעשות הכול
כדי שהיא תהיה מכה מוחצת ותשפיע לטווח רחוק
על כל ההתפתחויות במזרח התיכון .אינני רוצה
להיות פרטנציוזי מדי ולהגיד שזו תהיה המלחמה
אשר תקבע את השלום עם הערבים ,אבל אני
בטוח שמפלה משמעותית רצינית של מצרים
יכולה לשנות את המצב באזור לשנים אחדות;
וכל הדיבורים שעמדנו בפניהם היום ,הסדר כזה
או אחר ,יידחו לחמש השנים הבאות .לכן אני
סבור שאנחנו צריכים להגדיר לעצמנו את מטרת
המלחמה כמטרת הכרעת המלחמה ,לא הכרעת
הסכסוך ,הכרעת המלחמה בזמן הקצר ,תוך גרימת
אבדות מרביות לצד השני ולזכות ביתרונות צבאיים
ומדיניים לטווח רחוק מאוד".
"יידחו לחמש השנים הבאות" ...הרמטכ"ל
אלעזר התכוון למגעים שבין מצרים ,ארצות הברית
וישראל ב־ 1972להסדר בסואץ ובסיני .אלעזר שלל
את המו"מ וראה במלחמה הזדמנות למנוע הסדר

בעקבות הנבירה בהגות הצה"לית אודות
בקיצור ,ניכר דמיון מלא
אפשרי בין מצרים לישראל.
בין היחס של צה"ל בשנות ההתפשטות במרחב מתעוררות שאלות
לראש הממשלה גולדה מאיר
ה־ 50וה־ 60ל"טריטוריה" ,נוספות .הראשונה ,בקשר לאותה הגות חתרנית
אמר" :כיצד הגדרנו לעצמנו
כמושג דומיננטי המאפיל ( )Subversiveשחתרה תחת מדיניות ממשלות
את המטרות והיה ותפרוץ
על כל קונספט אפשרי אחר ,ישראל ,על כל גווניהן ,וגם תחת המקובל בציבור
מלחמה? אני פטור מלפתוח
לבין תפיסת הרמטכ"ל ב־ .'73בענייני ביטחון .האם הייתה סודית? בוודאי שלא.
ולומר שאין לנו עניין במלחמה
המשמעות  -השטחים המדיניות הצה"לית והפרקטיקה המתחייבת
וכל מה שאנחנו עושים זה
למנוע מלחמה .אבל ,והיה
שנכבשו במלחמת ששת ממנה הובאו לידיעת ראשי ממשלה ושרי ביטחון
הימים לא שינו את מעמדה והתפשטו אף בקרב קצונת צה"ל עד לדרגות
תפרוץ מלחמה ,אנחנו מגדירים
הדומיננטי של הטריטוריה הבינוניות ,בין יתר בקרב קציני מילואים.
לעצמנו את המטרות כך:
וההתפשטות ,מצד אחד,
התהייה השנייה  -האם ה"התפשטות במרחב",
א.למנוע כל הישג צבאי
וחוסר ההתייחסות התבונית כתפיסה רווחת ,השפיעה על מבנה צה"ל ,על
מהאויב.
כיצד להגן ולהחזיק בה ,מצד תפיסת ההפעלה שלו ,על התוכניות למקרה
ב.להנחיל מפלה צבאית
משבר ועל ניהול וניהוג המלחמות? אין ספק
שני.
למצרים וסוריה ,המבוססת
האם הסכם השלום עם שהיא השפיעה עמוקות.
על השמדת כוחות והשמדת
מצרים ,לימים ,שינה את
כולנו מכירים את תפיסת הביטחון הלאומי
תשתית צבאית .השגת
היחס של צה"ל להתפשטות שעוצבה בשנות ה־ 50שעיקריה  -העתקת
מטרה זו  -השמדת כוחות
במרחב? התשובה ,לכאורה ,המלחמה אל שטח האויב ,מלחמה קצרה ,הרתעה
והשמדת תשתית צבאית
חיובית ,אבל תודעת תוספת  -התרעה  -הכרעה ,העדפת המלחמה היזומה
 צריכה להקנות לישראלטריטוריה לא נעלמה לחלוטין"( .קדש") והמתקפה המקדימה ("ששת הימים")
יתרונות משמעותיים,
מה שלא השתנה היא התופעה על פני מגננה תחילה ,ובהתאם  -מבנה הכוח
כלומר ,משמעותיים ליכולת
לפיה המטכ"ל הוא המנסח את הצבאי ההולם מתקפה על פני ,או על חשבון,
צבאית למספר שנים של
סוריה ומצרים ,גם ביחסי מפת שביתת הנשק בסיום מלחמת מדיניות הביטחון ואת מטרות יכולת מגננה ,שפירושו המעשי הוא צבא הבנוי
המלחמה ומביאן לאישור ליכול מחץ וכמעט ולא ליכולת העמידה.
כוחות וגם בקווי הפסקת־ העצמאות ב־1949
הטענה היא ,שכל אלה הושפעו עמוקות בעצם
הממשלה.
האש".
השינוי המדובר ,היה בדמות יצירת מדינת מתכלית־על :התפשטות למרחב וכינון מדינה
הפירוש המעשי והיחידי לדברים ,היא מלחמה
שבה תככב המתקפה להכרעת הצבאות הערביים ,חסות שכנה במקום כיבוש מלא וסיפוח .בשנים גדולה בשטחה ,עם כל היתרונות שזו טומנת
ובסופה  -הכרעה צבאית נוסח ששת הימים ,1982 - 1979 .שני שרי ביטחון ,אלופים ותיקים ,בחובה ,על פי הגותם של האבות המייסדים
האם צה"ל יפתח ראשון במלחמה? כנראה שלא .ויצמן ושרון ,עסקו במטרות ישראל אם וכאשר הצבאיים.
מה אם כן המקור התודעתי של אותה
ואז המצב האסטרטגי הראשון אמור היה להיות תפתח מערכה בלבנון .ויצמן ביקש מהרמטכ"ל
מגננה .עיון מדוקדק בתוכניות המגננה המעטות ,לנסח את מדיניות ישראל כלפי לבנון .המטכ"ל התפשטות במרחב? לפי התבטאויות הקצונה
הבכירה של צה"ל ,המקור
אחת בסיני ושלוש ברמת הגולן מלמדות שלא גיבש תפיסה חדשה .במקום
היה הרעיון ,ההיגיון והדרך
היה בהן כמעט שום יסוד הגנתי ,אלא קפיצה כיבוש לבנון ,עיצוב משטר נוצרי
של התנועה הציונית והמסע
למתקפה כוללת מתוך פריסה למגננה ,מיד עם ידידותי לישראל ,גם על ידי
הציוני שתחילתו בשלהי
תחילת הקרבות ,דבר שאף צבא בעולם לא הצליח פעולה צבאית ,וחיבור גאוגרפי
המאה ה־.19
לאורך החוף של מובלעת ג'וניה
לעשותו במאה ה־.20
בבסיס פעולתה של
עניין מיוחד יש במשפט המופיע במטרות הנוצרית עם גבול ישראל.
המלחמה שהוצגו לראש הממשלה" :יתרונות
התנועה הציונית בלט המימוש
שרון היה יותר החלטי:
באמצעות רכש טריטוריה
משמעותיים גם ביחסי־כוחות וגם בקווי הפסקת־ חיסול המחבלים  -כוחותיהם
בארץ ישראל ,שלא היה לה
האש" .כקווים העונים על "שיפור קווי הפסקת המזוינים ומפקדותיהם,
האש" ,שר הביטחון והרמטכ"ל ראו את השיפורים כולל בבירות'' :אני מדבר
(עד לכינון המנדט הבריטי
ממש על חיסול המחבלים,
על ארץ ישראל) גבול תחום
הגיאוגרפיים הבאים:
השתלטות על שארית הגדה המזרחית בצפון כולל מפקדותיהם הצבאיות
ומוגדר על מפה כלשהי ,לא
תעלת סואץ ועל פורט פואד ופורט סעיד ,תפיסת והמדיניות .זה מראש מדבר
היסטורית ,לא פוליטית ,גם
לא פרקטית ,וזו על ידי אחיזה
ראש־גשר נרחב מעבר לתעלת סואץ שיאפשר על כך שזה כולל את בירות...
בקרקע דה־פקטו .כמעט
חיסול טילי הקרקע־אוויר המצריים על ידי כוחות היעד הסופי של הקמת ממשלה
שלושים שנים ,עד מלחמת
היבשה במגמה להקנות לחיל האוויר שמיים נקיים חוקית בלבנון שהיא חלק
מהעולם החופשי וחיה בשלום מפת הגבולות בתום מלחמת
העצמאות ,ההתפשטות בתוך
ולמנוע בכך התקפות והפצצות על קו המעוזים,
ששת הימים ב־1967
ישיבה בשטח שממזרח לליטני עד כביש בירות־ עם ישראל''.5
ארץ ישראל נעשתה בדרך של
שני הקטעים הללו היוו שינוי מסוים ,אבל רכישת קרקעות והתיישבות מהמרכז אל הספר,
דמשק במגמה ליצור חיץ בין סוריה לבין לבנון
ולפגוע במחבלים ,השתלטות על החרמון עד לא מהותי ,שכן צה"ל נשאר בלבנון עוד  17שנים באופן לגאלי ,או לגאלי למחצה.
מלחמת העצמאות ותוצאותיה שינו סדרי
לנקודת גובה שתקנה שליטה מכ"מית טובה על אחרי שהמטרה להוציא את ארגון הפתח' מלבנון
האזור שמצפון ומצפון־מערב ותסייע ליצירת הושגה ,ומטרות אחרות היה ברור שלא ניתן עולם .ממדיניות של יישוב מאורגן לממלכתיות של
חיץ בין סוריה לבין לבנון ,והשתלטות על שטחי להשיג .את החשש מפינוי לבנון עד לגבול הבין־ מדינה .הכוח הצבאי ,שאיכותו במלחמת העצמאות
מקורות הנפט בגדה המערבית של מפרץ סואץ לאומי ,כפי שנעשה בשנת  ,2000אפשר לייחס לא הייתה גבוהה ,ייסד מדינה עצמאית בשטח
כמענה להטלת הסגר על ספינות המובילות נפט לתודעה הוותיקה כי כל מענה לבעיה ביטחונית סביר מתוך טריטוריית ארץ־ישראל המנדטורית.
הוא אחיזה בשטח המדינה היריבה.
לישראל מהמפרץ הפרסי.
גבולות המדינה נקבעו יותר על ידי מפקדי החזיתות
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מאשר על ידי הממשלה והעומד בראשה .במרחב
עליו פיקד האלוף יגאל אלון ,מגדרה ועד אילת,
המדינה התרחבה וכמעט ולא נותרו בה ערבים.
במרחב עליו פיקד משה כרמל ,כל הצפון נכבש
ונותרו בו ערבים ,שכן כך העדיף מפקד החזית,
שקרא לערביי חיפה והגליל " -הבה נחיה יחד
בשלום" .כל אחד לפי השקפת עולמו.
הכוח הצבאי לא רק הגן על המדינה שנוצרה
במלחמה ,אלא סימל את המעבר התרבותי מ"עוד
דונם ועוד עז" ל"כיבוש סיני בסופה" ,אשר למען
הדיוק ההיסטורי החל במערכת "חורב" (22
בדצמבר  )'48במסגרת שלביה האחרונים של
מלחמת העצמאות .הוגה המערכה ומפקדה היה
יגאל אלון.
אחרי מלחמת העצמאות והקמת צה"ל על
מילואיו ,תהליך קשה ,מסובך ,רב ייסורים ועוני
ממלכתי ,המטות הכלליים והקצונה הבכירה ,אחוזי
תחושת שליחות ,עם חוסר הסכמה והשלמה באשר
לתוצאות המלחמה ,החלו לפעול למען הנעת גלגלי
ההיסטוריה ולממש אותה ,תוך שימוש במרכזיות
צה"ל בהוויה הלאומית והחברתית .התפיסה,
שעיקרה "הליכה אל המרחב" ,מרחב שבו קמה
מדינת ישראל ,התפתחה בצבא ללא בקרה מדינית.
מה הייתה ההשפעה ומה היו התוצאות של
אותה תרבות ההליכה למרחב? נראה שהיא הייתה
בעצם הבסיס לתפיסת הביטחון הפרקטית ומבנה
צה"ל .המערכה "קדש" נועדה לתפוס את סיני
ולספחו .החלק הנסתר שלה מתבטא במחקר
"מיכה" שבוצע על ידי צוות תכנון מטכ"לי מיוחד
ונמסר למטכ"ל עם תום הלחימה .המחקר שִרטט
במפורש כיצד יש להחזיק ברוב חצי האי סיני,
שלא בסמוך לתעלת סואץ ומאפייניו העיקריים
היו כוח מינימלי למגננה ,הקמת היאחזויות נח"ל,
גישה "קווית" להגנת מרחב סיני ובניין מעוזים,
אף הם בגישה הקווית.6
התנאים והאילוצים המדיניים החזירו כידוע
את צה"ל לגבול הבין־לאומי עם מצרים ,אבל ראוי
להעיר כי ההחלטה על פינוי כל סיני התקבלה
אמנם כשבוע אחרי תום הקרבות ,אך עד פברואר
 1957המשיך צה"ל להעלות שלוש היאחזויות
נח"ל מחוץ לקווי  1949ללא אישור ,ובתקצוב
מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית ,ישות
לא צבאית ,גם לא ממשלתית.
חלפו  11שנים ופרצה מלחמת ששת הימים.
לא ישראל וצה"ל יזמו את המשבר ,אלא מצרים.
המתקפה המקדימה ,תוצר ההגות הצה"לית ,הביאה
להישגים צבאיים נדירים .ראוי לזכור שהמלחמה
הוכרעה ביומה הראשון ,אחרי ששלושה חילות
אוויר ערביים נפגעו עד כדי אובדן יכולת לחימה
אפקטיבית .הנחיית הממשלה לצה"ל הייתה
"להסיר את טבעת החנק מעל מדינת ישראל".
צה"ל ,באמצעות חיל האוויר ,עשה זאת ביום
אחד .הצבא הסורי לא תקף ,למעט שתי התקפות
פלוגתיות שוליות .מול הצבא הירדני לא היה קושי
להגן ,לא בירושלים ולא במרחב השומרון .הצבא
המצרי בקדמת סיני נותר חשוף לחלוטין למתקפות
חיל האוויר ומותר להניח שהיה נאלץ לחזור מוכה
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למרחב תעלת סואץ וקהיר .כל
ואיבה מתעצמת.
צה"ל הגיע אל מלחמת
השטחים שנכבשו במלחמת
יום הכיפורים כשהוא מצויד
ששת הימים לא היוו צורך
צבאי חיוני בנסיבות אותה
בכלים התבוניים הישנים:
הטריטוריות הנוספות הן
מלחמה ולא היו פרי הנחיית
חזות הביטחון הלאומי וחזות
הממשלה.
עתידה של מדינת ישראל.
מה שהניע את תנופת צה"ל
לכן המתקפה היא הצורה
בסיני ובגדה המערבית הייתה
האסטרטגית הדומיננטית,
ההליכה אל המרחב ,פרי שני
אם לא היחידה .המגננה
עשורים של הגות צה"לית
כצורה אסטרטגית אינה
ופרקטיקה שנבעה ממנה.
ראויה ואם היא נכפית עליו,
כך העידו אלוף פיקוד המרכז
צורתה קווית ללא עומק
עוזי נרקיס ומפקד חטיבת
וללא גמישות .המושג עומק
הצנחנים שלחמה בירושלים,
אסטרטגי היה חסר תוכן
אל"ם מרדכי גור ,כשנשאלו
איכותי ,משום שמבנה צה"ל
לאחר מעשה ,מדוע בלילה
הראשון של המלחמה כבר
ותפיסות הפעלתו ,למרות
גידול מרשים מאד בכוח
פעלו לכיבוש ירושלים כולה.
הצבאי אחרי  ,'67נותרו כפי
תשובתם הייתה שזו הייתה
שתאמו את הטריטוריה
תעודתם הישראלית והצבאית
הישראלית של .'49
כאחד.
ללא שינוי מבנה צה"ל,
דיין ,שר הביטחון מ־2
ללא שינויים תיאורטיים
ביוני  ,'67בחן שנית את
תוכניות המלחמה והורה
בחשיבה הצה"לית ,ליתרונות
לשנות את הפקודה לפיקוד
הטכנולוגיים שהיו לצה"ל
ב־ '73לא הייתה השפעה של
הדרום שקבעה להגיע לתעלת
ממש על המלחמה ותוצאותיה.
סואץ .הוא הורה להימנע מכך
ולהסתפק בהשמדת הכוחות גבולות ישראל כיום
יתר על כן ,כאשר המדיניות
המצריים בקדמת סיני ומרכזו .ראש־מחלקת והתיאוריה טוענות למגננה של "אף שעל" בקצה
המבצעים במטכ"ל ,אל"ם יצחק חופי ,שינה הקדמי ביותר של העומק האסטרטגי ,ואילו רוב
בעקבות הוראת דיין את נוסח הפקודה מ"יגיע הצבא מבוסס על מילואים ,לא היה עומק מערכתי,
לתעלת סואץ" ל"יהיה בכוננות להגיע לתעלת גם לא עומק טקטי.
לפני סיכום ,שאלה נוספת :האם ליד הזרם
סואץ" .פיקוד הדרום ,מפקדי האוגדות ועוצבות
הטנקים לא שקלו כלל התייחסות לפקודות הללו התודעתי החתרני מבית מדרשו של צה"ל
להתפשטות למרחב ,היה גם זרם פוליטי אזרחי
ונעו ישירות לתעלת סואץ.
עיון בכל המסמכים והמחקרים שעליהם מקביל־תומך ,ומה הייתה השפעתו? נראה שבין
מסתמך המאמר ,מעלה את השאלה; מה אין בהם? מלחמת העצמאות למלחמת ששת הימים ,את
הדבר מלמד על תופעה די מוזרה .לא מצאתי כמעט תפיסת "ההליכה למרחב" לא ייצגה כמתבקש
מאומה אודות השאלה  -איך מדינת ישראל ,תנועת "חרות" הלאומית־ימנית ,אלא דווקא
וצה"ל כישות צבאית ,היו אמורים להגן ולהחזיק "אחדות העבודה" ,בהנהגת יצחק טבנקין .עם
בטריטוריה הגדולה פי שלושה או ארבעה מזו זאת ,השפעתה של זו עד מלחמת ששת הימים
שהושגה ב־ .'49אם נשמיט את ההערות במסמכי לא הייתה מורגשת .אחריה היא החלה להתחזק
צה"ל כי תבוסה תאלץ מדינות ערביות להגיע ונפגשה עם צה"ל בממשלות אשכול וגולדה מאיר
לשלום עם ישראל ,אפשר היה להניח שאף מדינה עם השרים דיין ,גלילי ואלון.
וכך טען דיין" :כאשר אנחנו טוענים כלפי
ערבית לא תשלים עם אובדן שטחים ותעשה כל
שביכולתה כדי להחזירם.
המעצמות ,כלפי דעת הקהל בעולם ,או כלפי שר
החזקת השטחים הנכבשים הייתה אמורה ההיסטוריה ,שהערבים אינם רוצים לעשות שלום,
לפתח הגות ביטחונית חדשה לחלוטין ,שכן אם כל איננו נותנים דין אמת לעצמנו בנקודה עיקרית אחת.
מלחמה תחייב תפיסת שטחים נוספים ,אין לדבר אנחנו ,לו רצינו לחזור עכשיו למצב שבו נמצאנו
סוף .ההיגיון הפשוט חייב לעבור מדומיננטיות לפני המלחמה ולגבולות שמלפני המלחמה ,לאותו
המתקפה כמענה האולטימטיבי לכול משבר ,הסכם שביתת הנשק ולאותם קווי שביתת הנשק,
לדומיננטיות המגננה .זה היה מחייב שינוי אפשר להניח שהיינו מגיעים לכך ללא קשיים ...ומה
מבנה צה"ל ושינוי בתפיסות הפעלתו ,ואולי גם שאנחנו רוצים זה דבר חדש :גבולות חדשים ,מערכת
שינוי במדיניות החוץ של הממשלה .זה לא קרה .יחסים חדשה ,מדינה חדשה .רוצים שינויים יסודיים,
לא מצאתי הגות ,או חשיבה על דרכי החשיבה ובדיוק דבר זה אין הערבים רוצים .בכך השוני בין
המקובלות עד אז ,שמטרתה לבחון וגם לממש גמר מלחמת ששת הימים לבין גמר מלחמה אחרת
החזקת טריטוריות חדשות מול מציאות חדשה כלשהי בין מדינות שכנות אחרות כלשהן"...7

סיכום
החשיבה הצה"לית ממלחמת העצמאות ,דרך
מבצע קדש ועד מלחמת ששת הימים ,שאפשר לקרוא
לה חשיבה אסטרטגית ,הביאה לתוצאות צבאיות
מרשימות בשתי מלחמות .אבל בסביבה האסטרטגית
ואפילו הלאומית ,חשיבה זו הייתה לא מאוזנת,
נוקשה ,לא מערכתית ,וללא התפתחות תיאוריות
רלוונטיות להבנת המציאות המתהווה .היה בה מושג־
על דומיננטי אחד  -הליכה לטריטוריות רחוקות על
מנת לספחן ,מבלי שהומשגו ומומשו יחסי הגומלין
שבין מבנה צה"ל ,תיאוריה וטכנולוגיה ,ומבלי שהובנו
ההשפעות ההכרחיות של גידול טריטוריאלי מרשים
על מדינת ישראל וצבאה.
כאשר נוספה ב־ '67טריטוריה גדולה יותר מפי

שניים מזו של ישראל המקורית ,לא היה לצה"ל ,גם
לא לממשלות ישראל ,הגות שהייתה יכולה להניע
לחשיבה מחודשת ומחדשת .התוצאה הייתה מלחמת
יום הכיפורים ,שבחינת כל מושגיה מלמדת שאלה היו
המושגים הדומיננטיים של טרום  .'67הנטייה הרווחת
להאשים את אגף המודיעין במטכ"ל ואת יהירות
הפיקוד הבכיר עוזרת מאד לטשטש את בעיות החשיבה
בצה"ל ,שחסרה בה יכולת לחשוב על הדרך שבה אנו
חושבים ,ומדוע אנו חושבים כפי שאנו חושבים ,ועד
כמה אנו מסוגלים לתנות את דפוסי החשיבה.
השאלות שנותרו  -האם צה"ל היום ,יודע,
מסוגל ומעוניין לבחון את יסודות החשיבה שלו?
או שמא הוא משאיר הכול לממשלות שבהן לא
מתפתח ידע מעבר לדיון במשברים שכבר התהוו.
האם ממשלות ישראל ,המדינאים והחברה כולה,

התנערו מ"הטריטוריה הנוספת" כרכיב המרכזי
בתפיסות הביטחון? חוששני שעדיין לא.
* ד"ר דב תמרי ,תא"ל במיל' ,שירת בצנחנים
בתפקידי פיקוד וסיור ,היה מפקד סיירת מטכ"ל,
מפקד חטיבת טנקים ומפקד אוגדה משוריינת,
קצין המודיעין הראשי ומפקד המכללה לפיקוד
ולמטה .השתתף בכל המלחמות מתקופת פעולות
התגמול ועד אחרי מלחמת לבנון הראשונה.
במלחמת יום הכיפורים היה סגן מפקד אוגדה
 .162בעל עיטור העוז ושני ציונים לשבח מאת
הרמטכ"ל .מלמד לתואר שני באוניברסיטת
תל אביב וראש המגמה ללימודי הגנת העורף
במכללת בית ברל.

הערות:
 .1המאמר הופיע לראשונה ברבעון "אודיסאה" ,גיליון אוקטובר 2013
.2למתעניין ,מסמכים מייצגים בארכיון צה"ל מבין רבים :מקרה מזרח  .'50מקרה צפון דרום  ,'50הערכת מצב למקרה מלחמה עם מדינות ערב ,'53
הערכת מצב גור־ ,'53 1מחקר נבו  ,'54ישיבת מטכ"ל עם בן גוריון  ,'56תיק תכנון רב שנתי "בני יעקב"  ,'58תיק תכנון רב שנתי "בני אור"  ,'64מטרות
המלחמה של הרמטכ"ל אלעזר  ,'73מטרות ישראל בלבנון  ,'79מטרות המלחמה בלבנון של שר הביטחון שרון .'81
".3פיקוד מזרח תיכוני"  -הכוונה הייתה לברית בגדד שארצות הברית ובריטניה ניסו לכונן במזרח התיכון מול ברית המועצות .ברית צבאית ומדינית
בין בריטניה ,עיראק ,טורקיה ,פקיסטן ואיראן,
 .4מלחמת ההתשה כונתה במצרית  -חרב אל־אסתנזאף.
 .5מטרות המלחמה וגיבושן על ידי שר הביטחון שרון ,דצמבר .'81
 .6המושג "מעוז" מקורו במחקר "מיכה" ולא במלחמת ההתשה '68־.'70
 .7מתוך ספרו של משה דיין" ,מפה חדשה  -יחסים אחרים"" ,עולם בחותם שינויים" ,הרצאה לסגל הבכיר של מערכת הביטחון.5.12.1968 ,

תפסיק לחלום...

תתחיל לתכנן
יש לך מגרש? חולם על בית משלך?
אנחנו מלווים אותך לאורך כל הדרך,
מתכנון ועד מפתח.
"הארגז  -בטר הומס" בונה בתים פרטיים
ווילות ,בשיטת בניה מתקדמת באיכות בידוד
מהטובות בארץ ,בחומרי בניה מתקדמים,
בבניה מתועשת ,מדויקת ואיכותית.
מסירה תוך  120יום!

www.betterhomes.co.il

לפרטים פנה אל:
mivnim@haargaz.co.il | 1-800-368-358
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צעדת
השריון
ה־

24

בשדות המוריקים ליד אתר יד לשריון בלטרון ובמזג
אוויר נוח ומעט חמים ,צעדו כששת אלפים משתתפים
בצעדת השריון ה־ ,24בהם יחידים ובני משפחות מכול
הגילים וכן קבוצות מאורגנות של מקומות עבודה,
ואיתם לוחמים ומפקדי שריון בעבר ובהווה ,שחלקם
החילי הרביעי .ממעל ליוו את
השתתפו במירוץ הניווט ֵ
הצועדים שלושה מטוסים של עמותת "יעלים"
נחמה בר־כוכבא (בריל)
צילום :עדן זק"ש ,יאיר גולדנברג
צעדת השריון ה־ ,24בעקבות לוחמי השריון,
עמדה השנה בסימן רעות ,גבורה ואחוות לוחמים.
שלושה מוטיבים אלה הם ביסוד ההוויה והמהות
של לוחמי השריון .הצעדה התקיימה בחול המועד
פסח ,ביום י"ז בניסן תשע"ד 17 ,באפריל ,2014
ובמקביל התקיים מירוץ הניווט החֵילי הרביעי.
כל השנים מקפיד תא"ל (במיל') מנשה ענבר,
מנכ"ל עמותת יד לשריון ,לפתח ולטפח את נושאי
מורשת חיל השריון לדורותיו באמצעות מיזמים
רבים ומגוונים ,ואחד הנושאים המשמעותיים
הוא קיום צעדת לטרון בחול המועד פסח .השנה
השתתפו כ־ 6,000צועדים ,בתוכם בלטה קבוצה
אזרחית מאורגנת של חברת החשמל ,שצעדה
בסך על דגליה בתלבושת אחידה .כן השתתפו
קבוצות מאורגנות של חטיבות השריון הסדירות:
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חטיבת "ברק"־ ,188חטיבה  ,7חטיבה  - 401עקבות
הברזל ,וחטיבת ההכשרות  .460הצעדה התקיימה
במסגרת יום פתוח של אתר יד לשריון בלטרון
שהתקיים במהלך כל ימי חג הפסח ,במסגרתו
ביקרו באתר כ־ 20,000איש ,בחסות בנק הפועלים.
השתתפו בארגון ובביצוע הצעדה :עמותת יד
לשריון ,מפקדת קצין השריון הראשי ,החברה
להגנת הטבע ,איגוד הספורט העממי ,הקרן הקיימת
לישראל ,מה"ד־של"ח (שדה לאום חברה) והמועצה
האזורית מטה יהודה .לאורך מסלול הצעדה הוצבו
תחנות הסברה של החטיבות הסדירות ,חטיבה ,7
חטיבה  188ברק ,חטיבה  401וחטיבת ההכשרות
 460וכן תחנה של החברה להגנת הטבע ותחנות
ריענון .בכל אחת מהתחנות של החטיבות הוצב
לוח גדול ועליו צילומים וסיפורי לחימה וגבורה

חיילים יצאו לדרך  /למסע רגלי גדול /
התקדמו בלי פיק ברך  /ובשיר הרימו קול /
אך לפתע כשפרקו תרמיל משכם  /התברר
כי שכחו לקחת לחם
(משירה הידוע של נעמי שמר ז"ל)
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והראית לבנך ביום ההוא

הקטנה הזו גדולה תהיה

נסיכה ממועדון החמש היוקרתי

מההיסטוריה של כל חטיבה ,וכן הוצבו מדריכות
שריון מהיחידות לספר מקצת מסיפורי המורשת
והגבורה ולהנחילם בעיקר לצעירים שבצועדים.
מורות של"ח ,טל ומעיין ,הסבירו לאורך מסלול
הצעדה על הצומח והחי באזור.
לקראת הצעדה נערכה הכנה יסודית של
מדריכות השריון שבאתר יד לשריון בלטרון
ושל קצינות החינוך של החטיבות הסדירות.
תערוכת הדגמים של כלים משוריינים ,כלי טיס
ושיט ,הפכה חלק בלתי נפרד של אירוע צעדת
לטרון .השותפות של בוני הדגמים הייתה מרשימה
מאוד ובתערוכה הוצגו בין השאר דגמי נייר ,עץ
ומתכת .מסורת נוספת שהתפתחה כחלק מצעדת
השריון היא תערוכת מכוניות של מועדון החמש.
בשעות הבוקר המוקדמות התרכזו
באמפיתאטרון המקומי אלפי הצועדים :לוחמי
שריון בעבר ובהווה ,ומשפחות עם ילדים בכל
הגילאים ,כולל תינוקות בעגלות ,מצוידים
בבקבוקי מים וכובע עם סמל השריון שקיבלו
בכניסה .תנ"צ (בדימוס) אליהוא בן־און ניהל
את טקס פתיחת הצעדה .תת אלוף (מיל) מנשה
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לא עוצרים במסע

החיוך שבסיום הצעדה שווה את המאמץ

נחמה בר־כוכבא בעמדת הסברה של חטיבת ברק

ענבר בירך את הקהל הרב ,איחל להם צעדה
ספורטיבית מהנה ונתן את אות פתיחת הצעדה.

מי ומה בצעדה
מסלול הצעדה החל באתר יד לשריון בלטרון,
ועבר דרך אנדרטת חטיבה  ,7חורשת נחל נחשון,
עין חילו ,סרפנטינות וצינור השילוח ,חורשת
אייבי נתן ונווה שלום ,חורשת נחל נחשון ,תחנת
צ ָפּרים ,האנדרטה של חטיבת אלכסנדרוני,

כביש ירושלים־תל אביב הישן ,והסתיים באתר
יד לשריון .לרשות הצועדים עמדו לבחירה שני
מסלולים ,הארוך  -למיטיבי לכת  13 -ק"מ,
והקצר  7 -ק"מ .במהלך הצעדה עצרו הצועדים
בתחנות ההסבר ,בהן חיכו לצועדים קצינות
ומשקיות חינוך של חיל השריון ,שעל רקע נושא
התחנה ,הסבירו וסיפרו על מורשת החטיבה.
כאלמנתו של אלוף משה בר־כוכבא (בריל),
שהקים ומיסד את חטיבת "ברק" ברמת הגולן,
לאחר מלחמת ששת הימים כחטיבת שריון סדירה
ראשונה ברמה (ב־ 1במארס  ,)1969הצטרפתי
למש"קיות החינוך המדריכות בתחנה של חטיבת
ברק .הוספתי פרטים על הקמת החטיבה ,לחימתה
ומחיקתה למעשה מסדר הכוחות לאחר היומיים
הראשונים במלחמת יום הכפורים ,והקמתה מחדש
תוך כדי המלחמה ,על ידי המח"ט מקים החטיבה,
יחד עם דני ורדי (לוחם "ברק" בהקמה) ועמוס כץ.
למרות שמרבית המפקדים נהרגו בתחילת המלחמה
וחלק ניכר מהלוחמים נפצעו ,סיימה חטיבת "ברק"
את מלחמת יום הכפורים ,לאחר שהוקמה מחדש,
במובלעת במרחק  40ק"מ מדמשק.

וגם כל עמך יצאו לדרך

התרגשתי לפגוש בתחנה זו את אלוף (במיל')
יפתח רון־טל ומשפחתו ,שצעדו במסלול הצעדה
ועצרו בתחנה של חטיבת "ברק" .צועד מיוחד
שהשתתף היה אלוף העולם האולימפי במקצוע
ההליכה ,פרופ' שאול לדני ,שמקפיד להשתתף
בצעדות השריון ,מהראשונה שבהן.
שאלתי את רס"ן אביתר מונק ,סמג"ד 198
בחטיבה  ,460שהיה שותף בהפעלת הצעדה:
מה המיוחד להיות קצין בחיל השריון? וזו
תשובתו:
"זו זכות גדולה להיות קצין בחיל השריון וזו גם
הגשמת אידיאל שלי .מבחינתי זו הגשמה של חלום.
אני נוהג לומר לחיילים שלי ,שעלינו לזכור מה
היה מצב היהודים בזמן השואה ואיפה אנו נמצאים
כיום .אנו לא יושבים עדיין תחת עץ התאנה ,ולכן
כקצין אני ממצה יכולות שיש לי למען המדינה.
בחיל השריון יש ייחודיות של עוצמה כל כך גדולה,
וכוח עצום שיש לך ביד .כקצין בשריון צריך לדעת
לנתב את הכוח הזה לעוצמות חיוביות ולהרחיב
את הממשק עם החיילים בהכנתם כלוחמים ,גם
לנושאי ערכים וחיזוק.

עמדת ההסברה של חטיבת ברק

ואמירה אישית :בתוך כל הקשיים והסכנות
הקיימים שיש לנו כמדינה ,נדע תמיד להסתכל
על חצי הכוס המלאה .זה ייתן לנו הרבה כוחות
להמשיך בדרך שלנו".
התרגשתי לשמוע ולדעת שמורשת לוחמי
השריון ומפקדיו לדורותיהם פועמת וקיימת
באותה עוצמה ואמונה גם בדור המפקדים בחיל
השריון כיום.
בלטו בצעדה גם נציגי חטיבת הזקן  -חטיבה

( 8חטיבת הטנקים הראשונה) בהנהגתו של
רב החטיבה ולוחם העבר ,סא"ל הרב גדעון
לנגמן .מעל הצועדים חלפו מטוסים קלים של
עמותת "יעלים" מראשון לציון ,בהובלה של
אל"ם (במיל') איזי כנען ,עם שי שמעון ואיתן
גושן .ברחבי האתר ,בינות לכלים המשוריינים
המוצבים ביד לשריון ,חנו כמאה מכוניות יוקרה
של מועדון החמש על גווניהן הרבים ,ביניהן
מכוניות משנות ה־ ,30שהגיעו בנסיעה מכול
רחבי הארץ .המכוניות שובצו כאבני חן בתוך
תערוכת הרק"ם שסביב בנין משטרת לטרון.
בסיום הצעדה התאספו הצועדים ליד כותל
השמות הנמצא באתר ,לטקס הסיום .את טקס
הסיום הנחה סא"ל אוהד אורגל קצין האג"ם
של חיל השריון ,ובו חולקו הפרסים ליחידות
המתחרות .האלוף גיא צור ,מפקד זרוע היבשה,
סיכם את הצעדה וחילק פרסים ליחידות הבאות:
•במקום ראשון בתחרות הניווט זכתה פלס"ר
 7שקיבלה גביע,
•במקום ראשון בניווט חטיבתי זכתה חטיבת
"ברק"  188שקיבלה גביע,
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ברק בעיניים וגביע בידיים .חיילי חטיבת ברק עם גביע מקום ראשון

•במקום ראשון על הופעה ,מורל וצעידה זכתה
חטיבה  460שקיבלה גביע ,וכן מצלמה מעמותת
יד לשריון,
•במקום ראשון בצעדת חטיבות המילואים זכתה
חטיבה  8שקיבלה המחאה מחיל השריון בסך
 ₪ 2,000לרווחת החיילים,
•תעודת הוקרה על הצעידה קיבל פרופ' שאול
לדני מעמותת יד לשריון.
•כל צועד קיבל תעודת משתתף ומדליה.
קצינות ומשקיות החינוך של חיל השריון
היו שותפות להצלחת הצעדה .הן הקימו את
תחנות ההסברה של היחידות וסיפרו בצורה
מרשימה ומעניינת את מורשת גבורת הלוחמים
של חיל השריון.

מי ומי מחטיבות השריון
קצינות ומש"קיות החינוך של חיל השריון
בחטיבות הסדירות נטלו חלק חשוב בהכנת
ההסברים בצעדה ובלוחות המידע שנפרסו
בתחנות .סגן עדי בן שושן  -קצינת החינוך של
חיל השריון ושל חטיבה  - 460שימשה מפקדת
ההשתלמות של סגל החינוך לקראת הצעדה
ואחראית על מערך ההסברה .ואלה אנשי החינוך
מהיחידות:
מחטיבה 460

סמל הדר פיזנטי  -מש"קית חינוך מפח"ט; רב"ט
ספיר אסף  -מש"קית חינוך גדוד  ;532רב"ט שני
נחומסון  -מש"קית חינוך גדוד  ;532רב"ט עדן
בוחבוט  -מש"קית חינוך גדוד  ;198רב"ט ג'קלין
סינגר  -מש"קית חינוך  ;198רב"ט לילך אנגדיה -
מש"קית חינוך גדוד  ;330סג"ם אליסון אהרונוביץ'
 קצינת חינוך גדוד  ;196סמלת אריאלה יונתן -מש"קית חינוך גדוד  ;196סגן לירון גרנות  -קצינת
חינוך גדוד  ;195סמלת רעות אברהם  -מש"קית
חינוך גדוד  ;195רב"ט מיקה מיד  -מש"קית חינוך
גדוד  ;195טוראית גל דרויש  -מש"קית חינוך גדוד
 ;195רב"ט הדר אלחלל  -מש"קית חינוך גדוד ;195
רב"ט דולב יבשיצקי  -מש"קית חינוך גדוד .195
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נחמה בר־כוכבא עם נציגות חטיבת ברק

חטיבה 7

סגן נעה גנדלמן  -קצינת חינוך חטיבה ;7
רב"ט מעין גלבוע  -מש"קית חינוך גדוד  ;75רב"ט
נוי בוטביה  -מש"קית חינוך גדוד  ;77טוראית
טליה סלומון  -מש"קית חינוך מפח"ט; רב"ט
עדי סימון  -מש"קית חינוך פלס"ר .7
חטיבה 401

סגן הדר ברנד  -קצינת חינוך חטיבה ;401
רב"ט רעות היימן  -מש"קית חינוך מפח"ט;
רב"ט שי קליין  -מש"קית חינוך גדוד  ;52טוראית
עמית שרבי  -משקית חינוך גדוד  ;9טוראית
שיר ניסימוב  -מש"קית חינוך גדוד  ;46טוראית
עמית ויינטרופוב  -מש"קית חינוך פלס"ר .401
מחטיבה 188

סג"ם מיתר טביב  -קצינת חינוך חטיבה ;188
טוראית דניאל מירון  -מש"קית חינוך גדוד ;53
טוראית רעות מויאל  -מש"קית חינוך גדוד ;71
טוראית ספיר שבו  -מש"קית חינוך גדוד ;74
רב"ט אסתר ביינסין  -מש"קית חינוך מפח"ט .188

שאר השותפים להצלחה
צעדת השריון בעקבות לוחמים מתבצעת על
ידי עמותת יד לשריון בלטרון ,בשיתוף פעולה
מלא עם חיל השריון ,המארגן את ביצוע הצעדה,
אבטחתה ,שמירתה ,וארגון כל תחנה ,ומסלול
הצועדים ,ריכוז והפעלת ההדרכה של השותפים
בביצועה ,אבטחת כל חלקי הצעדה ,תיאום סופי
וביצוע התוכנית.
שותפים מלאים לתכנון וביצוע מושלם
ומקצועי במהלך כל חלק בצעדה היו :סא"ל אוהד
אורגיל  -קצין האג"ם של מקשנ"ר; סא"ל אלעד
שוורץ ,מג"ד  198בחטיבה  ;460הסמג"ד רב סרן
אביתר מונק ,וחיילי גדוד עזוז.
הארגון ,הסדר ,הדאגה לכול נושא ונושא
בתכנון ובביצוע ,האבטחה המצוינת והקפדנות על
כל פרט ,יצרו צעדה מוצלחת ,מרשימה ומרגשת,
המחזקת את הקשר של וותיקי השריון ללוחמי
החיל כיום ,ומספרת לאזרחי מדינת ישראל את

המורשת המפוארת של החיל לדורותיו.
באתר יד לשריון בלטרון ,במהלך מספר
חודשים לפני הצעדה ,עסקו בתכנון וביצוע עם
כל הגורמים השותפים בהפעלת הצעדה תת אלוף
(במיל') מנשה ענבר המנכ"ל ,ואלוף (במיל') חיים
ארז ,יו"ר עמותת יד לשריון בלטרון ,שקבעו את
המסגרת והיסודות לצעדה ,ואת הגופים הנוספים
שמשתתפים בהפעלת הצעדה.
המשימות חולקו לבעלי התפקידים במקום,
שעמלו השקיעו ותרמו רבות להצלחת הצעדה:
אשרת שפירא מנהלת מרכז המבקרים;
המדריכים והמדריכות של יחידת ההסברה של
יד לשריון; דודיק ברק מנהל מחלקת התחזוקה;
דבורי בורגר מנהלת מרכז מידע שהכינה את
התכנים לתחנות החטיבות במסלול הצעדה,
הפיקה חוברת מיוחדת המכילה חומרי עזר
לסגלי החינוך של החטיבות ועזרה בהכשרתן
בהשתלמות; מזל יחזקאל  -מנהלת הלשכה,
שעסקה כל התקופה ,לפני הצעדה ובמהלכה,
בהקפדה ובמקצועיות בתיאום הגורמים הרבים
שנטלו חלק בהכנות ובצעדה  -חיל השריון,
המועצה המקומית מטה יהודה ,אגוד הספורט
העממי ,החברה להגנת הטבע ,מפקדת קצין
השריון הראשי ,הקרן הקיימת לישראל.
בהכנת קצינות ומש"קיות החינוך של החטיבות
השונות לקראת פעילותן בתחנות ,השתתפו :סא"ל
(במיל') דוד כספי; אל"ם (במיל') יהודה בכר; תא"ל
(במיל') יהודה דובדבני; תא"ל (במיל') עוזי לב־
צור; ונחמה בר־כוכבא (בריל); סא"ל מיכאל מס,
הסמנכ"ל ,שהיה שותף מלא בתכנון ובהכנות בלטרון
ובמיוחד בהשקעה רבה ביום הצעדה ,בתיאומים
אחרונים עם הגורמים בשטח ובמציאת פתרונות
לצרכים נוספים שעלו במהלך הצעדה.
ברעות שריונאים
נחמה בר־כוכבא (בריל)
אלמנתו של אלוף משה בר־כוכבא (בריל)
מפקד גייסות השריון בעבר

חטיבת אגרוף הברזל -
זיכרון ומורשת
נתיב קרבות ארוך ,שחלקו עקוב מדם ,עברה חטיבת אגרוף הברזל מאז הקמתה
בראשית שנות השישים  -ממלחמת ששת הימים בסיני ,מלחמת יום הכיפורים
ברמת הגולן ומלחמת שלום הגליל .למעלה מאלפיים מיוצאי החטיבה לדורותיה
ובני המשפחות השכולות התכנסו ביד לשריון למפגש מרתק של זיכרון ומורשת
סא"ל (במיל') דוד כספי
ארבעים שנה מלאו למלחמת יום הכיפורים
ולוחמיה מאותה מלחמה קמו ועשו מעשה .ב־10
באוקטובר  1973התחולל אחד מהקרבות הקשים
של החטיבה ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים,
בניסיון אוגדתי לפרוץ מעבר לקו הסגול ולנסות
לכבוש את תילי כודנה .המהלך נכשל לחלוטין
והאוגדה נאלצה לסגת לאחר שספגה כעשרים
הרוגים ,טנקים רבים שלה נפגעו ,ובחטיבה
שלנו נמנו שלושה הרוגים וביניהם המ"פ רס"ן
רמי גבעוני ז"ל ,שנפגע ונהרג ,וגופתו נשארה
בטנק שלו שנגרר לאחר מכן על ידי הסורים
לשטחם .בדיוק ארבעים שנה אחרי קרב זה,
ב־ 10באוקטובר  ,2013התכנסו יוצאי החטיבה
לדורותיה למפגש מרתק ביד לשריון ,יחד עם בני
המשפחות השכולות ,לעצרת זיכרון ומורשת.

חטיבה בנתיב קרבות
חטיבת אגרוף הברזל ,שבראשית דרכה נקראה
חטיבה  ,200הוקמה בשנת  1961על ידי ישכה
שדמי ,כיום תא"ל (במיל') ,כחטיבת המילואים
הראשונה בצה"ל של טנקי סנטוריון ,ובשנה
החולפת מלאו  52שנים להקמתה .במלחמת ששת
הימים לחמה החטיבה במרחבי סיני וכוחותיה
הגיעו לתעלת סואץ .החטיבה בפיקודו של אל"ם
ישכה שדמי הייתה הכוח המרכזי במסגרת אוגדת
אברהם יפה .היא פרצה לסיני דרך ואדי חרידין
שנחשב כבלתי עביר .במהלך הקרבות החטיבה
נמתחה כאקורדיון לאורך  150ק"מ ,בין ראשוני
הסיירת והטנקים ובין אחרוני חוליות הסדנה,
שאספו את הטנקים הפגועים ,תיקנו אותם
והחזירו אותם לקו האש .את הלחימה סיכם

תג חטיבת אגרוף הברזל

המח"ט ישכה בדברים הבאים" :עברנו במסע
קרבות מפואר בהישגיו את מערכת הגבורה של
חטיבתנו .רשמנו דף ראשון ומכובד בספר קורות
חטיבת אגרוף הברזל .לקחנו חלק מכובד ביותר
במלחמת ששת הימים שרישומה בהיסטוריה
של עמנו יאיר ויזהיר לדורות .דרך לחימתנו
וההישגים שהושגו בקרב יהיו למופת בהיסטוריה
הצבאית המודרנית .אבל עבודת נמלים במשך
שנים באימונים ותרגילים ,הנכונות ורוח ההקרבה
ותחושת רגע המבחן ההיסטורי למדינתנו ועמנו
 כל אלה חברו יחדיו לעוצמה מוחצת ,בפניהנמוגו כל כוחות האויב על שריוניו הרבים ומערכיו
המבוצרים .משתאים ונפעמים מגודל ההישגים
וזוהר הניצחון חשנו את פעימת ליבו של עם גדול
ועתיק יומין על פני תבל רבתי".
במלחמת יום הכיפורים החטיבה עלתה לרמת

הגולן ,השתתפה בקרבות הבלימה ובמתקפת־
הנגד של צה"ל ,נלחמה בכוחות הסוריים שכבשו
את דרום רמת הגולן וכבשה מחדש ,בסיוע יחידות
נוספות ,את כל השטח שנפל לידי הסורים
בשני ימי הלחימה הראשונים .ב־ 12באוקטובר
הועברה החטיבה לפיקוד אוגדה  210של דן לנר
והשתתפה בקרבות בלימת מתקפת־הנגד של
הכוחות העיראקיים במובלעת הסורית .בהמשך
החטיבה ניהלה במהלך מספר ימים ,קרבות בלימה
קשים מול אויב עדיף בטנקים ובציוד ויכלה לו .עם
תום הקרבות ירדה החטיבה לחווה הסינית בסיני,
ושם הסתיים חלקה במלחמת יום הכיפורים.
במלחמת שלום הגליל החטיבה שימשה כוח
עתודה גייסי ,ונעה בציר ההררי המזרחי על גבול
הגזרות שבין פיקוד צפון לגייס הצפוני .התנועה
צפונה בצירים ההרריים הייתה קשה במיוחד
ורק עם תושיית המפקדים וסיוע של הפלס"ר
נמצאו צירים עוקפים וחטיבה הצליחה להגיע
לקו הקדמי .במהלך המלחמה החטיבה לא הגיעה
למיצוי מלא.
במלחמת לבנון השנייה פיקד על החטיבה
אל"ם עמיחי אברהמס.

עצרת הזיכרון והמורשת
צוות מצומצם של "זקני החטיבה" ושל אנשי
מפקדת החטיבה כיום חברו יחד בשיתוף פעולה
ובהתלהבות מלאה לארגון העצרת .כשיזמתי
לראשונה פגישת צוות להעלאת הרעיון ,כשנתיים
לפני האירוע ,ניכרה ספקנות מסוימת ,כי המשימה
של הבאת כל משרתי החטיבה לדורותיה נראתה
אז כמעט בלתי אפשרית ורבת קשיים .המח"ט
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אנדרטת החטיבה בפארק העוצבות ביד לשריון

דאז ,אל"ם מאיר בר מאיר ,נדלק על הרעיון ורתם
את המטה שלו למשימה ,וכך גם המשיך המח"ט
הנוכחי אל"ם אוהד נג'מה.
הצוות המצומצם התמודד עם קשיים רבים
ובהם הצורך לאתר ולעדכן כתובות של כשלשה
עשר אלף איש ,לשלוח לכולם הודעות בדרכים
שונות ,לפרסם את קיום העצרת ,לארגן ולגייס
משאבים ותרומות ,לגבש תוכנית ותכנים של
העצרת ,ולהגיע לרשימה מוסמכת ובדוקה של
רשימת החללים של החטיבה לאורך השנים .כל
אלה דרשו מפגשי עבודה תכופים ותעסוקה רבה
במשך כשנתיים .המאמצים נשאו פרי והתוצאה
הייתה עצרת מוצלחת ומרגשת מכול הבחינות,
שכללה מפגש רעים לנשק ,הנחת זרים על ידי
נציגי המשפחות השכולות ועצרת מורשת וזיכרון
באמפיתאטרון שביד לשריון ,בהשתתפותם של
למעלה מאלפיים ממשרתי החטיבה לדורותיה ובני
המשפחות השכולות .האכזבה הייתה הנוכחות
הדלה של אנשי החטיבה הצעירים ,המשרתים בה
כיום ,שהרי הם הדור שצריך להמשיך את מורשת
החטיבה .במעמד זה חולק לבני משפחות השכולות
ספר החטיבה על מלחמת יום הכיפורים ,בשם
"כשסבא היה במלחמה" ,שנכתב על ידי כותב
שורות אלה.
מצד אחד אנו חשים עצב וגעגועים על חברים
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שאיתם שירתנו ,בין בסדיר ובין במילואים ,שנפלו
במלחמות ובפעילות המבצעית ,ומצד שני שמחה
והתרגשות של אחוות לוחמים ושל מפגש רעים.
כך ציינתי בדברי הפתיחה .קצין השריון הראשי
תא"ל שמואל אולנסקי פתח בדבריו את העצרת
וציין עד כמה שוקדים בצה"ל על למידה והפקת
לקחים של מלחמת יום הכיפורים (ואנו מקווים
שאכן כך הוא הדבר) .עוד ציין תא"ל אולינסקי,
כמח"ט לשעבר של חטיבה ,את ייחודה ויכולותיה.
תא"ל (במיל') ישכה שדמי ,שייסד את החטיבה,
ציין בסגנונו המיוחד את גאוותו בהישגיה של
חטיבה זו במלחמת יום הכיפורים ,וכמי שהכיר
מקרוב את לוחמיה ,ידע את מסירותם ויכולתם.
ישכה קרא לשמור מורשת החטיבה ולטפחה
והדגיש כמה חשובה הנכונות ,הדריכות ,והאימון
הנדרשים מאתנו לעתיד לבוא ,כדי לבצר את
ביטחונה של המדינה .עוד ציין לשבח את הוצאת
ספרו של כותב שורות אלה במועד זה והדגיש את
חשיבותו להנצחת מורשת הקרב של החטיבה.
עורכת הדין כנרת בראשי ,שנולדה לאחר נפילתו
של אביה יצחק בראשי ז"ל ,שאותו שלא הכירה
וגדלה כבת יתומה ,נשאה דברים בשם המשפחות
השכולות .דבריה הרטיטו לבבות רבים כשציינה
את אווירת השכול והגעגועים בהם גדלה .למזלה
הייתה לה ולאחיה הבכור משפחה חזקה ותומכת,

שהביאוה להתרכז יותר בגבורה ובגאווה ,של
הנופלים ופחות בשכול .עם זאת הדגישה עד
כמה לא ניתן לאחות את שברי השכול והחסר,
וציינה כי לפעמים גם יתומים צריכים עזרה ,וזו
בוודאי קריאה לרשויות המטפלות במשפחות
השכולות .היא סיימה בתקווה שלא עוד מחדלים
וטעויות ,וכן בקריאת פרק קכ"א בתהליםׁ :שִיר
לַּמַ עֲלֹות ֶאּׂשָא עֵינ ַי אֶל־ ֶההִָרים ֵמ ַאיִן יָבֹא ֶעז ְִרי.
אלוף (במיל') יוסי פלד הדגיש בדבריו את
חשבון הנפש הנדרש מאתנו ,לא כהלקאה עצמית
אלא כתורם לחוסן הלאומי והחברתי .גיבורי
הלחימה של החטיבה במלחמת יום הכיפורים
עשו במסירות ובהקרבה ,תוך התעלמות מכול
התחשבנות ,ובכך כדאי להתרכז .בהיותו במדים
ביקר בשעתו בגרמניה בעיירה ואנזה ,המזכירה
לכולם את זוועות הנאצים ,משם קיבל חיזוק נוסף
למשמעות של עם ,מולדת וארץ ,וכדאי שנהיה
ראויים לכול אלה במעשים ולא רק בדיבורים.
המח"ט הנוכחי אל"ם אוהד נג'מה חתם את סבב
הדוברים ,וציין את רמתה ,עוצמתה ויכולותיה
הגבוהים של חטיבה זו .אנשי החטיבה כיום
מתבוננים בהערצה בלוחמי העבר של החטיבה
וחותם הנופלים ייזכר לעד .בסיום דבריו הודה
למארגני העצרת.
לפיד הזיכרון בטקס הודלק על ידי שי גבעוני,

בנו של רס"ן רמי גבעוני ז"ל ,כיום טייס באל על.
משה חליבה ,יו"ר יד לבנים בחולון שהוא אח
שכול לסמ"ר יצחק חליבה ז"ל ואב שכול לבנו
משה ז"ל ,קרא את היזכור.
ליוותה את הטקס בשירה מרגשת ,מקצועית
ומקסימה חבורת הזמר "רמות" ,בניצוחה של
תמי ,וכן בנגינת חליל צד וקלרניט של התלמידות
חן ואיה .החבורה הופיעה בעבר מספר פעמים
בעצרות הקודמות של החטיבה .עוד ליוו
את הטקס החזן הראשי של צה"ל סא"ל שי
אברהמסון ,בקולו המרגש ,וחבורת זמר של
הרבנות הצבאית.
כיבדו בנוכחותם את העצרת האלוף (במיל')
מנדי מרון ,ששירת כמח"ט השני של החטיבה,
האלוף (במיל') חיים ארז יו"ר עמותת "יד לשריון",
תא"ל (במיל') מנשה ענבר מנכ"ל עמותת יד
לשריון ,שמגיעות לו תודות רבות על עזרתו
ותמיכתו בארגון העצרת ,סא"ל (במיל') מיכאל מס
סמנכ"ל העמותה ,אל"ם מאיר בר מאיר ,המח"ט
לשעבר ,תא"ל (במיל') שלמה איליה שהיה קמ"ן
החטיבה במלחמה.
ראש הממשלה מר בנימין נתניהו שלח את
ברכתו הכתובה לחטיבה ,וציין את הישגיה של
החטיבה במלחמת יום הכיפורים וכן את זכרם של
חלליה ומורשתם של הנופלים .הוא קרא לטפח

את מורשת החטיבה המיוחדת הזו וחיזק בדבריו
את המשפחות השכולות.
עם השיר "לו יהי" ושירת "התקווה" ,תמה
העצרת המרשימה.
יוסי פלד ואנוכי ,כמנחה הטקס ,ציינו והדגשנו
בכמה מילים את דמותו ומנהיגותו של האלוף
מוסה פלד ז"ל ,שהיה מפקד אוגדתנו  146במלחמה.
מנהיגותו יוצאת הדופן באה לידי ביטוי כאשר ידע
לקדם ולהתעקש על רעיונותיו ואמונתו ,בדבר
הקצאת האוגדה להתקפה בדרום הרמה ,ביומה
השלישי למלחמה ,וזאת בניגוד לדעת הממונים
עליו ,שהורו לו קודם להיערך להגנה על הגשרים
 ואין ספק ,הייתה לזה משמעות מכרעת לגביגורל המלחמה.
אכן ,למזלו של צה"ל ,את עצתו ותכנונו של
מוסה קיבלו הרמטכ"ל רב אלוף דדו ,רב אלוף
חיים בר לב וכן אלוף הפיקוד חופי .מהלך זה הביא
להכרעת הצבא הסורי בדרום הרמה ולסילוק
אחיזתו בגזרה זו ,וביומה החמישי למלחמה לא
נותר אף חייל סורי באזור וכולם נהדפו אל מעבר
לקו הסגול.
תפקודו של מוסה בלחימה היה שקול ,רגוע
ומשרה ביטחון על כולם .הוא לא היה רק מפקד
קפדן ,בעל תפיסה מבצעית־קרבית ייחודית ,אלא
גם אבא ודואג לחייליו.

כתבות על חטיבת
אגרוף הברזל
יׂשכה (יששכר) שדמי מבכירי המפקדים
בשריון ,נחמה בר־כוכבא (בריל)" ,שריון"
 ,42נובמבר 2012
מכוננות ששת הימים לחסימה במצר
המיתלה ,נח כספי ,אתר השריון29 ,
בדצמבר 2013
"הבנתי שזו מלחמה על הבית" ,יוסי
פלד ,אתר השריון 9 ,באוקטובר 2011
שעותיה הקשות של חטיבה 205
במלחמת יום הכיפורים ,דוד כספי ,אתר
השריון 17 ,בדצמבר 2009
 40שנה למלחמת יום כיפור :כתבנו
חוזר לתופת ,אריק בנדר ,אתר השריון,
 18באפריל 2013
רשמי מלחמה ,נדב גרינר ,אתר השריון,
 8בינואר 2014

הגיע הזמן להכיר את פוליסת
החיסכון הכי טובה שלא הכרת

TOP FINANCE

פוליסת חיסכון ללא רכיב ביטוחי המאפשרת לך לחסוך
את כספך לכל מטרה בכל טווח זמן באמצעות הפקדות
חד פעמיות ו/או הפקדות חודשיות.

כדי לחסוך זמן יקר פנה/י אלינו כבר עכשיו:

*2066

TOP FINANCE

פתרונות פיננסים מתקדמים

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
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חטיבה - 7

תמיד בתנופה
ובמוכנות למלחמה
חטיבה  7עומדת לקבל טנקי מרכבה סימן  4מהדגם החדיש הכולל
מערכת הגנה אקטיבית "מעיל רוח" .ללא קשר לכך היא עסוקה סביב
השעון בהיערכות ומוכנות מרבית למלחמה הבאה .המח"ט אל"ם נדב
לוטן ,בעברו ראש מחלקת תורת חיל השריון ,חותר למשימה עם כל
מרכיבי החטיבה ומפקדיה ,גם בלימוד וגם בתרגול בשטח
תא"ל (במיל') מנשה (מנש) גולדבלט
ׁשבַע
בהמנון של חטיבה  7נכתב בפזמון החוזרֶ :
ּת
ׁשבַע ַ -א ְ
ׁשבַע ַ -סעַר ּבָ ָרמָהֶ ,
ׁשתֶ ,
ּת ּפְ לָדָה רֹוג ֶ ֶ
 ַא ְחטִיבָה!!! ואכן החטיבה
ּת ַה ֲ
ָאדָם ׁשֶל ֶעׁשֶת ַ -א ְ
מתאמנת ,מתרגלת את יחידותיה מהמסד עד
תרח"ט (תרגיל חטיבתי) ,מתחדשת בסוגי הרק"ם
ובהרכב היחידות ,נמצאת בתעסוקה מבצעית
(תע"ם) בכול הגזרות ,והחשוב מכול  -מובילה
בהכנות למלחמה הבאה ביום ובלילה ,בשטחים
פתוחים ובנויים ,מעל ומתחת לפני הקרקע.
מאז כניסתו של אל"ם נדב לוטן לתפקידו
כמפקד החטיבה ,ביוני  ,2013עסוקה החטיבה
סביב לשעון ביצירת המוכנות המרבית למלחמה
הבאה  -החל מיצירת פיקוד מוכוון משימה בכל
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הרמות ,דרך חיכוך עם כל הגדודים והיחידות
החטיבתיות ועד לפרט האחרון.
אל"ם נדב התמנה למפקד החטיבה המהוללת
לאחר שורה מרשימה של תפקידים (ראו במסגרת),
המעידים על היכרות מעמיקה ויסודית של נושא
השריון על כל היבטיו ,בדגש על הכשרת הלוחם
והמפקד ועל הכנתו למלחמה .מכאן ברור מה
מתכוון נדב כשהוא מציין את החיכוך עם כל
הגדודים והיחידות החטיבתיות עד לפרט האחרון.
יותר מכך ,צריך לראות את האושר שמפגין נדב
כשהוא מדבר על כך .נדב מבין שבעזרת החיכוך
הזה הוא יוצר את הבסיס החזק למוכנות מקצועית
של החטיבה כולה למלחמה.

ראייה של מפקד חטיבה
בשנים האחרונות הכיר נדב היטב את דרג
החטיבה בהיותו מפקד חטיבת המילואים ,600
ובלשונו" :המקצוע מח"ט ברור לי .בכניסתי
לתפקיד חתרתי ליצירת שפה משותפת עם
המג"דים ,וכן עם מפקדת החטיבה כגוף ועם
הגדודים .הדרך לכך אינה סובלת קיצורים ויש
לעבור דרך ביצוע אימונים לכול היחידות,
ובאימונים אלה המח"ט מוסיף את ניסיונו האישי
ואת הדרך שבה הוא רואה את החטיבה במלחמה
הבאה .אימון יחידה סדירה חייב להגיע לביצוע
תרגיל חטיבתי (תרח"ט) מלא באש חיה (רטוב,
בעגה הצבאית) .יש כמובן לעבור את השלבים

הבסיסיים ועד לתרגיל השלדי ,אך בחטיבה סדירה
יש חשיבות גדולה מאוד לכשירות של תרח"ט
מלא ,שבו באים לידי ביטוי לפרטי פרטים לא רק
הטקטיקה אלא הטנקאות בכללה ושאר מקצועות
הלחימה".
נדב רואה חשיבות גדולה בעיצוב התרח"ט
המלא .יש להגיע לרמת ביצוע גבוהה ומהירה,
ליצור גמישות וזריזות ליחידות הטקטיות ,למרות
שהפרטים הקטנים (הטנקים ,הנגמ"שים ,החול
וכו') מפריעים .היכולת לבצע שינוי משימה פיזי
למנטלי בהתאם להשתנות האויב והמשימה.
נדב שאחרי ביצוע תרגיל רטוב הוא מח"ט
היושב נוח בכיסא והמבין את היתרונות ,את
החסרונות ואת הפערים בחטיבה" .ראיתי מערכת
מהירה בתפיסה ,מג"דים משימתיים לוחמניים
ולא פזיזים .וחשוב מכול  -גיליתי תנופה ויוזמה
בכל הרמות מתחתיי .מפקד לא צריך שיאמרו לו
עד הפרט האחרון .אני מצפה מפקודיי שישלימו
את הנדרש לקבלת השלם המבצעי ויוסיפו על
הנאמר .התנופה והיוזמה אינה נחלת המפקדים
בלבד ,הן חלק בלתי נפרד מכלל גורמי המטה
והמקצוע בחטיבה .ראיתי שיפור משלב לשלב,
תיאומים בין מג"דים ,בין מפקדות משנה ,ויותר
מכך  -במישור המקצועי (מודיעין אש ,לוגיסטיקה
וכו').
החלק המשמעותי בתרגיל היה שלב הלחימה

בלילה ,שכלל את כל מרכיבי הלחימה ויצר תחושת
ביטחון ,עד אחרון החיילים ,שניתן לבצע כל
משימה ,כולל "תמרון ואש בלילה" .הידיעה
שאפשר לבצע זאת לא רק במסלול הטנק הבודד
אלא במסגרת גדולה ומורכבת כחטיבה ,מגבירה
את תחושת המוכנות למלחמה .רבים חושבים
כי תרגילי אש מספיק לבצע עד רמת הגדוד וכי
ההקשרים ברמת החטיבה הם קטנים ואולי לא
קיימים .במהלך התרח"ט הבאנו לידי ביטוי זריזות

וגמישות שאִפשרו ניצול תאי השטח במרחב
החטיבתי שהסתכם במימוש רעיון מבצעי שלם.
הגמישות והזריזות בין היחידות הטקטיות
חשוב שבעתיים כדי לקבל החלטות לשינויי
משימה ולממשם ברמה הפיזית וברמה המנטלית
עד אחרונת יחידות המשנה ואחרון החיילים.
אחת היחידות המשמעותיות שבהן באה
לידי ביטוי היכולת המשופרת הקיימת אצלנו
בחטיבה ,היא הפלס"ר (פלוגת הסיור) .פלס"ר
 7מצויה בכשירות גבוהה של משימה מוגדרת
וברורה ,ופרט לכך יש לפלס"ר יכולת להתאים
את המשימה לקרקע ולאויב בזריזות פיזית,
מודיעינית ומנטלית.
במהלך התרגיל ראיתי שיפור משלב לשלב,
בעיקר בין המג"דים אך לא רק שם .הייתה
דינמיקה של שיח בין גורמי המקצוע השונים
במפח"ט לבין המקבילים שלהם בגדודים ,בדגש
על השיח המודיעיני ובמהלך אפילו בין הגדודים.
התרח"ט הביא לידי ביטוי את המתח שבין
השליטה המבצעית לבין טיהור המרחב .הדהירה
קדימה היא חלק מהגנים הטבועים בחטיבת
טנקים ,אך אין אנו יכולים לשכוח במציאות
הנוכחית את שלב טיהור המרחב אשר מצריך
תכנון ,זמן ,משאבים וקשב פיקודי ,בעיקר ברמת
הגדודים .כמו כן ,שלב זה מחייב שילוב של כלל
יחידות השדה והתאמתן למרחב המטוהר.
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אחד החלקים המרכזיים בעבודת מפקדות הוא
שלב נוהלי הקרב ,החל מנוהל קרב סדור וארוך,
עבור דרך נוהל הקרב הקצר ועד החפוז ,בכך לא
השתנה דבר .הנוהל עצמו על כל שלביו שריר
וקיים גם בעידן טכנולוגיית צי"ד (צבא יבשה
דיגיטלי) .כלל שלבי נוהל הקרב חיוניים לקבלת
ההחלטות המקצועיות והנכונות .טכנולוגיית
הצי"ד מקצרת את לוחות הזמנים ומטייבת את
התוצאות .זמינות המודיעין לכל הרמות והראייה
המשותפת מאפשרת מיצוי נכון יותר של הנתונים
והרלוונטיות שלהם .מערכות השו"ב (השליטה
והבקרה) המתקדמות אינן מחליפות את קבוצת
התכנון המסורתית ,הקפ"קים (ריבוי של 'קבוצת
פקודות') לסוגיהם ואישורי התוכניות .אמנם
אפשר כיום לבצע אותם בצורה נוחה וברורה יותר
באמצעי הקשר ,אך בסופו של יום ,ובעיקר בשלב
אישור התוכניות ,אין תחליף מלצאת לשטח,
להיפגש עם המג"ד ,להביט לו בעיניים ,לשמוע
ולשמוע ולצאת בתחושה האנושית הבסיסית של
הביטחון בהבנת המשימה לאור המטרה וביכולת
הגדודים לבצע את משימתם.
כאחד מלקחי מלחמת לבנון השנייה מוקדש
פרק נרחב במערכות השו"ב לנושא המודיעין,
והוא זמינות המודיעין הרלוונטי לכל הרמות .כיום
אין "היררכיה" למודיעין .כולם יכולים לראות
הכול ,ויותר מכך  -לבקש הכול .כל מפקד וקמ"ן
מומחים באזור שעליו הם אחראים ,ולכן הם
האנשים הנכונים להכווין את גורמי האיסוף
לצרכים שלהם ולקבל את התוצאות בזמן אמת.
חשוב לציין כי הפעילות באזורים שבהם אנו
פועלים כיום בשטחים בנויים ,הרוויים באזרחים,
מחייבת אותנו למודיעין עדכני ומדויק .וכידוע
מחירה של שגיאה בתחום זה יכול להיות טעות
המשפיעה על המערכה כולה עד כדי הפסקתה.
כל המערכות המתקדמות והמדויקות
הנמצאות כיום ברשותנו יכולות ליצור אשליה
כי ניתן לנהל ולבצע את המשימה דרך המסמכים
בלבד .וכאן מזדקף נדב ואומר בקול ברור צלול
ותקיף" :המודיעין איננו  100אחוזים .אסור לנו
לוותר על האיסוף הקרבי .עלינו לאמת את אשר
קיבלנו מתוך המערכות למיניהן ,ולהשתדל להביא
עוד ועוד ועוד.
המג"ד נלחם ומסתער .הוא צריך את התמונה
המידית ועליו לברור אותה מתוך כמות המידע
הגדולה שנמצאת ברשותו כיום ,ובזמינות
גבוהה .אנו נמצאים כיום בשלבים ראשונים
של התמקצעות בתחום זה ,אך התוצאות
מעודדת ועלינו להמשיך ולמצות את כלל סוגי
המידע שברשותנו לביצוע המשימה העומדת
לפנינו בעוצמה ,במהירות ובמינימום נפגעים
לכוחותינו".
נדב מדבר באופן משולב ,תורה ופרקטיקה .זה
טבעי אצלו כמי שלאורך שירותו הצבאי היה ראש
תורת חיל השריון (תח"ש) ומפקד מגמת מג"דים.
מגוון תפקידי הפיקוד שביצע מאופיינים אצלו
בשילוב שניהם לאורך כל הדרך .כמפקד מנוסה
יוצא נדב מהתרח"ט בעיניים פקוחות ואומר כי
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אל"ם נדב לוטן
כרטיס ביקור
נדב החל את שירותו הצבאי בחטיבה
 7ועשה בה שורה של תפקידים לרבות
מג"ד  .75בין תפקידיו הנוספים :מ"פ
בקורס קציני השריון (קק"ש) ,סמג"ד
בקק"ש ,עוזר קצין האג"ם באוגדה .36
בחטיבה  460היה מג"ד  532של רצף
ההכשרה מגיוס ועד קמ"ט של חטיבות
 188ו־ ,401כולל קליטת טנקי סימן 4
ב' .עוד ביצע תפקיד לא שגרתי לקצין
שריון  -קצין אג"ם של אוגדת איו"ש.
שימש מפקד בקורס מג"דים .לפני מינויו
כמח"ט  7היה במשך ארבע שנים מח"ט
של חטיבת המילואים  ,600במקביל
לתפקידו כראש מחלקת תורת חש"ן,
שהובילה את קליטת טנקי מרכבה סימן
4מ' (עם "מעיל רוח") ואת המערכת
לניהול קרב (מענ"ק).
בוגר המכללה לביטחון לאומי
(מב"ל) ,בעל תואר ראשון למשפטים
ומִנהל יזמות עסקית (למד בפנסילבניה
בארצות הברית) ,ותואר שני במדעי
המדינה במסגרת מב"ל.
נשוי לחגית ואב ל־ 4ילדים.

התרגיל הוא רק דגימה בנקודה מסוימת .מבטו
הוא לעבר המבצע הבא" :אין לנו פריווילגיה
לחכות לתרח"ט הבא .הסיכומים כבר מאחורינו
ואנו עובדים במרץ ובתוכנית מסודרת על תיקון
ליקויים ,שיפור הטעון שיפור ושימור החלקים
הטובים".

מבט להמשך
"בחרתי להתמקד בחמישה נושאים" ,אומר
נדב" ,אשר יכינו את החטיבה באופן מיטבי
למשימות הבאות:
• לוחמת המודיעין לסגירת מעגלי אש למטרות,
• שימור ושיפור נוהל קרב (נוה"ק) קצר,
• מעבר בין גזרות לחימה בזמן קצר,
• ניצול מיטבי של האיסוף הקרבי,
• טיהור המרחב.
פרט להכנת החטיבה למבצע הבא ,עסוקה
החטיבה בנושאים רבים של בניין הכוח במסגרת
כלל השינויים המתרגשים על כלל צה"ל:
• הקמת פלוגה מסיעת לכל גדוד טנקים,
• הסבת החטיבה לטנק מרכבה סימן ,4
• המשך הסבות של מערכות השו"ב המתקדמות,
• אימוני הרבעון השני של החטיבה,
• הסדרת מבנה הגדוד לקרב".
הריאיון עם נדב התקיים בלטרון ,כביכול בדרך
"הביתה" .אך זה לא נדב .מיד עם סיום הראיון
מתכנסת ישיבת מטה לחטיבה להמשך העבודה
הרבה העומדת לפניו ,והיא הכנת החטיבה למבצע
הקרוב .האם בעזה או בלבנון  -ימים יגידו.

מכתב הרמטכ"ל
רב־אלוף בנימין (בני) גנץ
כ"ה במרחשוון תשע"ד
 29באוקטובר 2013

לכבוד אלוף (במיל') חיים ארז
יו"ר עמותת יד לשריון
אלוף (במיל') חיים ארז שלום רב,
אני מודה לך על מכתבך ועל ביטאון עמותת יד לשריון בסימן 40
שנה למלחמת יום הכיפורים ששלחת אליי.
מבין עמודי החוברת נשקפת דמותו של חיל השריון מזווית ראייה
אישית ובה בעת מתוך הסתכלות רחבה השלובה במלחמת יום
הכיפורים .בביטאון מובא סיפורו של האדם שבטנק  -קבוצת האנשים
המופלאה של אנשי השריון ,הנכונים לסכן את חייהם ,למען הגנת
עמם ,חבריהם ומשפחותיהם.
מלחמת יום הכיפורים ,כבדת הימים וכבדת הדמים ,הייתה מערכה

שבה בזכות הדבקות במשימה של חיילינו ומפקדינו  -ובמיוחד של
כוחות השריון  -הצליח צה"ל להפוך הפתעה למגננה ,ואותה לניצחון
במתקפה .השריון היה גורם מכריע בניצחוננו אז ,והוא ימשיך ויהווה
נדבך חיוני ביכולת התמרון של צה"ל ומכאן בשמירת ביטחונה של
מדינת ישראל.
עשייתך המבורכת במפעל ההנצחה מהווה ביטוי מובהק לרעות
המיוחדת שמאפיינת את השריונאים.
בהערכה רבה,
בנימין (בני) גנץ ,רב־אלוף
ראש המטה הכללי

מקורות לכתבה על הג'ריקן
בגיליון שריון 43

הבהרה :בכתבה "ג'ריקן ...על שום מה?" בגיליון "שריון" 43
מאפריל  ,2013נלקחו קטעים מוויקיפדיה.

מומחיות היא השילוב בין פיתוח לאינטגרציה,
ייצור מעולה והיענות לצורכי הלקוח
מאז  ,1945פלדות מפתחת ומספקת לתעשיות הביטחוניות
מגוון מלא של מוצרים טכנולוגיים ,מערכות ותתי מכלולים מותאמים

מכלול היגוי והילוכים

מכלול רצפת צריח תלויה

מנגנון מתח זחל

פלדות עין חרוד מאוחד  ,18965ישראל
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ועדת החינוך של הכנסת
באתר יד לשריון בלטרון
יו"ר ועדת החינוך של הכנסת ,חבר הכנסת
האלוף (במיל') עמרם מצנע ,חבר הכנסת מר שמעון
אוחיון וצוות אנשי הוועדה ,ביקרו באתר יד לשריון
בלטרון ביום  9במארס .2014
בין משתתפי הביקור היו הגב' יהודית גידלי
מנהלת ועדת החינוך של הכנסת ,גב' לאה גופר
רכזת בוועדת החינוך ,מר רפאל נתן מוועדת החינוך,
מר יואב יבין העוזר הפרלמנטרי של הח"כ עמרם
מצנע ,מר אשר הלפרן ראש תחום אנדרטות במשרד
הביטחון ,גב' לירון וייס דוברת ועדת החינוך של
הכנסת ,גב' אלה ברייר הדוברת של הח"כ עמרם
מצנע ,ונציגי עמותת יד לשריון :יו"ר עמותת יד
לשריון האלוף (במיל') חיים ארז ,מנכ"ל העמותה
תא"ל (במיל') מנשה ענבר ,יו"ר ועדת החינוך של יד
לשריון הגב' נחמה בר־כוכבא (בריל) ,יו"ר העמותה
להקמת מוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם
השנייה תא"ל (במיל') צביקה קן־תור ,הסמנכ"ל
סא"ל (במיל') מיכאל מס ,הגב' דבורי בורגר מנהלת
מרכז המידע ,הגב' אשרת שפירא מנהלת מרכז
המבקרים ,רענן יוסף נציג של"ח ,ואל"ם (במיל')
שאול נגר עורך הביטאון "שריון" ואתר השריון
באינטרנט.
לפני הדיון בנושא החינוך ,התקיים סיור של
המבקרים שכלל את כותל השמות שבו חבר הכנסת
מצנע הניח זר ,תצוגת מלחמת יום הכפורים ,מכלול
ההנצחה של יד לשריון ,תערוכת הלוחם היהודי
במלחמת העולם השנייה ,תצפית מגג הבניין
המרכזי ביד לשריון ,וסיור במרכז המידע ,שם
הוצגו למבקרים מגוון הפעילויות והחומרים של
מרכז המידע.
הביקור התמקד בנושאי הפעילויות הלימודיות
והחברתיות המגוונות המופעלות במקום.
באתר יד לשריון בלטרון ,פועל ומתפתח כל
השנים מפעל מרשים וייחודי שמטרתו להעשיר,
לטפח וללמד נושאי מורשת העם היהודי ,מלחמת
השחרור באזור ,ערכים של העם במולדתו והנצחת
לחימת הלוחמים היהודיים בצבאות העולם
במלחמת העולם השנייה ,נגד הנאצים.
את הביקור ליוו האלוף (במיל') חיים ארז,
תא"ל (במיל') מנשה ענבר  ,הגב' נחמה בר־כוכבא
(בריל) ,תא"ל (במיל') צביקה קן־תור.
במהלך הסיור באתר הדגיש תא"ל מנשה ענבר
את מהות המקום מבחינה היסטורית וישראלית,
כאשר מצפון עמק איילון ,המוזכר בספר יהושע
("שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון") ,ממערב
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אמאוס בהקשר למלחמות המכבים ,מדרום ומערב,
המקום בו ריכזו האנגלים את מנהיגי היישוב לפני
קום המדינה ,ומצפון־מערב ,הפריצה של כביש
"בורמה" ,הכביש שנפרץ על ידי חטיבת השריון 7
במלחמת השחרור ,כאשר ירושלים הייתה נצורה
על ידי הירדנים .הדרך לירושלים נחסמה ושיירות
הלוחמים עם האוכל ,הנשק והעזרה הראשונה נפגעו
ולא יכלו להמשיך .פריצת דרך בורמה אפשרה
מתן עזרה לתושבי ירושלים באמצעות השיירות.
לאחר מכן התכנסו כולם במוזאון הזמני של
הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה ושמעו
הסבר מקיף מפי תא"ל (במיל') צביקה קן־תור,
יו"ר העמותה של הלוחם היהודי במלחמת העולם
השנייה ,שסיפר על ההשקעה הרבה בהקמת מוזאון
ייחודי זה ,היחידי בעולם.
צביקה קן־תור הדגיש את הידע המועט של
האוכלוסייה בארץ ובתוך כך של תלמידי בתי הספר
התיכוניים .נושא לחימת היהודים במלחמת העולם
השנייה לא היה מוכר בארץ .הידע הבסיסי על
מלחמה זו ,בהקשר ליהודים הוא בעיקר נושא
השואה ,מעט על הבריגדה היהודית ,הפרטיזנים
ולוחמי הגטאות.
רק מעטים עד כה יודעים כי במלחמה זו לחמו
מיליון וחצי יהודים במסגרת צבאות בעלות הברית.
מתוך העם היהודי שמנה ערב המלחמה קרוב

ל־ 18מיליון נפש .מתוך הלוחמים היהודים האלה
נפלו כרבע מיליון .צביקה קן־תור ,תוך כדי הסיור
במוזאון ,ציין דוגמות של מפקדים בכירים יהודיים
בצבאות העולם שהצטיינו והשפיעו רבות במהלך
המלחמה ,עד לניצחון על הגרמנים.
בסיום נושא זה הוקרן סרטון קצר על המוזאון
הגדול הנמצא בהקמה באתר .על כך החליטה
ממשלת ישראל בתקופה בה היה אריאל שרון
ז"ל ראש הממשלה.
לקראת סוף הסיור ביקרו חברי הוועדה במרכז
המידע והתרשמו מחומרי ידע והדרכה רבים,
עבודות תלמידים ,חוברות למידה שנכתבו על
ידי אנשי מקצוע ועל ידי לוחמים ,בנושאי מורשת
עם ישראל ומורשת השריון.
הגב' דבורי בורגר הסבירה לנוכחים על חשיבותו
של מרכז זה ותרומתו לאנשי החינוך ,לתלמידים
ולאנשי הצבא ,במגוון חומרי למידה ייחודיים
בנושאי ארץ ישראל ,התפתחות המדינה ובנושאי
מורשת וצבא.
בישיבה המסכמת את הביקור בחדר הישיבות,
האלוף (במיל') חיים ארז ציין את חשיבות הביקור
של האלוף (במיל') עמרם מצנע יו"ר וועדת החינוך,
חברי הוועדה והאורחים בלטרון ,על מנת שיתרשמו
מקרוב מהעשייה הרבה והמשמעותית במגוון נושאי
החינוך והחברה באתר .חשוב לנו ,הוסיף ,שחברי

יו"ר ועדת החינוך של הכנסת ואלוף (במיל') עמרם מצנע (מימין) עם יו"ר עמותת יד לשריון
האלוף (במיל') חיים ארז ,ליד צילום של מצנע (ראו חץ) ממלחמת יום הכיפורים ,שבה שירת כמג"ד
טנקים ,בתערוכת צילומים לרגל מלאות  40שנה למלחמה זו

על טנקים ולוחמים.
אני מכיר ומוקיר את המיוחדות של הטנקיסטים
וחלקם בהקמת הארץ והמדינה.
אתם יוזמי המקום ,ראויים לכל שבח והערכה
על הרעיון ,היוזמה ,היצירתיות והעשייה.
כיו"ר ועדת החינוך של הכנסת ה־ 19אעשה
ככל יכולתי ואדאג להפצת המודעות למקום
החשוב הזה.
בהערכה ובהצלחה
מצנע
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תודת יו"ר ועדת החינוך
של הכנסת

ביקור ועדת החינוך של הכנסת

הוועדה יכירו את התרומה הרבה שלנו בהעשרה
וטיפוח של נושאי חינוך חברה וערכים בנוער
בישראל .תא"ל מנשה ענבר ,הציג את מטרות
הפעילויות הלימודיות חינוכיות שלנו באתר,
לדוגמה :הקניית מורשת הגבורה של עם ישראל
בעמק איילון ,פריצת דרך "בורמה" לירושלים על ידי
לוחמי חטיבה  7במלחמה השחרור ,הנצחה פעילה,
האדם הוא לא פלדה  -הוא לב ונשמה ,קריית
החינוך לערכים וטבע ,מורשת מה"ד של"ח (שדה
לאום חברה) ,בו ביקרו השנה למעלה מ־15,000
תלמידים .מוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם
השנייה ,המרכז הבין־לאומי לחקר נדידת הציפורים
בלטרון ,כתב העת "שריון".
בשנת  2013השתתפו בפעילויות לימודיות
חינוכיות בלטרון ,למעלה מ־ 27,000תלמידים
ובני נוער מהארץ ומחו"ל.
הגב' נחמה בר־כוכבא (בריל) :סיפרתי על
הפעילויות המתואמות עם בתי הספר בהתאם
לגילאי התלמידים ,ובהתאם לתוכניות הייחודיות
של כל מוסד חינוכי .הוספתי שבנוסף לתיאומים
עם בתי הספר ,אנו נפגשים עם ראשי ערים ,או
מנהלי מינהל החינוך שבעיר ,ובונים יחד ,בהתאם
לנושאים הנלמדים בבתי הספר בעיר ,תוכניות
העשרה וכפתיחה לפעילויות אלה ,מתקיימות
באתר השתלמויות משותפות של ראש העיר ,אנשי
המינהל ומנהלי בתי הספר בעיר .בהמשך לפעילות
זו באתר ,מבקרים תלמידי העיר ולומדים נושאים
אלה באתר יד לשריון בלטרון.
בדבריי הדגשתי שזו היוזמה שלנו להפעיל את
כל התוכניות הלימודיות  -חינוכיות  -חברתיות
באתר ,על מנת להעשיר ולטפח נושאים ערכיים
החשובים לכולנו ,לנוער בארץ ולמשלחות מחו"ל.

בנוסף לכל אלה ,אנחנו שותפים מלאים להפעלת
אתר מה"ד של"ח במקום ,בשיתוף עם אגף חברה
ונוער של משרד החינוך שבירושלים .בקריית
החינוך ,אנחנו שותפים מלאים להפעלת המקום
עם קצין החינוך הראשי של צה"ל .נושא הצפרות
מופעל יחד עם החברה להגנת הטבע.
לסיום ,קראתי בפני הוועדה את הדברים שכתבה
בספר האורחים ,לאחר ביקור במוזאון הלוחם
היהודי ,הגב' אורלי פורמן ,מנכ"לית משרד התרבות
והספורט:
לנחמה ,משה וצביקה היקרים והנדירים,
תודה רבה על בוקר מרגש,
תודה רבה על חיבור נוסף לשורשים,
יישר כוח גדול על פועלכם החשוב והמבורך.
פגשתי הבוקר "אנשים טובים באמצע הדרך".
בזכותכם תישאר מורשת חשובה לדור ילדינו,
נכדינו ונינינו.
בהערכה רבה ובברכה חמה
אורלי פורמן.
בסיכום הדיון הביע בדבריו יו"ר וועדת
החינוך של הכנסת אלוף (במיל') עמרם מצנע,
את התרשמותו העמוקה מהפעילות של יד לשריון
בתחום החינוך ,וציין כי יפנה לשר החינוך לקיים
ביקור ביד לשריון כחלק ממאמץ להגביר את
התודעה והידיעה של תלמידי בתי הספר וסגלי
ההוראה לנושא הלוחם היהודי במלחמת האולם
השנייה.
וכך כתב בספר האורחים:
להנהלת עמותת יד לשריון,
בהרכנת ראש ובכבוד גדול אני מבקר במקום
החשוב ,המרגש והמאחד הזה.
רוב שנותיי בצה"ל עברו בחיל השריון בפיקוד

במכתב תודה על הביקור ששלח חבר הכנסת
עמרם מצנע ,יו"ר וועדת החינוך של הכנסת ,הוא
כתב בין השאר:
"הוועדה מכירה ומוקירה את העשייה הרחבה
הנעשית על ידכם היוזמה ,בהתלהבות ,בהתנדבות
וללא לאות .הוועדה מצאה שלאתר יש משמעות
לאומית רחבה והיא תעשה כל שביכולתה ,כדי שכל
תלמידי בתי הספר יבקרו במקום כביקור חובה,
במסגרת לימודיהם .מצ"ב מכתבי לשר החינוך בנדון.
הוועדה מחזקת את ידיכם בהקמת מוזאון הלוחם
היהודי במלחמת העולם השנייה ומקווה שבנייתו
תסתיים בקרוב".

המכתב לשר החינוך שי פירון
בעקבות הביקור של ועדת החינוך של הכנסת,
שלח יו"ר הוועדה חבר הכנסת מצנע מכתב לשר
החינוך שי פירון ובו הוא כותב בין השאר:
"הוועדה מצאה שבמקום מתקיימת פעילות
חינוכית רחבה ביותר בתחומים שונים .הפעילות
באתר כוללת :הרצאות ,סיורים ,אירועים ,ימי
עיון  -לפרקי זמן שונים ,עד שהייה של מספר
ימים במקום .תכני הפעילות הם :היסטוריה  -החל
ביהושע בן־נון דרך המכבים ועד למלחמת העצמאות
 שיירות לירושלים ,כביש בורמה ,מבצע "נחשון",וכן ערכים של :מורשת ,נוף וטבע ,שדאות ,מנהיגות
ועוד .במקום מתקיימת גם תערוכה לנושא "הלוחם
היהודי במלחמת העולם השנייה" ,דבר המוצא כעת
בשלבי הקמה.
הוועדה מצאה שלאתר זה יש משמעות לאומית
רחבה ויש חשיבות גדולה שתלמידים יבקרו במקום
חשוב ,ערכי זה.
אני פונה אליך ,לפעול לכך שכל התלמידים מכול
מוסדות החינוך ,יבקרו באתר זה ,כביקור חובה
במסגרת לימודיהם בחטיבה עליונה .ביקור באתר
יתרום להעמקת הידע על המורשה ההיסטורית וכן
להקניית ערכים שונים :פעילות צה"ל והלוחמים
היהודים במלחמת העולם השנייה".
ברעות שריונאים
נחמה בר־כוכבא (בריל)
יו"ר וועדת החינוך של
עמותת יד לשריון בלטרון
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צבא ,הפתעה,

קונספציה

ומודיעין -
מעשיות ותירוצים
האם אפשר להילחם ללא מודיעין? אין חולק על כך שמלחמת יום
הכיפורים הייתה הפתעה מבחינת מדינת ישראל .האם הגדרת מצב
"הפתעה" נכונה לגבי הצבא שלנו או לכל כוח צבאי ככלל? מהי בעצם
הפתעה? כיום כבר ברור ששום ידיעה מודיעינית לא ניצחה את המלחמה,
אף תכנית מבצעית לא הייתה גאונית דיה בשביל לנצח .רק רמתם
המקצועית ,נחישותם ועוז רוחם של הלוחמים הביאה את הניצחון
תא"ל (במיל') עמי מורג

מהות ההגדרה "צבא"
מול תירוץ "ההפתעה"
בוויקיפדיה מוגדרת הפתעה כמצב רגשי
בעקבות אירוע בלתי צפוי מבחינת המקום,
הזמן או אופן ההתרחשות.
צבי לניר (מחבר הספר ההפתעה הבסיסית -
מודיעין במשבר ,הוצאת הקיבוץ המאוחד)1983 ,
מגדיר שני סוגי הפתעות  -הפתעה בסיסית -
חשיפת מערכת מושגית בלתי רלוונטית ,והפתעה
מצבית  -הנגרמת מכשל באיסוף ,עיבוד והפצת
מידע .ומהו צבא? בוויקיפדיה מוגדר הצבא כארגון
המאגד את סך הכוחות הלוחמים במדינה וכפוף
לישות המדינית .־־־ עיקר פעילותו היא לוחמה
והאימון לקראתה.
מתוך כך עולה מהות ברורה מאד .צבא מעצם
הגדרתו חייב וצריך להיות מוכן למלחמה בכל
זמן .למדינאים יש אחריות בלבדית על הפעלת
הצבא ואילו לצבא יש אחריות בלבדית להיות
תמיד מוכן .מכאן שצבא לא יכול להיות מופתע.
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מדינאים יכולים להיות מופתעים או להציג מצג
של הפתעה .לצבא אין מותרות כאלה.

צבא לא יכול להיות מופתע
מלחמת יום הכיפורים הייתה כמעט הפתעה
למדינאים .הם ידעו מספיק זמן מראש שתהיה
מלחמה והם החליטו מסיבות מדיניות ואחרות
שנספוג את המכה הראשונה .הם סמכו על הצבא
שהוא תמיד מוכן ויש ביכולתו לספוג את המכה
הראשונה ועדיין לנצח באופן מהיר ואלגנטי .הצבא
לא היה מוכן .הוא הופתע .מהפרסומים האחרונים
ניתן להבין שהייתה זליגה של זכויות מדינאים
לצמרת הצבא .משהו או מישהו התבלבל במקומו,
בתפקידו ובאחריותו .הכיצד ראש אמ"ן (שמייצג
קצין מקצועי ליד הרמטכ"ל) שחייב לראות הרים
של ממש בכל צל־הרים ,מרשה לעצמו לשקול
שיקולים כלכליים ,פוליטיים וכאלה שאינם
מעניינו של הצבא? ראש אמ"ן בבואו לבצע
הערכת איומים חייב להתייחס למצב הקשה ביותר

שיכול להתפתח .במערכות ההכשרה הצבאיות
מלמדים ,במסגרת הערכת המצב ,לנתח גם את
האויב .כמו לנו ,לאויב יש דרכי פעולה אפשריות.
קצין המודיעין המציג את דרך הפעולה האפשרית
(דפ"א) של האויב אמור למיין את הדרכים על פי
רמת סיכון ורמת סבירות .אין לו ולשאר בכירי
הצבא זכות להכניס להערכת המצב שלהם נתונים
ושיקולים זרים .והוא לא היחיד בסיפור .הרמטכ"ל
הוא מפקד הצבא ,הוא אמור להקשיב להערכות
ראש אמ"ן ולהחליט על סמך ניסיונו ,הידע שלו
ואפילו תחושות הבטן שלו .הרמטכ"ל במלחמת
יום הכיפורים ידע את כל הנתונים על היערכות
האויב .לפי הפרסומים הוא היה מודאג .האם
תפקידו רק להיות מודאג? תפקידו להיות מוכן
להתפתחות מלחמה בכל רגע נתון .כל הנורות
האדומות דלקו באור עז ,כל הכוחות בחזית דיווחו
על הכנות למלחמה ,ויש להניח שהוא צפה בהן
יותר מפעם אחת בביקוריו בחזית .הוא גם הורה
על תגבור חלקי ושינויי היערכות .הוא דרש גיוס

טנקי מגח בסיני במלחמת יום הכיפורים (ארכיון צה"ל)

מילואים מוקדם והכנות למכה מקדימה ולא נענה
על ידי הדרג המדיני .יש להניח שבהצגת המצב
לדרג המדיני ראש אמ"ן מציג את המלצותיו ואילו
הרמטכ"ל מציג את החלטותיו .בהתייחס לדברים
שפורסמו לאחרונה אזי הדרג המדיני בחר לקבל
את עמדת ראש אמ"ן ,למרות שהאחריות כולה על
כתפי הרמטכ"ל .כיצד אחרי כל זאת ניתן להגדיר
את שלב פתיחת המלחמה כהפתעה לצבא? אינני
יכול להעריך את הסיבות שהביאו את הרמטכ"ל
להרכין ראש בפני המדינאים .אני מניח שלמתח
המובנה ,הקיים בין הצבא לרשות המבצעת ,יש
תרומה רבתי ,כמו גם למעבר של בכירי הצבא
למערכת המדינית/אזרחית.

התירוצים המסבירים
הראשון בתירוצים הנדושים הוא
"הקונספציה" .הגדרתה היא "הערכה מובילה
בנושא מסוים ,המהווה את מסגרת ההתייחסות
המחשבתית לשיפוט המידע המתקבל .היא חייבת

להיות דינמית כי אחרת תהפוך למקובעת" .איך
בקלות רכשנו אנו כציבור את ההטעיה הזאת
והשתמשנו בה כבמטבע לשון .מה בין ההגדרה
הזו לתפקידו של הצבא? הקיבעון שלה? הצבא
הרי צריך להיות מוכן בכל עת למלחמה .ציודו,
מקצועיותו ,ונחישותו צריכים להיות מוכנים
להפעלה מידית .שינויים במצבים מדיניים
יכולים להשפיע על היערכותו וכוננותו ואין הם
נכנסים להגדרה של "קונצפציה" .זו בכלל מילה
של פרשנים ולא של חיילים .אם הצבא אמור
להיות מוכן בכל עת למלחמה ,לא יכולה להיות
הערכת חסר מודיעינית של מוכנות האויב .יכולה
להיות טעות בהערכת זמן ומרחב של האויב
לקראת התקפה ,יכולות להיות טעויות בעיבוד
החומר ,אך לא זה היה המצב בשבוע הראשון של
אוקטובר  .1973היערכות האויב נצפתה מקרוב.
שני הצבאות  -הסורי והמצרי  -עמדו מוכנים
בקו המגע .זו הפקרות לכנות ביהירות מצב כזה
 -תרגיל .אז אולי הפירוש של "קונצפציה" הוא

הפקרות או לפחות מילה נרדפת לכך? למען הסר
ספק ,זכותם ואולי גם חובתם של המדינאים
לקבל החלטות קשות ומסוכנות ,אין חולק על
כך .חובתם של מנהיגי הצבא להבהיר למדינאים
את רמת הסיכון הטמונה בהחלטתם .התירוץ
(שהתפרסם לאחרונה) של ראש הממשלה אז
הגברת גולדה מאיר ,שהיא איננה מבינה בצבא
ולכן החלטותיה היו כפי שהיו ,נמצא עדיין בתחום
הירוק (המותר) של מדינאים שנבחרו על ידי עמם,
למרות מגרעותיהם .לגבי בכירי הצבא שהתמנו
על סמך יכולות וניסיון  -זהו תחום אדום אש
(תרתי משמע).
התירוץ השני הינו השימוש של הקצונה
הבכירה במונח "הפתעה" .מאז הקמתה נמצאת
מדינת ישראל במצב מלחמה .איך ניתן להגדיר
"הפתעה" כשנמצאים במצב מלחמה? אטען זאת
בהקצנה  -קצין שמעמיד את המונח "הפתעה"
כהסבר לאי הצלחתו ,מקומו לא בצבא .מפקד בכל
רמה שהיא חייב לבחון את עצמו בכול רגע נתון
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כמותקף (בעיקר שפרק הזמן מפקודת "תקוף",
של צבאות האויב ,נמדד אז באוקטובר 1973
בדקות) .כל יחידה חייבת להיות מוכנה להילחם
בכל עת ובכל מצב ,ואין למפקד מותרות שיש
למדינאים להניח הנחות מקִלות .מפקד ויחידה
צבאית לא יכולים ואסור להם להיות מופתעים.
ערב המלחמה עמדו יחידות הצבא בקו
המגע וחזו בהכנות האויב למתקפה .המדינאים
ושוליותיהם (גם בכירי הצבא של אז נכנסים
להגדרה זו) העבירו מסרים של שלום ,יונים
לבנות ופרחים .ודאי שהיה נוח למפקדי הקו
לקבל מלמעלה סיפורי אגדות .הרי האמון שנָתַנו
אנו בצמרת היה ללא סייג .מעטים אם בכלל
היו מפקדים בקו שלא קיבלו את ההערכות של
הצמרת כלשונן והכינו את עצמם למלחמה .גם
הם טוענים היום ש"הופתעו" .הכיצד? מפקדים
שמאמינים בצדקתם ועדיין כפופים להוראות
הצמרת יכולים וחייבים להתאים את היערכותם
לאמונתם .הרי ברור שגם אם ההנחיות הן לייצר
מראית עין של שלווה ,כדי לא להיתפס כיוזמי
קרבות ,עדיין רב המקום והחובה להתאים את
היערכותם למצב מלחמה .במצב של סתירה
בין הוראות המטכ"ל והפיקוד ,עדיין ביכולתם
ומחובתם של מפקדי השטח לבחון את עדכניות
התכניות המבצעיות שלהם מול המצב החדש.
האם התוכנית "שובך יונים" (תוכנית המגננה של
צה"ל להדיפת מתקפה מצרית בחזית חצי האי
סיני) טובה גם למצב החדש? האם במקום לשלוח
כוחות קטנים למשימות "שובך יונים" אפשר לרכז
כוחות? הרי היה ברור שקו המעוזים לא מוכן,
לא צריך ולא היה מסוגל להכיל מתקפה מצרית
רבתי .איך בכל זאת מתאימים את התוכנית
למצב החדש? לפי הפרסומים לא הבחין המטה
הכללי בין היערכות של "אחת לפנים" או "שתיים
לפנים" .רמת הבנתו של המטה הכללי ,ואולי
גם של הפיקוד ,בתוכניות ההגנה הייתה קלושה
במקרה הטוב ,ואפסית במציאות של אז .האם
מפקדי החזית פעלו כנדרש מהם במצב כזה?
לפי כל המתפרסם ,הם פעלו כ"צינור" שמעביר
פקודות .לא מצאתי כל עדות שמפקד בכיר בגזרה
פעל עצמאית וקיבל החלטות אחרות ממה שזרם
בצנרת .החלטות שהיו בתחומו כמפקד ואינן
עדיין בשלב של הפרת פקודות ,החלטות שנגזרות
מהערכת מצב של מי שבשטח (מבין ובקי) ויכולות
להיטיב את מצב כוחותינו בשלב הפתיחה באש
(למשל שינויי היערכות) ,שינוי בתודעת חיילי
הקו שהשתזפו בשמש דקות לפני הפתיחה באש,
שימוש במסכי ההגנה האישית בדמוי "הפתעה",
"לויאליות"" ,מילוי פקודות" כלשונן ,למרות
שאתה מחויב לרוחן  -כל אלה אינם עומדים
במבחן הסבירות הנדרש ממפקד אמיתי.

כריכת הספר "ההפתעה הבסיסית" של צבי לניר

סיכום ביניים
אסור לנו לתת למצב הפתיחה האומלל
של מלחמת יום הכיפורים להסתתר מאחורי
תירוצים ומילים מפוצצות .עלינו להישיר מבט אל
שגיאותינו ולעשות הכל כדי למנוע את הישנותן.
רק אם נשכיל להודות בטעויותינו כמפקדים נוכל
להנחיל למפקדי העתיד לקחים שישמשו אותם
בעימותים הבאים.

האם ניתן להשיג מטרה צבאית
ללא מודיעין עדכני
• מבוא
בחלק מהספרים על מלחמת יום הכיפורים
שבה ועולה הטענה ,בעיקר של מפקדים בכירים,
שמודיעין הכרחי שהיה קיים אך לא הגיע אליהם,
הביא לחוסר הצלחתם או הצלחתם החלקית,
בהשגת המשימות שלהם .העובדות נכונות.
מודיעין הכרחי ,שהיה קיים במטכ"ל ובפיקודים,
לא הגיע לאוגדות הלוחמות בעת נוהל הקרב
ובוודאי לא בעת ניהול הקרב( .אפשר לציין שדרגי
ההחלטה הבכירים בצבא השכילו להבין זאת
כלקח חשוב ,ומערך המודיעין הקרבי האסופי
נמצא כיום בחטיבות ובגדודים) .אך האם זו
הסיבה העיקרית או היחידה המסבירה את

תוצאות הקרבות במלחמת יום הכיפורים? בכתבה
זו אנסה לערער על המסקנות של מי שתולים
את אשמת כישלונם רק במודיעין העדכני החסר.
• מבצע "אבירי לב"
כדוגמה אשתמש במבצע "אבירי לב" שהוא
מבצע הצליחה בגזרת סיני .טענות הכותבים
השונים על סעיף האויב בהערכת המצב ,מדגישות
את החוסר בתצלומי אוויר עדכניים בשלב נוהל
הקרב הקצר מאד שהתקיים* ,כסיבה עיקרית לאי
ידיעת סדר הכוחות של האויב והיערכותו .תצלומי
האוויר היו כאמור ברמת הפיקוד והמטכ"ל אך
לא בידי האוגדה שניהלה את המבצע .עובדה זו
ביססה את טענת הכותבים על הערכתם השגויה
של יחסי הכוחות ,ומכאן לרמת שחיקה גבוהה
של הכוח התוקף עד כדי סיכון המבצע כולו .חלק
מהכותבים אף תיאר זאת כשערורייה ומחדל של
המודיעין .הכצעקתה? לדעתי הבסיס המקצועי
לטענה זו קלוש .אין ספק שאם החומר המודיעיני
היה בהישג יד של מפקדי הכוחות ,התכנית הייתה
טובה יותר .אך קיימת גם אפשרות סבירה שאם
תצלומי האוויר היו בידי הדרג המתכנן אזי המבצע
לא היה יוצא לפועל או משתנה מהותית ,כי כיום
ברורים לנו יחסי הכוחות האמיתיים של אז.
השאלה במתבקשת היא מה היית אתה (המפקד
והכותב) עושה אז עם הידע שלך כיום? האם
רק המודיעין החסר אשם בשחיקה הגדולה ,או
שיכולת להעריך בקירוב רב את סד"כ האויב
והיערכותו ,ללא תצלומי האוויר? נדרשות
תעצומות נפש גדולות בכדי לענות בכנות.
•משמעותה ופירותיה של בקיאות בתורת
הלחימה של האויב
תורת הלחימה של המצרים הייתה ידועה
וברורה לכל מפקד שלחם בגזרה .תורת הלחימה
של האויב נלמדה ונלעסה בכל רמת הכשרה ובכל
יחידה קרבית .הידע היה מפורט עד רמת סוגי
הנשק ואופן התפלגותם ביחידות .ידענו הכל
על ה"משימה הראשית" וה"משימה היומית",
ידענו מהו השלב שבו יוצאים להמשך ההתקפה,
מהו הרכב הכוח שיוצא לתקוף ומה קורה אם
ההתקפה נכשלת ולאן נסוג הכוח שתקף .המצרים
פעלו בדיוק לפי תורת הלחימה שלהם ובהצלחה.
אנחנו היינו אלה שהופתענו .אנו הערכנו הערכת
חסר את יכולות הביצוע של האויב ובו בזמן
לא השכלנו לנצל את בסיס הידע שלנו .ציפינו
שכמו בקורסים ובתרגילים מישהו יספק לנו
את הנתונים העדכניים והאמיתיים הנדרשים
להערכת מצב .הציפייה הזו לגיטימית ונשענה על
עבר תרגילי עמוס ,אך ראוי להזכיר שגם אמרו
לנו ערב המלחמה שהיא לא תהיה בעשור ההוא
ובכך טעו בגדול .באובדן העשתונות המערכתי
שהיה אז ולאחר פרק זמן של שבועיים של לחימה,

* הערה:
למעשה נוהל הקרב היה ארוך יותר מהמוצג בספרים .בתחילה יועדה הצליחה לליל  13-12באוקטובר  1973ונוהל הקרב החל אז .אלא שהידיעה
אודות מתקפת השריון המצרי שיועדה ל־ 14באוקטובר  1973דחתה את ליל הצליחה לליל  16-15באוקטובר מתוך כוונה להשמיד את השריון
המצרי קודם לצליחה ,כוונה שמומשה בהצלחה רבתי.
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זה היה יותר מתמים לחשוב שהמערכת תתפקד
כמו בימי רגיעה  -כמו בתרגילים .אז מה באמת
ניתן לעשות במצב כזה?

הערכת מצב מתודית
נערוך כעת הערכת מצב טרם ההתקפה,
באותם תנאים של חוסר זמן קיצוני לכאורה
שהכוחות נמצאו בו .חוסר הזמן משפיע על
היקף ופירוט הערכת המצב ומחייב בחירת
סעיפים החיוניים ביותר למבצָע ,תוך הסתמכות
על ידע מוקדם של תורת הלחימה של האויב
ועל הכרות טובה של השטח .הסעיף הראשון
הינו ניתוח הקרקע של אזור המבצע :התוכנית
האוגדתית אפשרה להתמקד בתא שטח המוכר
מאד למפקדים ,קל וחומר לסדירים ,ולכן הזמן
שנדרש להערכת קרקע היה זניח .היה צריך רק
להגדיר שטחים שולטים וחיוניים בתא השטח
המצומצם ,בהתאמה למשימה ולרעיון המרכזי
של המפקד .למשל השטח החיוני העיקרי על פי
התכנית האוגדתית היה צומת "טרטור־לקסיקון".
זה הצומת הראשי להגעת כוחות לחצר הצליחה
והצומת החשוב ביותר לגרירת גשר הגלילים,
שנחשב לאמצעי הצליחה האולטימטיבי ,אך
כזה שמחייב תנאי שטח מוגדרים .מי ששולט
בצומת הזה יקבע את מידת הצלחת המבצע.
המסקנות עד כאן מניתוח הקרקע מדגישות את
הצורך בכוח מיוחד שישתלט על הצומת הזה
ויאבטח אותו ,כי בו מותנית הצלחת המבצע כולו.
הרחבת השטח צפונה חשובה ביותר אך משנית
בחשיבותה ביחס לאחזקת השטח החיוני .עובדה
היא כי חטיבת הצנחנים הגיעה מהצומת למים
תחת אש אויב ,אך גשר הגלילים ,גם אם היה
תקין ,לא היה יכול להגיע למים .לא תכנון ולא
ׂשכֶל אִפשרו את צליחת הטנקים ,אלא רק הרבה
ֵ
מזל וגבורת לוחמי ההנדסה של גדוד התמסחים.
האם זה נעשה? למיטב ידיעתי ,מקריאה
בספרים השונים ,בטבלת כוחות ומשימות של
המבצע ,הצומת הזה מוזכר רק כנקודת פיצול
כוחות למשימות שונות .הוא לא טופל ולא הוגדר
כשטח חיוני ולא הוקצה כוח מיוחד לתפיסתו
ואבטחתו.
מהכרות מוקדמת ,ידענו שכל אזור "החווה
הסינית" חרוץ במאות תעלות שייעודן המקורי היה
השקיה בהצפה ולכן היו בגדלים שונים .תעלות אלו
ייתרו את הצורך באמצעי התחפרות ויכלו לשמש
מיגון טבעי לכוח בהגנה במצד אחד ולהגבלת
תמרון שריון מצד שני .ציר האורך "טרטור" הוכתב
כתנאי הכרחי למבצע בהיותו ציר התנועה היחיד
עבור גשר הגלילים.
עד כאן ניתוח הקרקע החיוני למבצע .ההכרות
המוקדמת של שש שנים עם השטח ,מאפשרת
משך זמן נדרש (בהערכת המצב) שנמדד בדקות.
הזמן הזה היה אז בנמצא!!!
ניתוח האויב  -בהיעדר מידע מודיעני עדכני
נותר להישען על הידע הקיים .חלקו נלמד בעבר
ההכשרתי וחלקו נאסף תוך כדי הקרבות.

מה ידענו (בלי תצלומי אוויר) ולא השתמשנו:
א.שהמצרים צלחו לכל רוחב הגזרה בכוחות על
אוגדתיים.
ב.שכוחות ראש הגשר המצרי נשענים על עדיפות
נ"ט כדי להתגבר על יכולות התמרון הצה"ליות.
ג.שה"משימה היומית" הינה ביסוס ראש גשר
שמשמעו יצירת קו עמדות מבוצר ומוגן באמצעי
נ"ט וטנקים של הדיוויזיות הצולחות בתחום
של עד  8-4ק"מ מזרחית מהתעלה.
ד.שהתו"ל המצרי מגדיר שהשלמת ה"משימה
היומית" מהווה תנאי להתקפת הדיוויזיות
המשוריינות להשגת "המטרה הראשית" ,הווה
אומר קו הגנה מוגן ומבוצר!
ה.ידענו גם ידענו את ממדי השטח הנדרש
להיערכות הגנתית ארמיונית .בוודאי ובוודאי
כאשר רוחב הגזרה הוא רק  8-4ק"מ.
ו.ידענו שבמקרה שההתקפה נכשלת ,הכוחות
הנסוגים מצטרפים לקו המבוצר ומעבים אותו.
במציאות ,כמחצית מדיוויזיות השריון המצריות
חזרו ועיבו את קו ההגנה המוגן לאחר כישלון
ההתקפה שלהם ביום  14באוקטובר.
ז.ידענו גם ידענו שגם האויב יודע לנתח מצב,
להסיק מסקנות ולקבל החלטות .משום כך היה
צריך להיות ברור לנו ששטח בתצורת החווה
הסינית ,שהינו חלום רטוב של כל מגן ,ייתפס
על ידי האויב .אלא שהיה לנו נוח להעריך
שהיערכות האויב תוותר עליו .אהה ,כן ,לא
היו תצלומי אוויר.
בשלב זה תצלומי האוויר החסרים יכלו למקם
לנו את האויב ופריסתו במדויק .אין ספק שזה היה
מסייע בתכנון (או משנה את התכנית האוגדתית),
אך האם זה תנאי לביצוע? בוודאי שלא .הרי ביצענו!
אלא שהאמנו בתצלום אוויר ישן .התאים לנו
להסתמך עליו למרות שהיה צריך להיות לנו ברור
(על בסיס תורת הלחימה) שהמצב בשטח הוא אחר.
מניתוח לא ארוך של סעיף האויב היה אפשר
להסיק (גם ללא תצלומי אוויר) כי:
•בגזרה ממוקמת לפחות דיוויזיית חי"ר/ממוכנת
המתוגברת בשאריות דיוויזיות השריון שהוכו
ונסוגו לתוך המערך ב־ 14באוקטובר.
•סביר להניח שהשטחים החיוניים נתפסו על
ידי אויב בהיקף משמעותי.
•סביר להניח שתעלות החווה הסינית משמשות
כחלק עיקרי מקו ההגנה המצרי ולכן תפוסות
על ידי כוח בהיקף של חטיבה מוגברת לפחות.
•שהבקעה בהיקף של חטיבה מוגברת משמעו
יחסי כוחות גרועים לתוקף ,ולכן מתחייבת
התקפה מדורגת או שינוי יחסי הכוחות על ידי
התקפה ברמה על־חטיבתית על המשמעויות
הנובעות מכך.
בחירת דרכי פעולה אפשריות וניתוח דרכי
הפעולה של האויב מול דרך הפעולה הנבחרת
שלנו
בהתבסס על הספרים השונים ,על פניו נראה
שחלק זה בהערכת המצב זכה להתייחסות חסר.
משום מה מפקדים הניחו שהאויב מטומטם,

גם לאחר ש"הפתיע" אותנו בצליחתו וביכולתו
להגביל את יתרונותינו בתמרון .משום מה
באף אחד מהספרים שקראתי לא מצאתי
תכנית המתייחסת לאפשרות שהאויב ינצל
את היתרונות שמקנות תעלות החווה הסינית,
שיבין את חשיבות צומת "טרטור־לקסיקון".
נהפוך הוא" ,הופתענו" מסדר הכוחות של
האויב הערוך בתעלות החווה" ,הופתענו"
שסביב הצומת החיוני כל כך נבנה מגנן נ"ט.
"הופתענו" לגלות שתוכנית ההתקפה שלנו
התאימה במדויק לתכנית ההגנה של האויב.
"ההפתעה" שהחלה בפרוץ המלחמה נמשכה
גם לאחר שבועיים! למרות הידע הרב שנאסף
תוך כדי הקרב בחווה הסינית ובצומת "טרטור־
לקסיקון" במשך למעלה מיממה ,עדיין הוטלו
לקרב יחידות בנחיתות כמותית ואיכותית מול
אויב מגן .כפי שנהוג להגיד במגזר הכלכלי
"המשכנו לזרוק כסף טוב במיזם גרוע" .אלא
שכאן שילמנו בדם חברינו שהפכו להיות נתונים
סטטיסטיים המאדירים את מפקדיהם .עוד ועוד
יחידות קטנות הועלו למולך המלחמה בתירוצים
שאינם מכבדים את המשתמשים בהם.

מה אפשר ללמוד מהתיאור
המדמם הזה
•מודיעין שדה חייב להיות צמוד לדרג הלוחם.
הנושא טופל על ידי הצבא וכיום קיימים ברמת
הגדוד והחטיבה אמצעי איסוף ברמה טובה
ומתאימה.
•יש לתרגל מפקדות לקבל החלטות ללא
נתונים עדכניים ובתנאי אי ודאות וערפל
קרב ,לחייב מפקדים לנצל את הידע הבסיסי
בתורת הלחימה של האויב כדי להתגבר על
פערי ידע עדכני.
•ללמד מפקדים לקחת "פסק זמן" תוך כדי ניהול
קרב ,ולהתאים את התכנית שנבחרה בנוהל
קרב למצב המתממש בניהול הקרב.
•להפנים שעקרונות המלחמה ניתנים להתאמה
בסדר עדיפויות נדרש במהלך קרב .כדי להשיג
את המטרה ,הרי שלעיתים עקרון שמירת הכוח
וריכוזו קודם לנחישות הגולמית המתבטאת
ב"קדימה הסתער".
•בכתיבת סיפור מלחמה אישי (לא היסטורי)
יש לזכור שמשפחות שכולות רבות יעיינו בו.
תיאורים המעידים על אוזלת מחשבה פוגעים
לעיתים יותר מהודעת השכול עצמה.
•רצוי לבחון את קבלת ההחלטות שלנו (כותבי
הספרים) לפני שמצביעים על אשמתם של
אחרים.
•לבסוף רצוי שכולנו נצדיע ללוחמים שבעוז רוחם
ובדמם חיפו על הכשלים של מנהיגותנו ורמתנו
המקצועית .אף ידיעה מודיעינית לא ניצחה
את המלחמה ,אף תכנית מבצעית לא הייתה
גאונית דיה בשביל לנצח .רק רמתם המקצועית,
נחישותם ועוז רוחם של הלוחמים הביאה את
הניצחון ,ואולי קצת מזל של שוטים.
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דבורי בורגר וְאל"ם (במיל')שאול נגגר
כשסבא היה במלחמה
"מפקדי וחיילי אגרוף הברזל :הוכחתם ב־ 12ימי קרב אלה כי יכולתם לעמוד בפני האויב בתושייה ,בגבורה ובכוח איתנים .אני
גאה בכם ובוטח בכל אחד מכם .עם מפקדים וחיילים כמותכם נוכל להכריע את האויב הצר עלינו ,להביסו ולגבות ממנו מחיר
דמים כבד .לא נשכח את המפקדים והחיילים שנפלו ,ואת אלה שנפצעו במהלך הקרבות  -אלה שהבטיחו במחיר חייהם את שלומה
ושלמותה של ישראל .היו ברוכים .יוסי פלד ,מפקד העוצבה ".כך כתב המח"ט אל"ם יוסי פלד ללוחמים בדף הקרבי של עוצבת אגרוף
הברזל מ־ 22באוקטובר ( 1973עמ' )130

דבורי בורגר :סיפורה של חטיבת "אגרוף הברזל" במלחמת יום הכיפורים ,מאת דוד כספי ,הוצאת המחבר ,הוצאה
ארעית להפצה פנימית ,שהכנסותיה מיועדות לסיוע לחיילי שריון בודדים 254 .עמודים2013 ,
סא"ל (במיל') דוד כספי לא ישכח לעולם את תפילת יום הכיפורים
תשל"ד ,בבית כנסת השכונתי ברמלה ,שהופרעה לקולם של כלי רכב
צבאיים .שעות מעטות לאחר מכן הוא שעט עם גדודו ממחנה עופר
לעבר רמת הגולן הבוערת ,כסמג"ד  125בחטיבת אגרוף הברזל ,205
כשהוא מותיר מאחוריו את רעייתו שבהריון עם שלושת ילדיהם
הקטנים ,ואת תלמידי התיכון המקיף ברמלה שהיה מנהלו .מפקד
הגדוד היה טוביה תורן ז"ל ומפקד החטיבה יוסי פלד .החטיבה
השתייכה לאוגדה  146בפיקודו של מוסה פלד
ז"ל .הייתה זו אוגדת מילואים של פיקוד המרכז
שעלתה לרמת הגולן בהחלטת הרמטכ"ל .החלטה
זו אמנם סיכנה את הגבול עם ירדן ,אם זו תחליט
להצטרף ללחימה ,אך הסכנה המידית ברמת הגולן
לא הותירה ברירה אחרת .אוגדה זו אכן הובילה
את המערכה לבלימת הסורים בדרום רמת הגולן,
משלבי המלחמה הראשונים.
היה זה מוסה פלד מפקד האוגדה ,שבעיצומה
של מתקפה סורית הוביל מהלך של התקפת־נגד
ולא בניית קו הגנה נוסף .ב"דברים כלשונם" ,סדרת
ראיונות שקיים עם מוסה עזרא גרינבוים ,המשתלבים
בספר זה ,מסביר מפקד האוגדה" :ואני בא עם אוגדה
שאני הקמתי אותה שנתיים ...הרגשה של עוצמה...
ידעתי שנשלם מחיר ,אבל שום דבר לא יעצור אותנו,
ולכן ,אני ,לא היה לי פקפוק ,אפילו לא שנייה אחת,
שאכן אנחנו ננצח במלחמה" (עמ'  .)35לוחמי החטיבה,
שרובם לחמו במלחמת ששת הימים ,היו חדורי קרב .ב ח ט יב ה
היו שלושת הגדודים 94 ,61 ,ו־ ,125שלחמו עם טנקי סנטוריון בנזין
(שוט מטאור) ,ואליהם הצטרף גדוד הסיור (גדס"ר)  288עם טנקים
חדישים יותר "שוט קל" בעלי מנוע דיזל.
כשהגיעו כוחות החטיבה לצמח ,בבוקרו של היום השני למלחמה,
נספרו  55טנקים כשירים .מוסה ,שתחת פיקודו כבר לחמו בשטח
חטיבות  4ו־ ,9הורה לבצע שינויים מבניים בתוך החטיבה .גדוד 61
בפיקודו של משה מלר הוכפף לחטיבה  .4חטיבה זו לחמה עם טנקי
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שרמן ,והכוונה הייתה שגדוד  61יחזק אותה עם טנקי שוט .נתוני
הפתיחה לא היו קלים .הלוחמים היו אחרי נסיעה מתישה של קרוב
ל־ 160ק"מ על שרשראות ממחנה עופר ,הזיווד בטנקים היה חלקי
והיה מחסור בדלק .על זאת יש להוסיף את מצב הקרב שאליו נקלעו
למן הרגע הראשון .עיקר האיום הסורי בא מדיוויזיה  5עם טנקי
טי־ 54וטי־ ,55ממערכי נ"ט וכוחות חי"ר גדולים שהסתייעו בתקיפות
אוויריות .חטיבה  205יחד עם יתר כוחות האוגדה
היוו את המאמץ העיקרי של ההתקפה כדי להדוף
את האויב אל מעבר לקו הסגול ,כשהם יוצרים
יתרון של יחסי כוחות מקומיים מול הסורים,
שהיו אמנם כוח גדול מאוד ,אך פזורים בשטח.
היעדר מודיעין היקשה מאוד על הלוחמים אך לא
מנע מהם להסתער גם אל הלא נודע .החטיבה
המשיכה להילחם בציר היישובים .החטיבה
כבשה את תל ג'וחדר ומשם המשיכה בכוונה
להגיע תל פארס.
המשימה הוטלה על הגדס"ר .באומץ לב
ובנחישות עלו הלוחמים על התל שכבשו
הסורים מיד בתחילת המלחמה .תל זה והחרמון
נחשבו לשני התלים המבוצרים ביותר ברמת
הגולן .טנק סורי בודד עם צוות אמיץ הצליח
בלחימה עיקשת לגרום לנו אבדות ולעכב
את כיבוש התל ,אך הוא נכבש בסופו של
דבר בפעולה רגלית של קציני סיור שחילצו
אגב כך לוחמים שהסתתרו בבונקר.
בבוקר  10באוקטובר הייתה רמת הגולן נקייה כמעט מכוחות
סוריים .בשלב זה הייתה המטרה רדיפה וניצול הצלחה  -לתקוף
מעבר לקו הסגול שהיה קו הפסקת האש לפני המלחמה .מהלך זה לא
צלח כלל והאוגדה נאלצה לסגת .דוד כספי מעיד על תקרית כואבת
בקרבות הקשים על תִלי כודנה ,המלווה אותו עד היום .היה זה במהלך
פינוי כוחות שנפגעו לרגלי תל פארס ,כשגילה שמ"פ ח' בגדודו ,רמי
גבעוני ,אינו בין המפונים" .יום זה היה מן הקשים שידעה החטיבה

והאוגדה ,ובפרט גדוד  ,125שבו נפל המ"פ האהוב רמי גבעוני ז"ל,
שהופקר בתוך הטנק שלו בשטח אויב .באותו שלב אף אחד לא
שיער שלחטיבה  205נכונו עוד קרבות קשים מאלה שעברה עד כה
על התִלים במובלעת הסורית" (עמ'  .)60גופתו של רמי גבעוני ז"ל
הוחזרה על ידי הסורים לאחר שמונה חודשים.
ב־ 12באוקטובר ,במובלעת שנכבשה ,הועברה חטיבה  205לאוגדה
 210בפיקודו של דן לנר ,והיוותה חלק מכוח הפריצה וההבקעה בגזרה
הצפונית ,אל תוך המובלעת הסורית .כוחות המשלוח העיראקיים
נהדפו במאמץ האוגדתי בימים  13-12באוקטובר ,בהשתתפות
חטיבות  179 ,679ו־.9
בקרבות על תל ענתר ותל עלקיה ,שם תקפו הכוחות העיראקיים
ללא רחם ,החזיר גדוד  125בפיקודו של המג"ד טוביה תורן מלחמה
שערה .בסערת הקרב ביקש המג"ד לשפר עמדות ,אך נענה בשלילה.
לחילופין קיבל תגבור מכוחותיו של גדוד  94בפיקודו של גיא יעקובזון.
בקרב זה נפל סא"ל טוביה תורן ז"ל ,מג"ד  ,125ודוד שמע ברשת
הקשר ,11" :מח"ט אומר קבל פיקוד ,קודקוד נפגע" .בשלב זה האמין
עדיין דוד שהמג"ד רק נפצע .במהרה התבררה טעותו כששמע את
המח"ט ברשת הקשר 11" :אתה  ,10אני חוזר אתה ( "10עמ' .)85
 10הוא אות הקריאה בקשר של המג"ד ו־ 11האות של הסמג"ד.
החטיבה התמודדה מול כוחות האויב שהתרכזו בכפר שאמס.
בשוך הקרבות ,כשעיכל את נפילת מפקדו טוביה ואת משמעות קבלת
הפיקוד תחתיו ,מעיד דוד" :בלי התרעה מוקדמת וללא כל שליטה,
אני מרגיש את דמעותיי נופלות על פרצופי המאובק" (עמ'  .)87דוד
המשיך להוביל את הקרבות בתל ענתר ותל עלקיה וצומת כפר נסג'.
החטיבה חזרה להיות תחת פיקוד אוגדה  ,146והמשיכה להילחם
בכוחות העיראקיים העיקשים ,ובכלל זה כוחות קומנדו ,והתעמתה
לראשונה עם הטנק המתקדם טי־ .62במהלך חמשת ימי הלחימה

על התלים ,הדפה החטיבה בכמה ימים ולילות התקפות של מאות
טנקים ,והקרבות נמשכו עד  19באוקטובר .בערב עזבה חטיבה 205
את התִלים לצורך התאוששות .את מקומה תפסו כוחות מחטיבה .9
כותב דוד בספרו "הפניתי מבט מזרחה אל ריכוזי האויב שמולנו,
ושאלה גדולה ניקרה בתוכי  -מה יקרה אם כל דיוויזיות האויב האלו
יתחילו מחדש להסתער מערבה .הרי לזה הם התכוונו ,לשילוב ותיאום
כוחות בין הצבאות הזרים והסורים ,כדי להדוף אותנו מן המובלעת
ולכבוש את הגולן" (עמ'  .)115בשלב זה נכנסה הפסקת האש לתוקפה,
והחטיבה נקראה לרדת לסיני ,שם שהתה עוד חמישה חודשים
ארוכים .הספר חותם בהנצחת  78חללי החטיבה מיום הקמתה.
לחטיבה נגרמו אבדות כבדות 33 :לוחמים הרוגים ו־ 155פצועים.
החטיבה השמידה כ־ 90טנקים סורים ועיראקים.
על חקר הקרבות של החטיבה שקד דוד כספי שנים רבות ,ובספר זה
הוא מתאר את מהלך הקרבות ,מנתח אותם ומוסיף לקחים ותובנות
אישיות .בספר מייחד דוד פרק לחטיבתו מיום הקמתה לפני  52שנה.
כמי שמוביל את הנחלת מורשת חטיבתו ,היה דוד הרוח החיה
בתכנון עצרת החטיבה ב־ 10באוקטובר  2013ביד לשריון (קראו על
כך גם במדור "מהנעשה בעמותה" בגיליון זה) .את הספר במתכונתו
הנוכחית הפיק על מנת לחלקו למשפחות השכולות בעצרת .הוא
מגדיר מהדורה זו כ"ארעית" ,ומתכנן להוציא מהדורה מעודכנת
ומתוקנת בהקדם.
המפקדים והלוחמים כיום נשענים על מורשתם של גיבורי
המערכה במלחמת יום הכיפורים" .כשסבא היה במלחמה" הוא ספר
הפונה לכל אחד מהם באופן אישי .דוד כספי רואה עצמו שליח
להעברת המסר של דורו אל דור הלוחמים והמפקדים כיום .הוא
משקף להם את צור מחצבתם  -דור הוריהם וסביהם ,וכעת עליהם
להמשיך את שושלת הגבורה ,העוברת לאורך הדורות.

" - 1973הקרב על הזיכרון"
מדוע לא נמצא בירושלים או בתל אביב רחוב מלחמת יום הכיפורים? היכן נחבאת סמטת 'החווה הסינית'? לאן נעלם מעלה
עמק הבכא? מדוע עד היום ,ארבעים שנה לאחר המלחמה ,שְׁמָהּ עדיין מעלה בנו תחושת אי־נחת? האם זה משום שעד היום לא
הוסכם בינינו כיצד לעזאזל היא הסתיימה? ניצחנו? הפסדנו? גם וגם? מדוע עדיין אופפת אותנו הטראומה? מאתר הוצאת שוקן

" 1973הקרב על הזיכרון" ,גדעון אביטל־אפשטיין ,הוצאת שוקן ,2013 ,כריכה רכה 509 ,עמודים
בספר מעורר מחשבה זה יורד המחבר לעומק נפשה של החברה
הישראלית .תוך מסע מרתק בספרות ,שירה ,ספרי ילדים ,קולנוע,
ספרי לימוד ,רדיו ,טלוויזיה ,פזמון ,כתבי־עת צבאיים ,עיתונות,
אלבומים תקופתיים ,ביוגרפיות וספרי זיכרונות ,הוא בוחן כיצד
באה לידי ביטוי מלחמת יום הכיפורים בתרבות הישראלית מאז
 .1973באומץ ובישירות ,בשילוב סיפורים אישיים נוגעים ללב,
הוא מטפל בקרביה של המלחמה ,ומתמודד עם שאלות מפתח

התלויות ועומדות עד היום ,ובהן:
•	אֵילו משקעים הותירה מלחמת יום הכיפורים בזיכרון הקיבוצי
הישראלי?
•	מי הם גיבוריה האמיתיים ומה תפקידם של שבויים ,נעדרים
והלומי קרב בסיפור?
• איזה מהפך חל בדמותה על ציר הזמן?
• האם היא נתפסת כאירוע מכונן או כעוד מחדל בתולדות המדינה?
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ד"ר גדעון אביטל־אפשטיין שירת
כקצין המודיעין של גדוד  890במלחמה
ולחם בקרבות 'החווה הסינית' .לאחר
שנים ארוכות שבהן ניהל משרד עורכי
דין מוביל ,ויתר על עיסוקו כדי לחקור
לעומק את החוויה המעצבת שלו:
מלחמת יום הכיפורים .כיום הוא מלמד
היסטוריה ,אזרחות ואתיקה במכללת
סמינר הקיבוצים .המחקר שעל פיו נכתב
ספר זה זכה בציון לשבח מטעם המכון
למחקרי ביטחון לאומי (.)INSS
מתוך פרק כ' :אישים דמויות ובני אדם
בסיפור המלחמה
(סיפור גבורתו ונפילתו של שלמה ערמן
ז"ל  -הסיפור שנבחר לעטיפת הספר  -מובא כלשונו מהספר)
מחלקה (שלושה טנקים) מפלוגה ל' בגדוד  9הוצבה ב"אורקל",
הצפוני במעוזי התעלה ,שבעבר רשם פרקים במיתולוגיה הישראלית.
המ"מ יצחק רוט ,נפצע באורח אנוש בדקה הראשונה של המלחמה,
ואת מקומו תפס סמל המחלקה ,שלמה ערמן [־־־] בשעות הצהרים
אוזלת התחמושת ב"אורקל" ,ומצב הרוח מתקדר .הקצינים כבר
אינם בין החיים ,מלבד אבודרם .הוא משחזר את הפקודה המקורית:
להחזיק מעמד  24שעות עד לבואה של תגבורת .ואולם ,צבא הישועה
מתעכב .אבודרם סופר את הדקות .בארבע וחצי מאשר מג"ד ,68
אמיר ראובני ,לפרוץ החוצה ,דרומה ואז מזרחה ,כדי לנסות להגיע
לקו כוחותינו ולהציל את הלוחמים .את הכוח מארגן שלמה ערמן
על גבי שני טנקים וזחל"ם אחד ,ובהתייעצות עם מ"מ מקביל

בפלוגה ,שאול מוזס ,מתגבשת תוכנית חילוץ[־־־] בטנק
המוביל ערמן[־־־] הטנק של ערמן ממשיך הלאה .שאול
מוזס משחזר "באיזשהו שלב הוא (ערמן) אומר לנו:
'עלינו על מארב' .כל הדיבורים זה בעצם ביני לבינו[־־־]"
[־־־] כעבור כמה מאות מטרים נפגע הטנק מאש מצרית.
החבר'ה קופצים החוצה ,ומסביב חבורת חיילים מצרים.
מתנהל קרב פנים אל פנים ,ואיכשהו מצליחה החבורה
להתלכד מחדש ולהתרחק בעוד אש מקלע מזנבת...
משהו השתבש בניסיון החבירה של ערמן ואנשיו לפלוגת
השריון[־־־] זהו תעוז "יורם"[ .־־־] שלומי (ערמן) צעק:
"היי טנקיסטים ,אנחנו חבר'ה מהמעוזים"" - .מאיפה
אתם?" " -מאורקל" .תתקשרו ל'כסית'' ,קסטה' ו'לבן';
תגידו להם שאחד של 'לפתן' הגיע שלם לכוחותינו יחד
עם איש מילואים"" - .מאיפה אתם בארץ?" " -מחיפה,
מתל אביב ,משפיים ,מבית אלפא"" - .איפה קולנוע מוגרבי?" -
"באלנבי פינת בן יהודה"" - .מי מכם מחיפה?"  -אני ",אמר שלומי
שהתגורר בנווה שאנן" .מה יש שם?" " -טכניון" - ".מאיזו פלוגה
אתם?" " -פלוגה ל' - ".אין דבר כזה פלוגה ל'" ".בשלב הזה" מדווח
לוי" ,הטנקים הותנעו ופגז נשלח לכיוון שלנו ".אחר כך נורתה
לעבר ערמן וחבורתו אש מקלעים ,משניים־שלושה טנקים [־־־]
ואז משתרר שקט .יצחק לוי שומע דיווח במכשיר קשר" :חיסלנו
חוליית אויב" .רוסקיס מתרומם וצועק" :אנחנו לא אויב .עוד לא
חיסלתם אותנו .אתם רוצחים אותנו .אתם נאצים ".כעת משתרר
שקט אמיתי ,ואפשר להקשיב לאנחות של הפצועים .מישהו מודיע
בקשר" :טעות ,טעות( ".עמיד )351-348

לא נחדל! חטיבה  14במלחמת יום הכיפורים
מלחמת יום הכיפורים העמידה סיפורי גבורה רבים ,אך אין דומה לקרבות הגבורה שניהלה חטיבה  14בחזית תעלת סואץ.
המלחמה ההיא הולידה ספרים רבים .ספר זה מביא את תיאורם המפורט והמדויק של קרבות השריון האכזריים ביותר בהיסטוריה

ליקט וערך אל"ם (במיל') שאול נגר :לא נחדל! חטיבה  14במלחמת יום הכיפורים,
מאת אמנון רשף ,הוצאת דביר 640 ,2013 ,עמודים במהדורה המורחבת השנייה הכוללת מפתח שמות
תקציר על הספר
ביום שבו פרצה המלחמה 6 ,באוקטובר  ,1973החזיקה החטיבה
קו שנפרס לאורך  200קילומטרים .היא עשתה זאת באמצעות 56
טנקים בסך הכול ופחות מ־ 1,000לוחמים בטנקים ,בנגמ"שים
ובמעוזים .אלה היו הראשונים שספגו את הצונאמי שפרץ מעברה
השני של התעלה :יותר מ־ 90אלף לוחמי חי"ר מצרים ו־1,020
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טנקים שטפו את גזרת החטיבה ,למעלה מ־ 2,000קני ארטילריה
כתשו אותה .אך היא שרדה .אחזה ושרדה .ואז יצאה החטיבה
למתקפת־הנגד ,כבשה את "החווה הסינית" ,פתחה את "מסדרון
הצליחה" ,חצתה את התעלה לתוך מצרים וביססה את אחיזתו
של צה"ל בארץ גושן.
במשך  17ימים רצופים החטיבה לא חדלה .היא ספגה והלמה,

הבקיעה והכריעה ,כשהיא מנהלת קרבות עם שריון וחי"ר
מצריים מטווחים של מטרים ספורים 302 .לוחמים איבדה
החטיבה במהלך הקרבות ,מרבית שדרת הפיקוד נפגעה 2 -
מג"דים שילמו בחייהם 6 ,מג"דים נפצעו ו־ 20מ"פים נהרגו
ונפצעו .בספר ביקורת נוקבת על צמרת צה"ל והפיקוד העליון
על קבלת ההחלטות ומהלכים שננקטו במהלך המלחמה.
מחבר הספר ,אלוף (במיל') אמנון רשף ,פיקד על
החטיבה באותם ימים .זהו פרי מחקר שערך במשך עשרות
שנים ,שבמהלכן חשף תצלומי אוויר ,מסמכים ועדויות
שטרם ראו אור .רשף פיענח את רשתות הקשר השונות,
שיחזר באמצעותן את הקרבות דקה אחרי דקה ,ושירטט
את תמונת הקרבות באופן המדויק והקרוב ביותר למציאות
המלחמתית; הוא מביא עדויות קורעות לב של לוחמיו -
מראות ,קולות ורגשות שהודחקו במשך כל השנים שחלפו
מאז .עתה פרצו ומצאו ביטוי בספר .אלוף במילואים אמנון רשף
שימש בתפקידו האחרון בצה"ל כמפקד גייסות השריון ופרש
מצה"ל בשנת  .1982אמנון רשף בן  ,75אב ל־ 5ילדים ,סב ל־14
נכדים ומתגורר בתל אביב.
•	"אינני טירון במלחמה ובמראותיה .אך כתמונה הזו לא ראיתי,
אף לא בסרטי קולנוע .שדה קטל עצום ,משתרע לכל עבר ,כמה
שהעין משגת ,העיד על קרב האימים שהתחולל כאן" (משה
דיין ,שר הביטחון במלחמת יום הכיפורים).
•	"אמנון רשף עבר ניסיון מדהים .אני לא שמעתי על מפקד שריון
אחר שעבר מסה כזו כמו שעבר באותו לילה אמנון רשף( ".אלוף
ישראל טל ,סגן הרמטכ"ל במלחמת יום הכיפורים).
•	"אני חושב שלא הייתה עוד יחידה כזאת בצה"ל ואולי לא היו
קרבות כאלה בעולם ,בכול ההיסטוריה של המלחמות" (מיכה

בן־ארי" ,קפוסטה" ,אגדת צנחנים ,שלחם
בשורות החטיבה).
מההקדמה שכתב אהוד ברק ,ראש
הממשלה ושר הביטחון בעבר:
מלחמת יום הכיפורים הייתה מבחן
עליון ללוחמי צה"ל ולמפקדיו ,ומעליהם
לדרג המדיני .מדינות גדולות לאין
שיעור וחזקות לכאורה מאיתנו קרסו
תוך שבועות ספורים תחת מתקפת
פתע (צרפת ב־ )1940או יצאו מנצחות
בעור שיניהן במחיר דמים נורא לאחר
שנים (ברית המועצות ב־.)1943-1941
גבורת הלוחמים והמפקדים הביאה את צה"ל תוך
עשרה ימים קרוב יותר לדמשק ותוך עשרים יום אל מעבר לתעלת
סואץ בקילומטר ה־ 101מקהיר .ההישג הזה בשדה הקרב  -חרף
השגיאות הקרדינליות  -המדיניות והמקצועיות בדרגים העליונים
 ואף תקלות ומשגים טקטיים שכל מעשה מלחמה רצוף בהם,להוותנו  -ההישג הזה הוא שהוביל בטופו של יום את אויבינו
להכרה כי מדינת ישראל לא ניתנת להכרעה בכוח הצבאי הישיר.
שם ,ב"חווה הסינית" ובעיר סואץ ,בעמק הבכא ,בחרמון ובכל אתר
שבו ניטשה המערכה נזרעו גם זרעי השלום שבסוף הדרך יבוא.
ביסודות הללו  -בהקרנת תוצאות  1973על הווייתנו גם לעתיד,
בעומק העיוורון והשגיאות שקדמו לה ,ומעל לכל ,במרכזיותם של
הכוח הלוחם ושל פיקוד השדה בהשגת המהפך והניצחון  -טמונה
חשיבותו של הספר שלפנינו.

עד קצה היכולת
חמש עשרה שנים שקד אילן סהר ,שהיה קצין המודיעין של חטיבה  7במלחמת יום הכיפורים ,על הספר "עד קצה היכולת -
חטיבה  7במלחמת יום הכיפורים".

ליקט וערך אל"ם (במיל') שאול נגר :עד קצה היכולת  -חטיבה  7במלחמת יום הכיפורים ,מאת אילן סהר,
מודן הוצאה לאור ,צה"ל הוצאת "מערכות" וצה"ל המחלקה להיסטוריה 306 ,עמודים2013 ,
שנים ארוכות מאז המלחמה ,לאחר שראה את המלחמה בעין,
סבר אילן סהר כי הוא מכיר ויודע את זירת הלחימה ברמת הגולן,
שם לחמה חטיבה  ,7ואת שהתרחש באותם מקומות ובאותם זמנים
 ולא היא .בשנים האחרונות ,כשעסק בחקר הקרבות ברמת הגולןבמלחמת יום הכיפורים ,נכח לדעת שרב הנסתר על הגלוי ורבים

האירועים שכיום נראים לגמרי אחרת .אילן סהר נפנה למחקר
שנמשך חמש עשרה שנים ,על לחימתה של חטיבה  7במלחמה זו,
בין היתר מתוך אמונה שמחקר כזה לא ייעשה בשנים הבאות ,וכי
ככל שחולף הזמן לא ייוותרו עוד אנשים היכולים לתרום לחקר
האמת ,רבים מהם כבר היום לא איתנו.
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מתוך ההקדמה לספר ,של פרופ' אלון קדיש,
ראש מחלקת היסטוריה
חיבור זה מהווה מודל לסוגו .מן הראוי
שכל יחידה צבאית תפיק כרוניקה דומה של
קורותיה בכלל ולחימתה בפרט ,כפי שעשו למשל
יחידות הצבא הבריטי שלחמו במלחמת העולם
הראשונה .ספרים אלה ,שנכתבו לעתים קרובות
על ידי קצינים ששירתו באותן יחידות ,מאפשרים
לחוקר ההיסטוריה להימנע מריחוק־יתר מנטלי
ועובדתי ממושאי מחקרו ,בזכות ריבוי תיאורים
דומים של המלחמה מנקודת מבט יחידתית .בנוסף,
חשובות עבודות אלו כבסיס לטיפוח מורשת קרב
יחידתית ותחושת גאווה ומחויבּות .עבודות כאלו,
הגם שהן אוהדות מטבען לנושאן ,הן תחליף חיוני
למיתוסים בלתי מבוססים ,שלעולם יימצא מי
שיבקש לנתצם.
מדברי האלוף גרשון הכהן בערב ההשקה ביד לשריון (אוגוסט
)2013
מכובדיי ,מפקדיי הרבים ,כולם הייתם וממשיכים להיות מקורות
ההשראה לפעולתי כמפקד ,מאז היותי מ"מ בחטיבה  7בה הוצבתי
כסגן־משנה בשנה שלאחר המלחמה.
בעת שהייתי מפקד המכללות וממונה על הוצאת "מערכות",
בחרתי יחד עם חגי גולן עורך "מערכות" ,להוציא לאור ספר זה
מתוך הבנת ערכו כתיעוד היסטורי ,שחובתנו להעניק קודם כול
לדורנו  -שחווה את חווית המלחמה  -ובעיקר לדורות הבאים,
בציפייה שימצאו בו גם מקור למידע היסטורי למחקר וללמידה,
וגם ובעיקר מקור השראה כמופת של גבורה וניצחון.
לחימתה של חטיבה  7בקרבות מלחמת יום הכיפורים זכתה
להערכה מקצועית בין־לאומית ולתהילת עולם בתולדות המלחמות.
בהיותי סגן מפקד אוגדה  36לוויתי ברמת הגולן גנרל־פולקובניק
רוסי (ארבעה כוכבים) .היה זה יום חורף מהסוג המוכר לכול מי
שחווה כחייל ימי חורף ברמת הגולן .למרות הערפל הכבד והסערה,
האורח התעקש לבקר בעמק הבכא .זו הייתה בעבורו תחנה שאיש

במעמדו אינו יכול לדלג עליה.
מה שבעיניי מסביר את עוצמת ההשראה של
הקרב הזה ,מה שמייחד את קרב ההגנה הזה ,הוא
דבר אחד פשוט המצוי בדמו של כל בן אנוש
מרגע לידתו  -זו הכמיהה לניצחון ורטט הנפש
המסעיר מול תופעה של ניצחון .לקרב הזה ,יותר
מקרבות רבים אחרים ,הייתה צורה מובהקת
של ניצחון מהסוג המשכנע והגלוי לעין כמו
בקריעת ים סוף ,עת ראו בני ישראל את מצרים
מת על שפת הים.
לעומד בעמק הבכא הסיפור פשוט :כאן היה
ניצחון! בהתנגשות אימתנית בין שני צדדים
נחושים ,בעדיפות כמותית לאויב התוקף,
שלא הותירה סיכוי משמעותי למגן ,בכל זאת
ולמרות הכל ,המגן ניצח .זה היה ניצחון ,שמכירים בו
בוודאות פנימית ,לא פחות משמכירים האוהבים ברגש אהבתם,
ברגע של אהבה סוערת שלא מותירה באיש מקום לספק ,בלי כל
צורך בכליי מדידה ובחינה יסודית לדעת שהפעם זה באמת זה.
במעמד המציין גם  40שנה למלחמה ,ראוי לי להדגיש כאלוף
בשירות פעיל ,כמעט יחידי במטכ"ל שחווה כלוחם את מלחמת
יום הכיפורים ,את גודל הניצחון שזכינו לו ,אשר הודחק לצערי
ועומעם במסגרת מגמה רווחת המבקשת מאז אותם ימים ,להאדיר
דווקא את תודעת המחדל והטראומה.
למחקר ההיסטורי מהסוג המצוי בספר זה אין ,לצערי ,יכולת
להפוך מגמה זו על פיה ,הרי לא עוסקים כאן בהוכחה במתמטיקה.
אולם בהחלט יש בספר כדי לאפשר לדורות הבאים ,אם יחפצו
בכך ,לספר מחדש את סיפור המלחמה ,במבט רענן ומקצועי
שיטיל ,אני מקווה ,אור חדש על עוצמת הגבורה של הלוחמים,
ועל גודל השיגו של צה"ל באופן המשוחרר מההטיות הרווחות.
למלחמת יום הכיפורים ,כצומת מרכזית בתהליך גאולתו של
עם ישראל במולדתו ,נודעת מאז פרוץ המלחמה חשיבות דרמטית
כתחנה מעצבת בסיפור־העל היהודי־ישראלי .לאו דווקא המידע
ההיסטורי חשוב בעניין זה ,כמו האופן בו אנו מספרים את סיפורה
של המלחמה.

צינה בחולות
"מ ְקנָס*" ,פלוגת קורס מ"כים חרמ"ש במלחמת יום הכיפורים (,)1973
דבורי בורגר :סיפור לחימתה של ִ
מאת רן סנדרס ,הוצאת ותיקי הפלוגה 551 ,2013 ,עמודים
אחת היוזמות המרשימות לתיעוד מורשת יחידתית במלחמת
יום הכיפורים הוא הספר "צינה בחולות" ,שהופק לקראת מפגש
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לוחמי פלוגת קורס מ"כים חרמ"ש "מקנס" במסגרת כנס לוחמי
חטיבה , 421לציון  40שנה למלחמת יום הכיפורים .האירוע התקיים

ביד לשריון ב־ 27בספטמבר ,והספר עב־הכרס
חולק כמזכרת ללוחמי הפלוגה הנרגשים.
רס"ן (במיל') רן סנדרס ,היה מ"מ  2בפלוגה
כשפרצה המלחמה ,ופיקד על הנגמ"ש שצלח
ראשון את התעלה ב־ 16באוקטובר  .1973לפני
למעלה משנה הביע בפניו משאלה חברו לפלוגה,
ארנון בן שלמה ,להפיק ספר שיתעד את לחימת
הפלוגה ,ולארגן את הכנס הפלוגתי ,במסגרתו
יחולק הספר .רן תרגם למעשה את משאלת־הלב.
הוא פעל ללא לאות לאיתור כל מקור העוסק
בפלוגה ,שמנתה ערב המלחמה  109לוחמים -
חניכים ,סגל וכוח מסייע .הוא איתר את חברי
הפלוגה ודלה מהם כל שביב זיכרון ,שהסתבר
שלא בגד בהם .משלל המקורות והעדויות בנה
את הספר המרשים בהיקפו ובערכיותו .מטרת
הספר ,לדברי סנדרס ,הייתה להכיל את החוויה ולהעביר אותה
לקוראים ,בין אם הם הלוחמים ,קרוביהם או בעלי ענין אחרים.
דבריו המרגשים של מפקד הפלוגה אריק שקד בפתיחת הספר,
מעידים על השגת המטרה" :ספר זה ,המספר את סיפור חיינו ואת
אשר קרה איתנו ממלחמת יום הכיפורים  1973ועד עצם היום
הזה ,הינו חומר תיעודי ואנושי מרתק ,המספר את סיפורנו אנו,
קבוצת חיילים צעירים אי שם בתחילת שנות ה־ ]...[ 70המסלול
הצבאי כינס אותנו יחדיו והטיל אותנו כיחידה צבאית מקצועית
ולו ֶחמֶת [ 40 ]...שנה אחרי ,קמה לה פלוגת "מקנס" ,מנערת את
כנפיה כמו 'הפניקס' ' -עוף החול' האגדי ,כמטאפורה לשינוי,
צמיחה והעצמה אישית  -וכאגדת 'עוף החול' המתעורר ,שהינו
בעל יכולת התחדשות ושינוי ,התעוררנו גם אנו ,ומאז אין אנו נחים
לרגע" (עמוד  .)9הספר הינו מסמך היסטורי ,המשלב תיאור מפורט

של מהלכי הקרבות עם יומני אירועים טבלאיים,
מפות ,ורשימות בשדה הקרב ,ובכלל זה בולטים
"הפנקסים הכתומים של רב"ט צביקה פפר",
מש"ק בצוות 3א' ,שתיעד מדי יום את הלחימה,
המהווים בכך נכס חשוב לניתוח רצף הקרבות
(עמודים  .)340-327זיכרונות לוחמים השזורים
בתיאורי הקרבות תורמים להבנת האירועים
ומתובלים לא פעם בהומור .הפרק החותם את
הספר "אנחנו אז ומאז" סוגר את מרחק ארבעת
העשורים עבור הלוחמים ,ומעיד עד כמה יסודי
מפעל מחקר ותיעוד זה .בזה אחר זה מובאת
תמצית קורותיהם של לוחמי הפלוגה ,בשילוב
צילומים במדים ,בחיק המשפחה ובשגרת
ההווה ,ונוטעים בנו את אותה תחושת רעות,
שלא פגה לעולם (עמודים  .)502-434להשלמת הצביון
המחקרי והאותנטי צרף סנדרס מונחון מושגים ,ראשי תיבות
ועגה צבאית וביבליוגרפיה.
עוד על הספר ופלוגת "מקנס" קראו בגיליון  44של "שריון"
במדור "מרכז המידע בלטרון" ,ובמדור "מהנעשה בעמותה" בגיליון
זה במסגרת הידיעה על כנס ותיקי חטיבה .421
הספר מוקדש לזכרם של חמשת חברי הפלוגה שנפלו במערכה:
רב"ט אופיר בית אריה ז"ל ,רב"ט רוני ויסהוף ז"ל ,סמל ראובן
וקסלר ז"ל ,רב"ט אלברט יעקב כהן ז"ל ורב"ט גדליהו קוברי ז"ל.
את הספר לא ניתן להשיג בחנויות הספרים ,והמעוניינים
מוזמנים לעיין בו במרכז המידע ביד לשריון בלטרון .ליצירת
קשר.08-9784302/4 :
* השם הנכון של הפלוגה ,כפי שנקראה ברשת הקשר החטיבתית
במלחמה ,הוא ִמ ְכנ ָס.

המסע לאוטופיה
דבורי בורגר :המסע לאוטופיה מאת מיכאל אחי עמוס (הרשקוביץ) ,הוצאת ע .נרקיס 159 ,2013 ,עמודים
"יקי" [יקי יעקב לוי ,מ"פ צנחנים שנפל בקרבות החווה הסינית],
פניתי אליו" ,שמי הרשקוביץ מיכאל ואני אחד מלוחמי השריון
של כוח הטנקים שנשלח לחלץ אתכם מהחווה .הייתי עסוק
עכשיו ,בערב יום כיפור ,בעיון קצר במאורעות הקרב ההוא
בחווה ולפתע ,לתדהמתי ,מצאתי את עצמי כאן ,יחד אתכם".
תשובתו של יקי ,המפקד הצעיר במדים ,לא מאחרת לבוא" :אתה
בטוח שאתה אחד מאלה שהגיעו לחלץ אותנו בחווה ?...בגילך
המופלג? וואללה ,אין בושה לצה"ל ואין כבוד אם הוא מגייס
מבוגרים כמוך למשימות התאבדות של חילוץ ,כפי שנשלחת

לחלץ אותנו [ ]...על כל פנים ,ברוך הבא לחברתנו ,ידידי מיכאל.
אני בטוח שהיית מת להיראות כמונו אחרי  40שנה" (עמוד .)30
אהרון מרגל ,קצין הצנחנים ,הסביר לו בפשטות" :בוא ואספר לך
כיצד התחלנו לחיות בממלכת אוטופיה דווקא .לפני ארבעים
שנה ,בעקבות השתתפותנו בקרבות החווה ,הגענו לכאן  -כול
אחד בזמנו החופשי [ ]...לבקשתנו הוקצתה לנו שכונת לוחמים
עם דיור ציבורי מאובזר בשלמות [ ]...המלאך האחראי פתח
ואמר שמעתה ,עם הגיענו לאוטופיה ,אנו יכולים לחיות לנהוג
כרצוננו .מגבלה אחת בלבד הוטלה עלינו [ ]...חל איסור מוחלט

יוני 2014

שריון  45׀ 43

דבורי בורגר וְאל"ם (במיל')שאול נגגר

לריב ,להתעמת או להתווכח [ ]...הוראה זו גרמה לכך שכול
תושבי אוטופיה ,ללא יוצא מן הכלל ,חיים בשלום איש עם
זולתו( ".עמוד .)38
במסע ייסורים ארוך נדד מיכאל הרשקוביץ ,המשתמש בשם
העט מיכאל אחי עמוס ,מאז התייצב בג'וליס באוקטובר ,1973
ושובץ בגדוד  ,100בפיקודו של אהוד ברק .שעות האימה בחווה
הסינית ב־ 17באוקטובר ,בניסיונות חילוץ הצנחנים משדה הקטל,
והעיסוק הבלתי פוסק בביקורת הקשה על דרגי הפיקוד הגבוהים
וראשי ההנהגה המדינית ,הולידו את ספרו "מראה סדוקה" (הוצאת
נרקיס .)2007 ,נראה כי אותו ספר קשה ונוקב ,בישר ,עם סגירת
החשבון ,תחילתו של תהליך חדש ,חיובי במהותו ,אשר הבשיל
והגיע לשיאו בספר "המסע לאוטופיה" .רגשות הזעם וחיצי
הביקורת כמו נהדפו לקרן זווית ,ואלומה גדולה של אור
הוסטה להצדעה לגיבורי המערכה בחווה
הסינית .החלופה לממלכת אוטופיה היא
ממלכת ריאליטי ,המקום בו חי מיכאל
לאורך שנים .תובנה זו ממרקת אותו ושמה
קץ למסע הייסורים הארוך והמייגע .בסוף
המסע האישי הגיע מיכאל למקום מזוכך ,החף
מאותן תחושות שליליות ,שהעיבו עליו כצל
לאורך עשורים שלמים בחייו.
ביצירה ספרותית ,המשלבת ּבִ דְיון לצד
יסודות אוטוביוגרפיים ועובדות היסטוריות
מובהקות ,מתעמת אמנם המחבר עם קברניטי
המדינה ,שהיו מעורבים במחדל מלחמת יום
הכיפורים .בעולם הפנטסטי־אוטופי שיצר,
הוא מאפשר להם דריסת רגל זמנית בלבד,
כדי לתת להם ,במחווה אנושית ,הזדמנות
הוגנת להסביר לגיבורי החווה הסינית ,את
השיקולים שהנחו אותם ,ובמידה רבה מגלה
גם את הצדדים האנושיים והנוגעים ללב באישיותם .בז ַּמְ נו את
הדמויות ההיסטוריות להציג את גרסתן בפני לוחמי החווה,
מתגלות תעצומות הנפש שגייס המחבר המעורב ,שגם ההומור לא
יכול להסתיר את הקושי שבגיוסן ,כמו במפגש של ראש הממשלה
גולדה מאיר עם הלוחמים ,כשהיא נשאלת על עדותה בוועדת
אגרנט ,שנחשפה לאחרונה" .אני שמחה שלאחר ארבעים שנה
הפשירו אותי ושחררו את עדותי .אפשר לחשוב איזה סודות
מדינה גיליתי אז לוועדת אגרנט" (עמוד  .)98המחבר מקשה
עליה "מדוע לא אישרת את תגבור הכוחות לחזיתות מצרים
וסוריה ,כפי שביקש דדו וכן נמנעת מלהכריז על כוננות ג' של
לפני המלחמה כפי שהוא דרש [ ]...ושאלה נוספת [ ]...נשאלת
בוועדה :מדוע ,למרות כל הסימנים שהיו כבר לפתיחת מלחמה
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על ידי המצרים והסורים ,לא דרשת מדדו להורות לחיל האוויר
לפתוח במכת מנע ממש לפני פרוץ המלחמה ,ובכך אולי ,למנוע
את הגעתם של רוב הלוחמים לאוטופיה  -ומדובר בקרוב ל־3000
לוחמים שהגיעו לכאן ,הודות למחדל שלך [( "]...עמוד .)99
משה דיין מתנדב להשיב במקומה .הוא שוטח בפני הלוחמים
את השתלשלות האירועים ,שהובילה למה שמקובל לכנות
"המחדל" וחותם סקירה זו בדברים "לא יכולנו לצפות כי תיפתח
עלינו מתקפה משולבת בעוצמה ובאיכות צבאית כזו שתגרום
לכמות רבה כל כך של לוחמים להגיע לאוטופיה .זו האמת
המרה ואין להתחמק ממנה [ "]...ובהמשך כשמתעשתת גולדה
מאיר מהשאלות הקשות היא מוסיפה "אם הייתי יכולה למנוע
את בואו של לוחם אמיץ אחד לכאן ,כבר ב־ ,1973ביום כיפור
הארור ההוא ,הייתי עושה את כל המאמצים
למנוע זאת [ ]...מהות האחריות שנשאתי על
כתפי [ ]...כראש ממשלה הייתי חייבת לשקול
בראש ובראשונה את השיקול הכללי של טובת
המדינה ,ואסור היה לי להתייחס לשיקולים
צרים של החלטות מידיות [ ]...האמן לי כי
אם היינו פותחים במתקפת מנע נגד מצרים
וסוריה ובכל זאת הן היו מחליטות לפתוח
במלחמה נגדנו ,מצבנו היה רע ומר ["]...
(עמודים  .)103-102את ההכרה המוחלטת
וסיום תהליך הפיוס מבטא מיכאל ,לאחר
שזיהה את אמונתם המלאה של לוחמי
החווה הסינית בשליחותם ,בהצהירם כי
לא היו מהססים לשוב לשדה המערכה
לו נקראו שוב" .כנראה שלא סתם אתם
נקראים כאן גיבורי יום כיפור [ ]...אני שמח
שהצלחתי לפגוש בכם ולשוחח אתכם כאן.
למדתי מכם הרבה ,ובעיקר מה זה להיות לוחמים חדורי אמונה
וללא דרישות מיוחדות [ ]...ריגשתם אותי ,חברי הצעירים,
ואם בכל זאת אצליח לחזור לארץ בקרוב ,אני מתכוון לפרסם
ולהעביר את רשמי הפגישות שלי עמכם בהרבה תהודה ["]...
(עמודים .)148-147
בעולם האוטופי זוכה מיכאל גם לביקורם של בני משפחתו
הקרובים  -תחילה עם אחיו עמוס ,שנפטר בשנת  1988ממחלה
קשה .בעקבותיו מגיעים הוריו ,ובמפגשו עמם מסתיימת החוויה
המכוננת על רקע קולות מן המציאות "סבא ,קום .סבא מיכאל,
תתעורר" (עמוד .)154
את הספר מקדיש מיכאל לעמותת "מצדיעים לנכי צה"ל",
בראשה הוא עומד ,המסייעת למימוש זכויותיהם של נכי צה"ל
ובהשגת הכרה בלוחמים פצועים כנכי צה"ל.

חברת

מקבוצת ArcelorMittal

יצרנית פלדות באיכות גבוהה בתחום:
פלדות שריון לכלים יבשתיים/ימיים
פלדות שחיקה
פלדות למיכלי לחץ
פלדות פלב”ם
פלדות מבנים
פלדות כלים
פלדות לטמפרטורות עבודה נמוכות
פלדות CLAD
פלדות לקידוחי נפט/גז ימיים
מתמחה בייצור פלדות מיוחדות/חישולים/כיפות
ArcelorMittal Industeel
- Delegation in Israel
Rival St 22, Tel-Aviv Israel
67778 Israel

מתמחה באספקת מכלולים מרותכים
מתמחה באספקת  SLABS ,INGOTSלמטרות
יציקה ,חישולים ואפליקציות נוספות.
נציגות  Industeelבישראל הינה בעלת ניסיון
של יותר מ־ 30שנה באספקת הפלדות לתעשיות
הביטחוניות ואזרחיות ,ובמתן פתרונות נידרשים
בשימוש הפלדות בתעשיה.

T: 03-687-6989
F: 03-687-7028
cli@netvision.net.il | www.arcelormittal.com | www.industeel.info

Urdan Metal & Castings Ltd.

הגרור של אורדן – מבצעי ,הנדסי ,לוגיסטי

אתכם בכל משימה

קרב השריון הגדול
ברמת הגולן -
קבוצת דיון
ארבעים שנה לאחר שהתחולל קרב השריון הגדול ברמת הגולן במלחמת יום
הכיפורים ,שבו ניגף השריון הסורי בהשאירו כ־ 800טנקים מושמדים ,התכנסו
ביד לשריון המפקדים שנטלו בו חלק לספר על שהתחולל באותם ימים קשים
תא"ל (במיל') יום־טוב תמיר

פלישת השריון הסורי לרמת הגולן בשלב
הראשון של מלחמת יום הכיפורים היוותה
סכנה מוחשית ליישובי הצפון .חטיבות השריון
הסדירות ,חטיבה  188שבדרום רמת הגולן
שבגזרתה אירעה הפריצה העיקרית ,וכן חטיבה
 7שמצפונה ,עשו כמיטב יכולתן לבלום את
השטף הסורי .מיד אחריהן נכנסו למערכה
בהתקפת־נגד חטיבות המילואים שהוזעקו
לקרב והפכו את הקערה על פיה בימים 10-7
באוקטובר  ,1973והשאר  -היסטוריה.
ב־ 24בנובמבר  2013התקיים מפגש של
מפקדי כוחות המילואים שנטלו חלק בקרב
השריון הגדול לספר ולדון באותו קרב.
מפגש זה היה חלק מהפעילות של המכון
לחקר לוחמת היבשה של יד לשריון .הנושא
שהוגדר היה :השמדת השריון הסורי ברמת
הגולן במלחמת יום הכיפורים בימים 10-7
באוקטובר  ,1973במסגרת התקפת־הנגד של
פיקוד הצפון (בגזרה המרכזית והדרומית).
השתתפו בדיון המפקדים הבאים:
	אלוף (במיל') אוֹרי אור  -מח"ט 679
במלחמה,
	אלוף (במיל') יוסי פלד  -מח"ט 205
במלחמה,
	תא"ל (במיל') מוטקה בן פורת  -מח"ט 9
במלחמה,
אל"מ (במיל') רן שריג  -מח"ט 179
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במלחמה,
	אל"ם (במיל') יעקב הדר (פפר)  -מח"ט
 4במלחמה,
	תא"ל (במיל') מוטי כץ  -קמ"ן אוגדה 146
במלחמה,
	אל"ם (במיל') צביקה דהב  -מג"ד גדס"ר
 288במלחמה,
	אלוף (במיל') אורי שמחוני  -קצין האג"ם
בפיקוד הצפון במלחמה,
	אל"ם (במיל') פסח מלובני מאמ"ן* ,שהציג
את תמונת המערכה כפי שמשתקפת
בספרות הצבאית הסורית,
	אל"ם (במיל') בני מיכלסון (היסטוריון
העמותה)  -שהציג תמונת הקרב הידועה
כיום.
עוד נכחו במפגש יו"ר עמותת יד ל שריון
אלוף (במיל') חיים ארז ,מנכל העמותה תא"ל
(במיל') מנשה ענבר ומפקדים מהיחידות
השונות.
הקרב התגלגל בשלבים ,מהכוחות הסדירים
של חטיבה  188דרך הצטרפות ללחימה של
כוחות קטנים מחטיבות המילואים ( 179רן
שריג) ו־( 679אורי אור) ,והשלמת סד"כ
החטיבות יחד עם הצטרפות חטיבות 4
(יעקב הדר) ,חטיבה ( 9מוטקה בן פורת),
חטיבה ( 205יוסי פלד) ,חטיבה ( 670גידי
גורדון) ,גדודי הסיור של צבי דהב וחנני תבור

ומפקדות אוגדה (146מוסה פלד) ו־( 210דן
לנר) .בסופה של מערכה זו ב־ 10באוקטובר
 1973חזרה לשליטה ישראלית כל רמת הגולן,
למעט החרמון .במערכה זו הושמדו כ־800
טנקים סורים!
הלקחים העיקריים שעלו מן התחקיר
	.1ההפתעה בפתיחת המלחמה גרמה לסדרת
החלטות חפוזות לגבי כוחות  -ימ"חים
וכו' ,חוסר ציוד ואי סדר  -מחייב שיקול
דעת עמוק  -מהם התסריטים העלולים
לקרות ,איזה כוחות יש לתכנן ולבנות כך
את כול מערך המילואים.
	.2ההחלטות של פיקוד הצפון (כשנה לפני
המלחמה) ,בהובלת ראש המטה תא"ל
אורי בראון (ז"ל) ,הצילו את המערכה -
התייצבות חטיבות  179ו־ 679החלה כבר
ב־ 6באוקטובר בלילה וקירבתם לחזית.
	.3יש חשיבות רבה לניתוח הקרקע וניצולו
כגורם הפתעה.
	.4חיוני ליצור תמונת מצב מודיעינית על
ידי תצפיות ודיווחי המפקדים ,גם כשאין
מודיעין ממקור אחר.
	.5בלט יתרון בכול מקום שבוצע "נוהל קרב",
בשיטות שונות  -בקשר רדיו ,על ידי שליחת
קציני קישור ,חלוקת תפקידים בין מפקד,
סגן ,רמ"ט.
	.6שוב חוזרת התובנה הידועה " -אתה

התקפת־הנגד
 [10-8באוקטובר ]1973

מפת התקפת־הנגד
ברמת הגולן בימים
10־ 8באוקטובר 2014
(מהספר "לא על מגש
של כסף" בעריכת
יהודה ואלך)

המפקד! אם הפקודה שאתה מקבל נראית
בלתי סבירה  -התנגד לה".
	.7הגמישות בציוותי הכוחות התאפשרה
בעיקר כי היה בסיס רחב של שפה משותפת,
בעיקר בשריון ,שהתבסס על האימונים
הרבים של כל המערך לפני המלחמה.
	.8חימוש ותחזוקה  -ללא הפעולה המאומצת
והיוצאת מהכלל של יחידות החימוש
והתחזוקה ,שהחזירו לכשירות כליי רק"ם
רבים למערך הלוחם שוב ושוב במהלך
הלחימה  -לא היה מושג הניצחון!
	.9כל הכוחות הגיעו לזירה "על גבי

שרשראות" ,חלקן ממרחקים גדולים
(אזור רמאללה ,מפרץ חיפה וכו') .תנועה
כזו יכולה להיות רלוונטית גם כיום והיא
אפשרית.
 .10מערכת הגיוס פעלה מצוין ,אך כמובן
שיש להתאימה לאיומי הטילים כיום.
ולבסוף  -ברוח הימים האלה  -חובה
לשמר סד"כ משוריין ומתמרן כי אפשר להיות
מופתע גם כיום ,וכנראה אין דרך טובה יותר
לסיים מערכה ,אם תהיה ,אלא בהגעה ליעד!
* אל"ם (במיל') פסח מלובני ,שירת באמ"ן

בתפקידים שונים ,בתחומי האיסוף והמחקר,
בעיקר בתחום הצבאי .לאחר פרישתו מצה"ל
שירת בקהילת המודיעין .עוסק כיום במחקר
צבאות ערב כחוקר עצמאי .פרסם בשנת 2010
את הספר "מלחמות בבל החדשה" על צבא
עיראק ומלחמותיו ,שזכה בפרס יצחק שדה
ובפרסים ותעודות הוקרה אחרות .סיים לכתוב
לאחרונה ספר דומה על הצבא הסורי ומלחמותיו.
הערה :ראו פרטים בכתבה הבאה בשם קרב
השריון הגדול ביותר במלחמת יום הכיפורים
מאת אל"ם (במיל') בני מיכלסון

יוני 2014

שריון  45׀ 47

קרב השריון־
בשריון הגדול
ביותר במלחמת
יום הכיפורים
ב־ 9באוקטובר  1973התחולל ברמת הגולן קרב מובהק
של שריון בשריון ,שבו לחמו דיוויזיה שריון סורית מס'
 1מול אוגדה  146וחטיבות  679ו־ 179של צה"ל ,למעלה
מ־ 150טנקים ישראליים מול כ־ 200טנקים 200 ,נגמ"שי
נ"ט סוריים ועוד עשרות רבות של קני ארטילריה .בקרב
זה נטלו חלק גם אגד הארטילריה האוגדתי ומטוסי חיל
האוויר .סגולותיו התרּומיות של מוסה כמפקד שריון
עם הנחישות והדבקות של לוחמי השריון ומפקדיו
הכריעו את הקרב
אל"ם (במיל') בני מיכלסון

החלטה להטיל את אוגדה 146
למערכה ברמת הגולן
בשעות הראשונות של ליל  7-6באוקטובר
התקבל במטכ"ל הרושם שהחזית הקריטית היא
מצרים .אולם החל מחצות לערך החלו להגיע
דיווחים על הרעת המצב בחזית הסורית ,וסמוך
לשעה  00:30הלכו דיווחים אלה ותכפו .על אף הטלת
אחריות ההגנה על רמת הגולן על מפקדת אוגדה 36
החל מחצות ,הלחץ הכבד ברמת הגולן גרם ,בסופו
של דבר ,לפיקוד העליון לשנות את ההערכה בדבר
הזירה הקריטית והביא אותו לרכז את מאמץ המגננה
בבוקר ה־ 7בחודש בחזית סוריה .בשעה 03:51
מסר אלוף פיקוד הצפון לרמטכ"ל בטלפון דוח מצב
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על הנעשה ברמת הגולן .כללית הגדיר את המצב
כ"לא טוב" .בגזרה הדרומית זורמים כל העת כוחות
אויב לעבר חטיבה  188ופוגעים בטנקים בעזרת
אמצעי תצפית באור תת־אדום (אינפרה־אדום);
בצומת רפיד חדרו הסורים עד ממערב לחושניה;
בקוניטרה התקרבו לעיר ובאזור מוצב  110הם על
הכביש .הוא ציין שניתנה הוראה לפנות את כל
הגברים מהיישובים וכי במספר מוצבים נשארו
אנשים בעורף האויב וספק אם אפשר יהיה לפנותם.
כוח של מפקד חטיבת גולני לא יוכל להגיע לפני
אור ולכן אין טעם להעלותו לחרמון ,לפיכך יוטל
עליו לתפוס את אחד הצירים ולהחזיקו .עוד דיווח
אלוף הפיקוד שנעשים מאמצים על צירים ברמה

ובעיקר על פתחיהם ,כדי למנוע "שטיפה" סורית,
אולם הלחץ הנגדי חזק מאד .לדעתו יש להימנע
מקרב שחיקה העלול לגרום להיפגעות טנקים רבים
יותר .האלוף חופי דיווח שטנקי תגבורת העומדים
להגיע מפילון יגיעו מאוחר ,וטען כי אם לא יתקבל
סיוע מסיבי עד הבוקר עלול המצב בבוקר להיות
חמור; כן שאל את הרמטכ"ל על הפניית אוגדה
 146לצפון.
בתשובה הורה הרמטכ"ל לאלוף חופי לפנות לפני
אור ראשון מוצבים שיש סכנה שיישארו מכותרים
ולנסות לייצב קו ,אפילו על חשבון ויתורים על
שטח ,ואישר שלא להעלות את חטיבה ( 1גולני)
לחרמון .במקביל החלו תיאומים בין אג"ם פיקוד

טנקי שרמן מגדוד  377של חטיבה  9של מוטק'ה בן פורת (מאוגדה  )210במהלך המלחמה

הצפון וענף מבצעים במטכ"ל ,בהנחה שתאושר
הפניית אוגדה  146לפיקוד הצפון .1
בעקבות הדיווחים על המצב הקשה בחזית
הסורית ,הורה הרמטכ"ל בשעה  05:20לסגנו האלוף
ישראל טל לקדם את טנקי השרמן של אוגדה 146
כעתודה מטכ"לית לרמת הגולן .סמוך לשעה 05:25
שוחח סגן הרמטכ"ל עם אלוף פיקוד המרכז והורה לו
להפגין כוח רב בעזה ולהתערב אישית בעניין הכנת
חטיבת השריון  205ממחנה עופר (זאת בהמשך
לבעיות בגיוס ובהצטיידות) .החטיבה ,גדוד הסיור
וכול טנקי השרמן יועדו לתזוזה וסגן הרמטכ"ל
הורה להציבם בבקעה.
כעבור שעה ,ב־ 7באוקטובר בשעה ,06:30

הסתבר שהמצב ברמת הגולן מתדרדר והולך ולא
ניתן היה יותר לדחות את ההחלטה בעניין הפעלת
העתודה המטכ"לית .בשעה  06:40לערך ,כאשר פנה
אל הרמטכ"ל האלוף רחבעם זאבי (גנדי) ,שנלווה
אל שר הביטחון בביקורו בפיקוד הצפון ,בבקשה
להפנות כוחות מאוגדת העתודה לצפון ,ענה לו
הרמטכ"ל שהוא כבר הורה על כך .הנחיה זו הועברה
גם לסגן הרמטכ"ל .עם חזרתו לחמ"ל אג"ם־מבצעים
בשעה  ,06:45מסר האלוף טל על הפניית אוגדה
 146לצפון והורה להפנות צפונה גם את החטיבה
ממחנה עופר (חטיבה  .)205בשעה  07:35שוחח
סגן הרמטכ"ל עם אלוף פיקוד הצפון ומסר לו על
ההחלטות הנוגעות לחזית הסורית :פיקוד הצפון

יקבל את אוגדה  - 146גדוד אחד שלה ייצא על
מובילים בשעה  10:00ושאר הכוחות ייצאו על
זחלים ויגיעו עד הערב .סמוך לשעה  08:00תדרך גם
הרמטכ"ל את אלוף פיקוד הצפון .הרמטכ"ל הורה
לו שלא לשחוק את הכוח ולא לתקוף התקפות
מקומיות ,אלא לבלום ולהיערך בעמדות טובות
אפילו אם לשם כך יהיה צורך לשפר עמדות לאחור.
הוא הורה שכאשר אוגדה  146תגיע לצפון היא לא
תוכנס מיד להתקפה .חיל האוויר יתקוף מסיבית
אחר הצהריים ובינתיים תתארגן האוגדה ותנוח,
כדי שתהיה מוכנה להתקפה מרוכזת ומסיבית
האמורה להיפתח למחרת .בדברים אלה אפשר
למצוא תחילת מחשבה על מעבר למתקפת־נגד.
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אוגדת העתודה המטכ"לית אמנם נשלחה צפונה
בהשפעת הדיווחים על המצב הקשה בחזית זו,
אולם נראה שהרמטכ"ל קיווה שהשמדת הטילים
על ידי חיל האוויר והסיוע המסיבי שיעניק לכוחות
הקרקע ,יסייעו בצורה יעילה לבלימת כוחות האויב
התוקפים ,ואוגדה  146שתגיע לפיקוד רק עם ערב,
תוכל כבר להתארגן להתקפת־נגד ולא יהיה צורך
בסיוע שלה לבלימה .2

שתי דרכי פעולה אפשריות:
בלימת הסורים או מתקפת־נגד
באשמורת אחרונה של ליל  7-6באוקטובר
התברר כי הצבא הסורי הצליח לחדור אל תוך שטח
רמת הגולן .היה זה בדרום הרמה בגזרת חטיבה
 .188חטיבה זו בפיקודו של אל"ם יצחק בן שֹהם,
קיבלה אחריות על הגזרה כבר בשעות אחר הצהריים
של יום האתמול בעת שהוטלה למערכה העתודה
הפיקודית ,חטיבה  ,7שקיבלה אחריות על הגזרה
הצפונית ממוצב  110וצפונה .מהלך זה השאיר בדרום
הרמה את גדוד טנקים  53וגדוד הנח"ל המוצנח 50
אשר הגנו על הקו במרחב זה .החטיבה קיבלה בנוסף
את גדוד הטנקים  82של חטיבה  7בפיקוד סא"ל
חיים ברק כעתודה גזרתית .גדוד הנח"ל המוצנח
בפיקוד הסמג"ד ,מנחם זטורסקי (המג"ד נפצע
בתאונת צניחה שבוע קודם) ,אייש את המוצבים
למשימות תצפית בלבד ולא נטל חלק במערכה.
גדוד ( 53שכלל פלוגה אחת אורגנית ו־ 2פלוגות
מגדוד  ,74הגדוד השני של חטיבה  ,)188בפיקודו
של רס"ן עודד ארז ,נפרס לאורך כל הגזרה בכוחות
מחלקתיים בקרבת המוצבים והקו הסגול .במצב
זה הצליחו כוחות השריון הסורים בגל השני של
המתקפה שלהם (שהוטלו למערכה ב־ 6בחודש
בשעה  )18:00להבקיע דרך ההגנה הצה"לית הדלילה
(הטנקים שלנו לחמו עד שנגמרה להם התחמושת),
ועם שחר של  7באוקטובר המשיכו להתקדם מערבה
להשלמת משימת כיבוש רמת הגולן והתייצבות
על השטחים השולטים על גשרי הירדן ,במורדות
המערביים של הרמה .היו אלו כוחות מדיוויזיות
החי"ר  9ו־ 5שכללו את חטיבת שריון  ,43חטיבה
שריון  ,51חטיבת שריון  12וחטיבה ממוכנת .132
 3אליהם נוספו בבוקר  7באוקטובר בשעה 07:00
כוחות הדרג האופרטיבי השני ,דיוויזיית השריון
 1וחטיבת שריון  ,47שניצלו את ההצלחה בגזרה
הדרומית וחדרו לעומק השטח .כוחות סוריים אלה,
שכללו כ־ 400טנקים וכמספר הזה תותחים ומשגרי
נ"ט ,החלו זורמים מערבה וצפון־מערבה לעבר נאפח
כדי לגלול את האגף של חטיבה  7שהחזיקה מעמד
עד עתה בצפון.
כוחות המילואים של פיקוד הצפון החלו להגיע
בטפטוף לעבר רמת הגולן וכבר ב־ 6באוקטובר
בשעה  23:00נכנס ללחימה הכוח הראשון מגדוד 266
של חטיבה  179בפיקודו של סא"ל עוזי מור .כל כוח,
ולו קטן ביותר שהצליח להתארגן ,גם ללא השלמת
פרטי ציוד ונשק חשובים ,נע לעבר הרמה .במהלך
הלילה ובוקר  7באוקטובר המשיכו לזרום כוחות
המילואים של הפיקוד לעבר דרום הרמה ומרכזה,
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ובהם חטיבות השריון במילואים  179בפיקוד אל"ם
רן שריג 679 ,בפיקוד אל"ם אוֹרי אור והחטיבות
הממוכנות במילואים  9 -בפיקוד אל"ם מוטק'ה בן
פורת ו־ 4בפיקוד יעקב הדר (פפר) ,כל אחת מהן עם
גדוד טנקי שרמן מיושנים  .4נוצר למעשה מרוץ נגד
הזמן בין הכוחות הסורים המתקדמים מערבה לבין
כוחות המילואים העולים לרמה .השאלה הייתה מי
ישיג את מי ,האם כוחות המילואים יספיקו להיאחז
בשפת הרמה מעבר לציר המפלים וצפונה לאל־על
או שמא הסורים יצליחו לכבוש שטחי מפתח אלה
קודם לכן.
במצב זה החליט הרמטכ"ל ,כאמור ,להקצות את
עתודת המטכ"ל ,אוגדה  146של מוסה פלד לפיקוד
הצפון .הקצאה זו לוותה בהנחיה שהמטכ"ל מעדיף
שהאוגדה תוטל להתקפת־נגד .אולם העניין היה
מותנה בכך שכוחות המילואים שהפיקוד כבר הטיל
למערכה יצליחו לבלום את הסורים ,לפני שישיגו
את משימתם האופרטיבית .מכאן שהיו שתי דרכי
פעולה אפשריות להפעלת אוגדה :146
• הראשונה ,משימת הגנה ,הקמת מערך חדש על
שפת הרמה לבלימת השטף הסורי.
• השנייה ,התקפת־נגד תוך כדי תנועה מדרום לצפון,
למיגור הכוח הסורי בדרום רמת הגולן והשבת
המצב לקדמותו.
ההתלבטות לגבי אופן הפעלתה של אוגדה 146
כאשר תגיע לצפון והנחיות הרמטכ"ל לאלוף חופי
בעניין ,לא הובאו לידיעתו של תא"ל מוסה פלד,
מפקד האוגדה ,שהחל בהפעלת האוגדה בתנאי
אי־וודאות.

מתקפת־הנגד :אפקט
"כדור השלג"
לתנועתה של אוגדה  146מפיקוד המרכז
לפיקוד הצפון היה אפקט של "כדור שלג",
ובדרכה צפונה סיפחה האוגדה אליה כל כוח
שפגשה בלא קשר להשתייכותו המקורית .כך
למשל סיפח אליו גדוד הרפואה האוגדתי ,פלוגה
כירורגית פיקודית וערך אותה לקליטת נפגעים
מדרום לעין גב למרגלות המעלֶה לרמה  .5אבל
האתגר העיקרי היה בקליטתן של החטיבות
שכבר היו במגע עם האויב בצירים שעליהם
תכננה האוגדה לתקוף .בפעולה זו הייתה בעיה
כפולה :הראשונה הייתה קליטת שתי חטיבות
שלא מוכרות לאוגדה ,החטיבה הממוכנת 9
(מאוגדה  )36והחטיבה הממוכנת  4מאוגדה 210
(שלפני הגעתו של מוסה היו שתיהן כפופות לדן
לנר באוגדה  ,210שהייתה אחראית על בלימת
הסורים בדרום הרמה ,החל מ־ 7באוקטובר בשעה
 ,)07:00הכפפתן לפיקוד ושליטת אוגדת מוסה
ושילובן בתוכנית האוגדתית .הבעיה השנייה
הייתה מורכבת לא פחות והיא העברת כוח דרך
כוח כי על פי התכנית האוגדתית ,היה על חטיבה
 205לעבור דרך חטיבה  9במאמץ התקיפה העיקרי
של האוגדה .לפירוט מצבן של חטיבות  9ו־4
יש חשיבות בשל שילובן במסגרת אוגדה 146
בימים הבאים.

•חטיבה  :9חטיבה ממוכנת זו בפיקודו של מרדכי
(מוטק'ה) בן פורת ,מהחטיבות הוותיקות בצה"ל,
השתתפה במלחמת העצמאות ,מלחמת סיני
ומלחמת ששת הימים .חודשים ספורים לפני
המלחמה הועברה החטיבה מערבה ממחנה
נפתלי למחנה מנסורה ,אך מרכז הגיוס שלה
נשאר במחנה נפתלי והדבר גרם לעיכובים בעת
גיוס החטיבה ב־ 6באוקטובר .החטיבה הייתה
בנויה משני גדודי חרמ"ש וגדוד טנקים אחד .גדוד
הטנקים  377בפיקוד סא"ל בן־ציון פדן ,כלל 17
טנקי שרמן אם־( 50תותח  75מ"מ) ו־ 33טנקי
שרמן אם־( 51תותח  105מ"מ) ב־ 4פלוגות ועוד
 3טנקי מפקדת החטיבה ,בסך הכול  53טנקים
(על פי התקן) .6
עד יום א'  7באוקטובר בשעה  03:00היו כל גדודי
החטיבה מזוודים ומצוידים בכל  -פרט לתחמושת
שאותה צריך היה למשוך ממחנה ג'למי .בשעה
 05:30היה גדוד הטנקים מוכן לתנועה .תחמושת
לעוזים ,רימונים ,כדורי זיקוקים ומדוכות עשן חסרו,
אך בשל לחץ הפיקוד לא רצה המח"ט להתעכב
יותר ונתן פקודת תזוזה לגדוד  .377גדודי החרמ"ש
נאלצו להמתין לתחמושת עקב פקק גדול שנוצר
במחנה ג'למי 7 .טנקים שהתעכבו עקב תקלות
יצאו מאוחר יותר.
הפקודה הראשונה שניתנה למח"ט על ידי אוגדה
 36הייתה להצטרף לקרבות הבלימה ברמת הגולן,
להגיע לאזור שפך הירדן ולבלום בציר יהודיה .זה
היה הקשר האחרון בין החטיבה לאוגדת האם שלה.
התנועה בוצעה על זחלים לאורך הציר שתוכנן,
מצפון לנצרת .כאשר הגיעו ראשוני הטנקים לאזור
בית נטופה ,קיבל המח"ט שינוי משימה ,ישירות
מרמ"ט פיקוד הצפון ,תא"ל אורי בראון  -לנוע
במהירות דרך צמח לאל־על ולבלום את השריון
הסורי שם  .7הכוח היה צריך לעקוף את נצרת
ולפנות בציר היורד דרך יבנאל ונוצר עיכוב של
 3שעות יקרות .בצמח תדלקו הטנקים בתחנת
הדלק האזרחית שבמקום על מנת להיכנס ללחימה
מתודלקים מלא.
בשעה  13:00עלה על הרשת החטיבתית מפקד
אוגדה  ,210אלוף דן לנר ,והודיע למח"ט שהוא
כפוף לאוגדתו ,וכי משימתו היא לנוע במעלה
עין גב ,להגיע לציר "טיפה  "40באזור אל על ושם
לקבל תחת פיקודו את גדוד הטנקים ( 278שוט־
קל) מחטיבה  ,179בפיקוד רס"ן יוסי עמיר ,לבלום
את השריון הסורי בציר ולהשמידו .גדוד  278הגיע
כבר ב־  10:30בבוקר לאזור אל על ונערך לחסימה.
כעבור שעה הצטרפו למג"ד  278עוד טנקים של
הגדוד עד שמנה  19טנקים.
בעין גב אסף מח"ט  9את מפקדי הכוחות ותדרך
על הכניסה לקרב והחבירה למג"ד  .278המח"ט החל
בתנועה ובשעה  14:00יצרו שני גדודי הטנקים (377
ו־ )278מגע עם הסורים .עד שעה  15:00הצטרפו
כל  35הטנקים הזמינים של חטיבה  18( 9נשארו
בדרך) .בעת ההיא ,כשלרשותו  54טנקים ,החל מח"ט
 9ללחוץ על הסורים ולהתקדם צפונה .עד לשעות
הערב התקדמה החטיבה מספר קילומטרים והגיעה

טנקי שוט (סנטוריון) של חטיבה  188ברק מכוח של יוסי בן חנן בתנועה לעבר הגזרה הצפונית בבוקר  9באוקטובר .1973

למסעף דרך המערכת עם כביש הרמה הראשי.
בשעות לחימה ראשונות אלה השמידה החטיבה
כ־ 20טנקים סוריים ועוד כמספר הזה כלי רכב
אחרים ,תוך ביסוס סופי של אחיזת כוחות צה"ל
בשטח המפתח של ֵמצָר אל על שרוחבו  1,500מ',
מנחל אל על ועד לקניון הַרּקָ ד .באותו יום נפגעו
לחטיבה  4טנקים .פלוגות מגדודי החרמ"ש עלו
בלילה לאבטח את חניוני הטנקים ולסייע בפינוי
נפגעים.
בלילה התקשר מפקד אוגדה  210למח"ט 9
והודיע לו שלקראת הבוקר החטיבה עוברת ת"פ
אוגדה  146וחטיבת טנקים  205תעבור דרכה
להתקפה .קרוב לחצות הגיע לחטיבה אל"ם יהודה
גולן ,קצין הקישור מטעם אוגדה  ,146שעדכן על
המצב בגזרות השונות ,וכן על תוכנית ההתקפה
של אוגדה  146בציר אל על ובציר גמלא .בלילה
שהתה החטיבה כקילומטר אחד מדרום למושב נוב.
•חטיבה  :4חטיבה ממוכנת זו בפיקוד אל"ם יעקב
הדר (פפר) ,שהשתתף כבקר בתרגיל אוגדה 146
זמן קצר לפני המלחמה ,הייתה חטיבה ממוכנת
עם  2גדודי חרמ"ש וגדוד טנקי שרמן שעברה
הסבה מחי"ר רק שנה לפני המלחמה ,ואפשר לומר
שהייתה זו תקופת הקמתה כחטיבה ממוכנת.
עד כוננות "כחול לבן" (שהתרחשה בחודשים
מאי־אוגוסט  )1973היה בסיס החטיבה בתל השומר,
ואז הועברה לפיקוד הצפון וקיבלה את מחנה כורדני
מחטיבה  179שקודמה למחנה פילון ,אך מרכז הגיוס
שלה נותר בתל השומר .החטיבה יועדה להיות
החטיבה הממוכנת של אוגדה  210שהייתה עדיין
בשלבי הקמה .גיוס החטיבה בבוקר  6באוקטובר

מצא אותה עם מחסור של  26זחל"מים שנלקחו
לאימון גדוד ההנדסה האוגדתי ,וחוסר של  55מקלעי
 0.3וציוד נוסף  .8גדוד הטנקים החטיבתי  ,95בפיקודו
של סא"ל יעקב נויפלד ,כלל  3פלוגות טנקי שרמן
אם־ 51ופלוגה אחת של טנקי שרמן אם־.50
על אף קשיים בהשלמת פרטי ציוד ומשיכת
תחמושת ,היו מפקדת החטיבה ומפקדות הגדודים
מוכנים לתזוזה ב־ 7בחודש בשעה  .00:30בגדודים
המשיך תהליך הזיווד והחימוש .לאור התנועה הרבה
והכוחות הרבים במחנה כורדני החליט המח"ט
להוציא את הכוחות המוכנים מהמחנה וריכזם באזור
כפר מסריק .בשעה  06:00הודיע רמ"ט הפיקוד שעל
החטיבה להתכונן לתנועה בשעה הקרובה .בשעה
 07:00החלה החטיבה לנוע לעבר אלמגור וגשר
אריק .בשעה  12:00הגיע חלוץ החטיבה (חפ"ק
המח"ט) לאלמגור ,שם המתין קצין קישור מאוגדה
 210שהורה למח"ט לחצות את הירדן בגשר אריק
עם הטנקים ולעלות בציר יהודיה במסגרת האוגדה.
גדודי החרמ"ש הושארו באלמגור.
עם מעבר גשר אריק הסתברה חומרת המצב
כשהבחינו החיילים בכוחות הנדסה של הפיקוד
שהכינו את הגשר לפיצוץ .המח"ט החל בתנועה בציר
יהודיה אחר החפ"ק האוגדתי עם כ־ 15טנקים .תוך
כדי תנועה הבחין המח"ט מדרומו בכוח תומ"תים
אם־ 109הנסוג במהירות מערבה בציר מזרעת כנף -
מעלה גמלא ("פיקרדו") .המח"ט הגיע לכוח והסתבר
לו שאלה כוחות מגדוד חת"ם  405הנסוגים מרמת
הגולן לאחר שהותקפו על ידי הסורים .הסמג"ד
רס"ן אורי מנוס ,אמר לו כי כוח טנקים סורים נע
אחריהם על הציר וכי בשיירת הנסוגים נמצאים

צילום :יוסי בן חנן

גם תול"רים ונ"ננים מגדוד  51של גולני .המח"ט
שנוכח כי המצב בציר "פיקרדו" חמור ,פנה למפקד
האוגדה דן לנר בבקשה לשנות את מגמת כוחותיו
ולנוע בציר זה כנגד הסורים .בשעה  14:00קיבל
המח"ט אישור והחל לנוע לעבר ציר "פיקרדו".
תוך כדי תנועה ראה המח"ט כוח שריון הכולל 10
טנקי שוט־קל המגיע לגשר אריק .היה זה חלוץ של
גדוד המילואים של חטיבה  - 188גדוד  39בפיקוד
סא"ל יואב וספי .הגדוד הצטרף לחטיבה  4ונשלח
מיד לעקוף את גדוד השרמנים .עם עקיפת גדוד
 ,95כ־ 2ק"מ צפונית לחרבת כנף ,נכנס גדוד 39
למגע עם הכוח הסורי שהיה צוות־קרב־גדודי על
בסיס גדוד השריון של חטיבה חי"ר  ,9 61שהחל
לרדת בצורה לא מסודרת לעבר הכנרת .במהלך קרב
אש שנמשך כשעתיים ,כשהשמש בעיני הסורים,
הושמדו  13טנקי אויב ומספר נגמ"שים .תוך כדי
קרב שיפרה החטיבה עמדות ונאחזה בשפת הרמה
באזור "פיקרדו" .47
בשלב זה כללה החטיבה  40טנקים (" 20שוט־קל"
ו־ 20שרמנים) וסוללת תותחים מתנייעים אם־,109
(כוחו של אורי מנוס סמג"ד  ,)405שהסתובב והצטרף
אף הוא .חוד החטיבה  -גדוד  - 39נערך מלפנים
על שפת הרמה כדי לאתר התקדמות אויב ,בידיעה
שיש לסורים מכשירי ראיית לילה תת־אדום .יתרת
החטיבה נערכה במורד הציר במדרון אחורי ,כדי
להקל על גילוי מטרות אויב על קו הרכס .כמה דקות
לאחר חצות נשמע רעש טנקים ועם הפתיחה באש
הסתבר שהיו אלה טנקים של גדוד  53הנסוגים עם
חיילי החי"ר מהמוצבים על סיפוניהם .מהפגזים
שנורו נפגע טנק וקמב"ץ  53נהרג  .10האש חדלה
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מידית וכוחות  53פונו מערבה (החי"רניקים שהיו
על הטנקים קפצו מהם והמשיכו בנסיגה רגלית).
ב־ 8באוקטובר בשעה  02:00נוצר קשר בין סגן
מפקד אוגדה  ,146אל"ם אברהם רותם ,למח"ט 4
והחטיבה עברה ת"פ אוגדה  .146כעבור חצי שעה
הגיע אל"ם רותם למח"ט ,עדכן אותו בתמונת המצב
ובתוכנית האוגדתית להתקפת־נגד בבוקר בשעה
 06:30כשחטיבה  4המוגברת ,מהווה מאמץ משני
ותוקפת ממערב ואילו  3החטיבות האחרות של
האוגדה ( 205 ;9ו־ )670תוקפות מדרום .כן נמסר
למח"ט שיקבל גדוד טנקים נוסף ,גדוד  61של טנקי
"שוט־מטאור" מחטיבה  ,205בפיקוד סא"ל משה
מלר  .11היה זה גדוד הטנקים היחידי שהוסע על
מובילים ממחנה עופר בפיקוד המרכז ולכן הגיע עם
כל  30הטנקים שלו .היה זה שיקול מרכזי בהחלטתו
של מפקד אוגדה  ,146להקצות גדוד זה לחטיבה ,4
על מנת לצבור מחץ ראוי במאמץ המשני האוגדתי.
לקראת פתיחת מתקפת־הנגד הפיקודית,
בבוקר  8באוקטובר ,כללה אוגדה  146שתי
חטיבות ממוכנות 9 ,ו־ 4ויחד אתן עוד  2גדודי
"שוט־קל" ו־ 2גדודי טנקי שרמן וכן עוד  4גדודי
חרמ"ש ואפילו חלק מגדוד החת"ם  405שנלקח
ממנה עוד לפני המלחמה .תופעה זו נכונה גם
בתחום התחזוקה ,לדוגמה בעניין הפלוגה
הכירורגית שנוספה לגדוד הרפואה .הייתה זו
עוצמה של כ־ 170טנקים  12שעמדו לנוע ולתקוף
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בכל הצירים העולים לדרום רמת הגולן ממערב
ומדרום ,וכדברי מולטקה הזקן" :לנוע במפורד
ולהלום במרוכז"  13בסיוע אווירי וארטילרי
ממוקד.

מתקפת־הנגד  -מאמץ עיקרי
פיקודי :היום הראשון ( 8באוקטובר)
אוגדה  146פתחה בבוקר  8באוקטובר בהתקפה
לכיבוש דרום רמת הגולן והשמדת הכוחות הסורים
במרחב ,כשמולה היה ערוך כוח סורי שכלל כוחות
מ־ 3דיוויזיות ,בהיקף של  3חטיבות חי"ר 6 ,חטיבות
טנקים ו־ 2חטיבות ממוכנות .בנוסף היו לכל חטיבה
סורית גדוד טנקים (בן  41כלים) ,גדוד ארטילריה
וגדוד מרגמות ,ועוד אגד ארטילרי דיוויזיוני בכל
דיוויזיה .עוצמת כוחות אלו הגיעה ליותר מ־600
טנקים 600 ,משגרי נ"ט וכ־ 600קני ארטילריה.
האויב הוודאי של אוגדה  146ב־ 8בחודש הייתה
דיוויזיה חי"ר  5הסורית בפיקודו של עמיד (תא"ל)
עלי אסלן  .14דיוויזיה זו כללה  2חטיבות חי"ר61 ,
ו־ ,112חטיבה ממוכנת  132ושתי חטיבות שריון
 12ו־( 47זו האחרונה לא הייתה אורגנית והוכפפה
לדיוויזיה רק בימים האחרונים לפני המלחמה ,עובדה
שלא הייתה ידועה לאוגדה  -אך בפיקוד ובמטכ"ל
ידעו על כך) .לדיוויזיה היו לאחר קרבות היממה
האחרונה כ־ 250טנקים וכמספר הזה משגרי נ"ט
וקני ארטילריה.

האויב האפשרי (דהיינו כוחות שיכולים להתערב
בהתקפות־נגד ובתגבור לגזרת האוגדה או שהאוגדה
תיתקל בהם בשלבי לחימה מאוחרים יותר) היו
הכוחות הדרומיים של דיוויזיה  9הסורית בפיקודו
של עמיד חסן תורכמני  ,15חטיבה חי"ר  ,33חטיבה
שריון  43וחטיבה שריון  ,51ובעיקר דיוויזיה שריון
 1שחדרה עם חטיבותיה ,חטיבות השריון  91ו־76
והממוכנת  ,58למרכז רמת הגולן ,ומפקדה עקיד
תופיק א־ג'והאני קבע את מושבו בתל פזרה .דיוויזיה
זו הפנתה מאמץ משוריין לכיוון צפון ,לתקיפת
נאפח ולגלילת אגפה הדרומי של חטיבה  7שהגנה
בפתחת קוניטרה .אולם היא גם בנתה מערך הגנה
חזק כלפי דרום ,לכיוון ההתקדמות הצפוי של אוגדה
 .146אויב זה כלל כ־ 350טנקים ,וכמספר הזה קני
ארטילריה ומשגרי נ"ט.
התקפת אוגדה  146החלה ,כאמור ,במגמה
קונצנטרית ,מדרום וממערב .אוגדה  146התכוונה
לתקוף בשני צירים :במאמץ עיקרי יפעלו חטיבה ,9
בפיקוד אל"ם מרדכי בן־פורת ,שכללה גדוד טנקים
"שרמן"  377וגדוד טנקים מוקטן "שוט־קל" 278
מחטיבה  ,179וחטיבת טנקים  205בפיקוד אל"ם
יוסי פלד ,ובה  2גדודים של טנקי "שוט־מטאור"
 94ו־ 125וגדס"ר "שוט־קל"  ,288בציר עין־גב -
נח"ל־על  -ג'וחדר .החפ"ק האוגדתי נקבע לנוע
מאחורי חטיבה .205
במאמץ משני פעלה חטיבה  4בפיקוד אל"ם יעקב

הדר (פפר) ובה גדוד טנקים "שרמן"  ,95גדוד טנקים
"שוט־קל"  39מחטיבה  ,188וגדוד טנקים "שוט
מטאור"  61מחטיבה  ,205בציר מעלה גמלא .סגן
מפקד האוגדה אל"ם אברהם רותם נע עם חטיבה זו.
חטיבה ממוכנת מוקטנת  ,670בפיקוד אל"ם
גדעון גורדון ,שנותרו לה רק גדודי החרמ"ש ,יועדה
לטהר בעקבות המאמץ העיקרי ולאבטח את אגפה
המזרחי של האוגדה לאורך ה"קו הסגול" .במשך
היום החלה "לאסוף" לה כמה טנקים.
האגד הארטילרי מנה שני גדודי תותחים בינוניים
(גד"בים) וגדוד תותחי שדה (גד"ש) מתנייעים,
גדוד מרגמות כבדות  160מ"מ וגדוד מרגמות 120
מ"מ .למעשה הגיעו הגדודים לעמדות רק בשעות
הבוקר ,ומפקד האגד הכניס את שני הגד"בים לציר
מעלה־גמלא .הגד"ש המתנייע (עם תותחי "פריסט"
 105מ"מ) נצמד לחטיבה  .205מפקד האוגדה רצה
לפתוח במתקפה עם אור ראשון ,אך נאלץ לבקש
דחייה עד  ,08:30כדי לתת שהות לכוחות להצטבר
ולהתארגן  -ובמיוחד לחטיבת טנקים  205שנועדה
להשתתף במאמץ העיקרי ,וכן להימנע ולו במעט
מגורם השמש בעיניים לכוחותינו התוקפים בבוקר
ממערב למזרח .16
כוחות חטיבה  4כבר נאחזו בקצה הרמה עוד
בלילה אולם ביצעו נסיגה מסוימת לשיפור עמדות,
ועם שחר חידשו את ההתקפה כדי להיאחז בשטח
המפתח של "ציר המפלים" .להיאחזות בשטח זה
הייתה חשיבות רבה כיוון שהיה זה שטח מפתח
שמ ֵעבֶר לו ניתן לצאת ממגבלות הציר ההררי של
מזרעת־כנף  -מזרעת קוניטרה ולהתפרס לעבר
דרום הרמה .כך שבפועל המאמץ המשני האוגדתי
החל בלחימה עם אור ראשון כפי שהייתה הכוונה
המקורית .מול חטיבה  4בהובלת גדוד  39עמד
כאמור גדוד הטנקים הסורי של חטיבה חי"ר 61
(מדיוויזיה  )5ועוד גדוד טנקים מחטיבת שריון 47
הסורית (שתגברה את דיוויזיה  5ערב המלחמה),
בפיקוד המח"ט שתעה בדרך ופנה מערבה במקום
דרומה ביום האתמול  .17לאחר הקרב עם גדוד 39
ב־ 7באוקטובר ,איבד הכוח הסורי כבר כ־ 20כלי
רק"ם אולם עדיין עמדו לרשותו כ־ 45טנקים וכ־20
נגמ"שים (משתי החטיבה  61ו־ )47וסיוע ארטילרי
בהיקף רציני .גם מח"ט  61ידע שעליו למנוע מכוחות
צה"ל להשתלט על "ציר המפלים" ,אולם תחילת
ההתקפה של חטיבה  4עם אור ראשון הוציאה
אותו מאיזון ולקראת שעת ה"ש" האוגדתית,
כבר שלט גדוד  39על "ציר המפלים" תוך השמדת
כוחות השריון הנותרים של חטיבה  .61אולם שתי
חטיבות המאמץ העיקרי לא היו יכולות להתחיל
בהתקפה אלא בשעת ה"ש" שנקבעה ,כשעתיים
אחר כך .קידומו של גדוד החת"ם מסוג פריסט
בשורות חטיבה  205ופריסתו ,אפשרו לחטיבה
 9לפתוח בהתקפה האוגדתית ,כשלראשונה מאז
פרוץ הקרבות היא קיבלה סיוע ארטילרי .חטיבה
 9ניצלה סיוע זה ,תקפה והתגברה בקרב קשה על
גדודי חטיבת הטנקים הסורית ( 47בפיקוד הרמ"ט)
וכוחות מחטיבה ממוכנת  132הסוריות ,בהגיעה
עד קו נוב  -אל־על .בעת הזו הורה מוסה מפקד

האוגדה בשעה  09:30לחטיבת טנקים  205לעבור
דרך חטיבה  9ולהחליפה כחטיבה מובילה ,לאחר
האבדות שספגה האחרונה בטנקי השרמן שלה
ולאחר שלחמה כבר למעלה מ־ 20שעות רצופות .18
למועד זה עברה חטיבה  4את "דרך המפלים"
(ציר קק"ל) תוך לחימה מול שרידי חטיבת השריון
 47הסורית ומפקד האוגדה התכוון לקדמה לעמדות
השולטות ממערב על ציר נחל־על־ג'וחדר ,כדי לסייע
למאמץ העיקרי( .טעות של זחל"ם הסמח"ט ,הביאו
אל תוך המערכים הסוריים וטנק קצין האג"ם שחש
לחלצו ,נפגע כאשר קצין האג"ם ,הקמ"ן והקמב"ץ
נהרגו והסמח"ט חולץ פצוע) .19
עד הצהריים הגיעה חטיבה  205לתל א־סאקי
וחטיבה  4הגיעה מזרחה וצפונה לתל בזק .בקרבות
אלה הושמדו סופית חטיבה שריון  47הסורית
וחטיבה ממוכנת  .132עם שחרורה של רמת
מגשימים (היישוב הישראלי היחידי שנכבש על
ידי הסורים) ,נתפס בשבי רמ"ט חטיבה  47הסורי
יחד עם נושא כליו .לאחר חקירתו הסתבר לראשונה
למוסה שהוא נלחם עם חטיבת שריון נוספת על אלו
שהמודיעין מנה לפני פתיחת ההתקפה  -היא חטיבה
 20 .47במקביל שחררו כוחות חטיבה  205באמצעות
גדוד הסיור האוגדתי ,את נצורי תל סאקי ששרדו
התקפות ומצור סורי במשך כ־ 30שעות .בסיום שלב
זה חוסל למעשה המאחז של דיוויזיה  5בדרום רמת
הגולן ,ומרבית כוחות השריון שלה הושמדו .אחרי
הצהריים המשיכה האוגדה בהתקפתה צפונה לעבר
ציר הנפט מצומת רפיד מערבה .בהתקדמותן לא
נתקלו חטיבות  205ו־ 4בכוחות סורים משמעותיים,
עד אשר הגיעו למערכי דיוויזיה שריון  .1אז נתקלו
הכוחות במספר מערכים ומגנני נ"ט שפרסו הסורים
מחטיבה ממוכנת  58וחטיבה שריון  76של דיוויזיה
שריון  ,1מבוקר  7בחודש ,במרחב שבין תל ג'וחדר
לכיוון נח"ל גשור לאבטחת אגפם הדרומי .במרחב
זה גם התרכזו כוחות מחטיבה שריון  12ו־21 .51
בצהריים קיבלה האוגדה ידיעה מוטעית ,כאילו
תל ג'וחדר (כיום גבעת אורחה) בידי כוחותינו ,אך
הופתעה מקרוב מאש מתחם סורי רווי נ"ט ,כנראה
מחטיבה  ,58ונעצרה לפני הגבעה .פלוגת הג'יפים
עם פלוגת הנגמ"שים מגדוד הסיור האוגדתי תקפו
רגלית את הג'וחדר ממזרח ,והסורים נסוגו ממנה,
אך כוחות האוגדה לא תפסו אותה .אחר הצהריים
הפתיעו טנקי אויב מהאגף כוח חרמ"ש של חטיבה
 205בגזרת תל א־סאקי ,אולם תגובה תוקפנית
של לוחמי החרמ"ש בפיקוד הסמג"ד דוד כספי,
הרתיעה אותם .22
כל גזרת ההתקפה האוגדתית הייתה מכוסה
באש ארטילריה סורית אשר ירתה בעיקר על צירי
ההתקדמות ,אל־על  -רפיד ודרך המפלים באמצעות
טיווח מתל פרס ,שעליו השתלט האויב בתחילת
המלחמה על ידי כוחות מיחידת "חיטין" של צש"פ
(צבא השחרור הפלסטיני) .בנסיבות אלה התמקם
החפ"ק האוגדתי בשטח בין שני הצירים ,בלא לזוז
ולמשוך את עיני התצפיתנים הסורים ,וכך יכול היה
לנהל בשקט יחסי את ההתקפה כשהוא רואה את
מרבית הכוחות.

לאחר התארגנותה ,שלח מוסה את חטיבה
 9לגזרת האוגדה המרכזית .החטיבה נעה מ"דרך
המפלים" לנחל גשור ,ובראשה גדוד  .278לפנות ערב
נתקל הגדוד באויב ,בשעה שנפתחה עליו אש תותחי
נ"ט מטווח  1,000מ' .מגנן נ"ט סורי שהופתע בעת
היערכותו פתח באש .האויב רותק באש הפלוגה
המובילה ,עוד לפני שהספיק לאייש את כל תותחיו,
ופלוגה שנייה הסתערה מיד .בעשרים דקות חוסל
המגנן ובו  24תותחי נ"ט.
עד הערב הצליחו כוחות אוגדה  146להתקדם
מעבר לתל ג'וחדר ועד לעמדות השולטות על
ציר הנפט .בהתקדמותה הסתייעה האוגדה באגד
הארטילרי ,שהקצה לגדודים מטרות עוקבות בציר
הנפט ,ואש זו פגעה בין השאר בגדוד טילי נ"ט
"סאגר" על שריוניות  BRDMמאגד  65המטכ"לי
הסורי שסופח לדיוויזיה  23 .1במהלך היום הראשון
להתקפה האוגדתית ,הצליחה האוגדה להשמיד
את מרבית השריון של דיוויזיה  5הסורית ,חטיבה
 ,47חטיבה  132וגדודי הטנקים (בני  41הטנקים
כל אחד) של חטיבת החי"ר ,להדוף את חטיבות
החי"ר מעבר לקו הסגול ו"לנגוס" מהמערך הדרומי
של דיוויזיית שריון .1
בלילה חנו כוחות האוגדה לרוחב כל הגזרה
שמתל ג'וחדר ועד "דרך המפלים" לאחר שהשמידו
את מרבית כוחות האויב בדרום הרמה .ב־8
באוקטובר בערב היו הסורים בנסיגה בכל חזית
האוגדה .במזרח שבו כוחות החי"ר של דיוויזיה ,5
שמרביתם לא נפגעו כיוון שלא חדרו לעומק רמת
הגולן ,למערכיהם שמלפני המלחמה מעבר לקו
הסגול ,ונערכו כנגד התקפה צפויה של כוחות צה"ל.
מערכיהם התבססו על ביצורי החי"ר והמכשולים
מלפני המלחמה בשילוב מערך הנ"ט הנייח (כ־150
תותחי נ"ט וטנקים במחפורות) ומרבית הארטילריה
שכמעט ולא נפגעה בקרבות הימים הקודמים .בצפון
נערכה דיוויזיה שריון  1על בסיס חטיבה ממוכנת 58
וחטיבה שריון  ,76שאיבדו כל אחת כגדוד בקרבות
של  8באוקטובר ,במתחם רצוף ורווי נ"ט וטנקים
ומחוזק בארטילריה ,שמרכזו באזור תל־פזרה -
חושניה.
צפונה להם נערכו חטיבה חי"ר ( 33מדיוויזיה
 )9עם שרידי גדוד הטנקים שלה וחטיבה השריון
( 91טי־ )62ושרידי חטיבה שריון  ,43מול חטיבה
שריון  679של אוגדה  36שביססה את אחיזתה
מדרום וממזרח לנפח בקו סינדיאנה  -דהלמיה.
ממערב עדיין לחמו שרידי חטיבות השריון הסורי
 12ו־ 51עם כוחות חטיבה  179של אוגדה  210על
ציר חושניה־קצביה .24

מתקפת־הנגד  -היום השני
( 9באוקטובר) קרב השריון הגדול
ליל  9-8באוקטובר עבר על כוחות האוגדה
בתדלוק ,מילוי תחמושת ונוהל קרב ליום הלחימה
הבא .הלילה נוצל לתיקון עשרות טנקים והדבר אִפשר
לאוגדה לחדש למחרת את ההתקפה בכוח משמעותי
של כ־ 150טנקים .קבוצת פקודות אוגדתית נערכה
לאחר חצות בציר "ציקדה  ."42לראשונה בקבוצה
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טנק סורי טי־ 62פגוע על ציר הנפט .צילום :ארכיון צה"ל

זו פגשו ארבעת המח"טים של האוגדה איש את
רעהו והדבר תרם רבות לשפה משותפת ותיאום
ביניהם ובינם למפקד האוגדה ומטהו בלחימה בימים
הבאים .אחרי קבוצת הפקודות נערכו הכוחות לשלב
הלחימה הבא :השמדת דיוויזיה שריון  ,1שכבשה
את מרכז רמת הגולן ונערכה במערך מוגן ענקי
באזור רפיד  -חושניה  -תל פזרה  -סינדיאנה
 רמתניה .במתחם זה התקבצו מרבית הכוחותמארבע חטיבות שריון ,חטיבה ממוכנת ו־ 2חטיבות
חי"ר ,מתוגברים בארטילריה ורוויים בנשק נ"ט,
נייד ברובו .דיוויזיית שריון  1הסורית הכניסה
לרמת הגולן כוחות הנדסה שכללו צמ"ה ויחידות
מיקוש חפוז והצליחו להקים ביצורים ומכשולי שדה
במקומות רבים .המתחמים המבוצרים העיקריים
שבדרום המערך ,הוקמו על בסיס מתחמים גדודיים
ופלוגתיים של חטיבה ממוכנת  58וחטיבה שריון
 76במרחב תל תלעט  -חושניה  -ג'וחדר  -צומת
רפיד  -תל פֵַרס .התוכנית האוגדתית הייתה לתקוף
במקביל לכל רוחב הגזרה בפריסה הגדולה האפשרית
כדי להביא לידי ביטוי עוצמת אש טנקים מרבית
ולנצל את כל השטח לרוחב רמת הגולן ,תוך תנועה
במרב הצירים האפשרי ,כאשר כיבוש פתחת רפיד
ושליטה בציר נווא  -רפיד  -חושניה היו בעדיפות
ראשונה כדי לנתק את הציר הראשי של דיוויזיית
שריון  1הסורית ולמנוע תגבורה או נסיגתה מזרחה.
החטיבות נערכו להתקפה צפונה ,לפי הסדר ממערב
למזרח ,כאשר חטיבה  9המערבית ביותר וכוחותיה
הגיעו עד ציר קק"ל ,חטיבה  4במרכז ואילו חטיבה
 205במזרח מהג'וחדר ועד ל"קו הסגול" .חטיבה 670
נועדה להתקדם בעקבות  3החטיבות התוקפות,
לטהר את השטח הכבוש ולאבטח את אגף האוגדה
מזרחה .בשלב זה ,נע גדוד הסיור האוגדתי בדירוג
מאחורי חטיבה ( 205אולם תחת פיקודה) והיווה
מעין עתודה אוגדתית.
עם שחר החלה ההתקפה כאשר חטיבה 205
במזרח כבשה סופית את תל ג'וחדר תוך השמדת
המוצב הפלוגתי הסורי שהיה ערוך עליו והחלה
בתקיפת תל פרס  -תוואי השטח השולט על כל
גזרת דרום רמת הגולן  -במגמה לכבוש את פתחת
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ציר נווא־רפיד בכניסתו לשטחנו .התקפה זו יצרה
איום על ציר התחזוקה העיקרי של דיוויזיה 1
הסורית שלחמה בעקשנות לשמור אותו פתוח,
והחלה בהשגת כוחותיה שעליו מזרחה ,בעיקר את
שאריות חטיבת שריון  51ומרבית חטיבת שריון
 .76מגמה זו של האויב יצרה כינוס גדול של טנקים
ורק"ם על ציר קצביה  -חושניה  -רפיד שמגמתם
דרום־מזרח .שתי החטיבות האחרות של אוגדה 146
בלחצן צפונה נתקלו בריכוזי רק"ם ,ארטילריה ונ"ט
עצומים הנחושים לפרוץ מזרחה ולחזור לסוריה.
באזור זה התרחש קרב שריון בשריון גדול שבו לחמו
למעלה מ־ 150טנקים ישראליים מול כ־ 200טנקים,
 200נגמ"שי נ"ט סוריים ועוד עשרות רבות של קני
ארטילריה .בקרב זה נטלו חלק גם אגד הארטילריה
האוגדתי ומטוסי חיל האוויר.
חטיבה  205פתחה את ההתקפה בשעה 05:00
בהשלמת כיבוש תל ג'וחדר ובכיתור תל קוליע
שמדרום לו .במהלך זה נכבש שטח המפתח הגזרתי
ונחסמה האפשרות האחרונה של כוחות דיוויזיה
 1לסגת מזרחה ,תוך ניתוק כל הנתיבים בפתחת
רפיד .חטיבה ממוכנת  58איבדה את כל השטחים
השולטים שבהם נערכה (תל טלעת ,תל ג'וחדר,
צומת רפיד) וחדלה להתקיים כמסגרת לוחמת ,אולם
חטיבת שריון  76שראתה את דרך הנסיגה שלה
מזרחה נחסמת החלה תוקפת את  12הטנקים בחוד
של חטיבה  205ממערב (האחרים עדיין לא חברו
למח"ט) ,באמצעות עשרות רבות של טנקים ונגמ"שי
נ"ט מסוג  .BMP-1לרגע היה נדמה שחטיבה 205
לא תעמוד בלחץ ומפקד האוגדה הורה לחטיבות 4
ו־ 9לשלוח תגבורות לחטיבה  .205אולם תוך ריכוז
כל כוחות החטיבה החל משעה  10:00יחד עם גדוד
הסיור האוגדתי ,הצליחה חטיבה  205להחזיק מעמד
ולהשמיד יותר ויותר רק"ם סורי  .25מוסה מפקד
האוגדה ביטל את פקודת התגבורת מחטיבה 9
וניצל את המצב כאשר כוחותינו בעמדות שולטות
והאויב בשטחים נחותים ובצירים ברורים ,ביקש
וקיבל סיוע אווירי התקפי ,שיחד עם השריון השמיד
באותו היום עשרות רבות של טנקים ורק"ם סורי.
אחר הצהריים החליט מח"ט  205לכבוש מחדש

את תל פרס שנכבש על ידי הסורים ושימש אותם
לתצפיות ובקרת אש הארטילריה שלהם בקרב .כוח
מגדוד הסיור האוגדתי שכלל טנק ו־ 4נגמ"שים עם
פלוגת הג'יפים החטיבתית התארגן לביצוע שהוכרע
לבסוף על ידי פעולה רגלית שחיסלה באמצעות
רימוני יד טנק פי־טי־ 76סורי ששלט על כביש הגישה
לפסגת התל .היה זה אזור שנשלט על ידי כוחות
יחידת חיטין של צבא השחרור הפלסטיני (צש"ף)
וגדוד הסיור הדיוויזיוני הסורי שהיה מצויד בטנקי
פי־טי־ 76ונגמ"שי בי־טי־אר־ .50כוחות אלו הושמדו
כליל ביום זה.
במקביל תקפה חטיבה  4במרכז הגזרה ,חצתה
את ציר רפיד  -חושניה שרחש תנועת רכב ורק"ם
סורי בתנועה מזרחה .בשעה  10:00כבר היו ערוכים
טנקי החטיבה לשליטה על ציר רפיד  -קוניטרה,
תוך השמדת כוחות שריון סוריים (כנראה מחטיבה
 33ומחטיבה  58שהייתה בעין ורדה ונלחצה מצפון
על ידי חטיבה  )679שהיו בתנועה מצפון לדרום בין
ציר הכביש לציר המערכת .בקרבות אלו הושמדו
עשרות טנקים סוריים ורק"ם אחר .26
חטיבה  9פנתה לכיוון צפון־מזרח ,לכיוון חושניה,
לאחר שטיהרה את השטח באזור נחל גשור וציר
המפלים .עם מעבר ציר הנפט נתקלה החטיבה באש
ממתחם גדודי של חטיבה  58הסורית שהיה ממוקם
באזור תל א־טלעת (הישוב קשת של היום) והגבעות
שמדרום לחושניה .היה זה חלק ממתחם חטיבתי
מבוצר וממוכשל עם מוקשים שזרעו הסורים ביממה
האחרונה .הניסיון הראשון להתקפה תוך כדי תנועה
נכשל ומג"ד השרמנים (גדוד  )377נפצע בעלות הטנק
שלו על מוקש .החטיבה התארגנה ,ערכה את שני
הגדודים שלה  278ו־ 377לתקיפת מתחם האויב
מדרום מערב ומדרום ,כיוון שהמתחם היה ערוך
בעיקר מערבה ובכך הותקף הממד הצר שלו .מוסה
שלח את סגנו רותם להיות נוכח בהתקפה זו ודאג
לריכוז ארטילריה וסיוע אווירי שהונחת בשעה 16:00
לערך .בחיפוי ארטילרי ואווירי זה תקפה חטיבה 9
בשעה  16:30והצליחה למוטט את מערכי החטיבה
הממוכנת  58הסורית בגזרתה ,ותוך ניצול הצלחה
המשיכה בדהירה צפונה בשדרת טנקים ,שחלפה
בכביש דרך הכפר חושניה והגיעה עד תל פזרה ועד
הציר העיקרי של רמת הגולן ,רפיד  -קוניטרה ,תוך
שליטה עליו ממערב  .27תנועה זו הכניסה את 18
הטנקים שנשארו לחטיבה אל בין כוחות השריון
של דיוויזיה  1הסורית שחתרו לסגת מזרחה ,והחלו
קרבות מטווחים קצרים ביותר תוך השמדת עשרות
כלי רכב ורק"ם סוריים .הלחימה המשיכה עד רדת
החשיכה ,עד שהתרכזה החטיבה כ־ 2ק"מ ממערב
לתל פרס לחניוני לילה לצורך תיקון הטנקים ,תדלוק,
מילוי תחמושת ומנוחה.
ביום זה תפסה החטיבה הממוכנת  670שלנו
מחדש את מוצבי כוחותינו לאורך הקו הסגול
שפונו בתחילת המלחמה ובמיוחד נערכה במוצבים
השולטים על הדרך הרומית בדרום הגזרה ,אחד
מצירי הפריצה הראשונים של דיוויזיה  5הסורית
בתחילת המלחמה ,מוצבי  117 ,116ותל סאקי ,תוך
אבטחת אגפה המזרחי של האוגדה.

תדריך מפקדי  679לפני ההבקעה :המח"ט אורי אור מסביר על מפה .משמאלו המג"ד משה הראל ,מימינו המג"ד חיים דנון ,מלפנים המג"ד עמוס בן דוד שנהרג בהבקעה

קרב ה־ 9באוקטובר היה קרב שריון בשריון
מובהק שבו לחמו דיוויזיית שריון סורית מס'  1אל
מול אוגדה  146וחטיבות  679ו־ 179של צה"ל .ביום
זה באו לידי ביטוי סגולותיו התרּומיות של מוסה
כמפקד שריון ,ועל אף שצה"ל היה נחות מבחינת
כמות הטנקים ואיכותם (שרמן ו"שוט־מטאור" מול
טנקי טי־ 55וטי־ ,)62ביחסי כוחות ארטילריים של
 1:4לרעתנו וחוסר מוחלט באמצעי נ"ט  -הצליח
ביום קרב מנוהל היטב להשמיד דיוויזיית שריון
סורית .הישג זה נבע מקריאת קרב נכונה וטקטיקה
נבונה שכללה חסימת פתחת רפיד על ידי חטיבה
 205וניתוק ציר התחזוקה העיקרי של האויב ,יחד
עם איגוף מערבי וצפוני שביצעה חטיבה  9שהובילה
לעומק הטקטי ,תוך השתלטות על תל פזרה ,מקום
מפקדת הדיוויזיה הסורית ,ולחץ של חטיבה 679
מצפון .הכוחות הסוריים שנלכדו בתווך חוסלו
ברובם על ידי תותחנות טנקים מדויקת שלוותה
באש ארטילרית ותקיפות אוויריות .דיוויזיית
שריון מס'  1הסורית על שלוש חטיבותיה (76 ,91
ו־ ,)58הארטילריה שלה וגדודי הסיור וההנדסה
ועוד חטיבת שריון  51מדיוויזיה  ,9לא שוקמו יותר
במהלך מלחמת יום הכיפורים ואף אחת מחטיבות
אלו לא נטלה יותר חלק בלחימה נגד כוחות צה"ל .28
בהאזנה לרשתות הקשר של האויב נקלטו דווחי
המח"טים הסוריים שהודיעו על חיסול עוצבותיהם

אחת אחר השנייה  .29בסוף יום לחימה זה נותרו
לשלוש חטיבות השריון הסוריות ( 43 ,51ו־)12
יחדיו רק  12טנקים ,ולדיוויזיה  1כולה  20טנקים .30
להישגי היום הזה הייתה משמעות רבה גם ברמה
האסטרטגית .השמדת מרבית השריון הסורי בשדה
הקרב (ותקיפות חיל האוויר על דמשק) יצרו אצל
הסובייטים תמונת מצב לפיה האירועים בסוריה
מתגלגלים לקראת קטסטרופה .באותו ערב ,לאחר
דיווחי הנספחות הצבאית הרוסית בדמשק ,החל
לחץ סובייטי על מצרים לחדש המתקפה כדי לסייע
לסוריה שישראל רוצה להוציא אותה מהמערכה.
ברור היה לסובייטים שככל שכוחות סוריה מובסים
ברמת הגולן ,הופך עניינם למנוע את התמוטטותם
המוחלטת לשיקול מכריע במהלכיהם .ואכן ב־10
באוקטובר החלה רכבת אווירית סובייטית לספק
סיוע מקיף לסוריה (ולמחרת אף למצרים) .כך נפתח
שלב חדש בהתמודדות האמריקנית־סובייטית
באזור .31
במקביל ,פנו הסורים להנהגת עיראק וביקשו
לזרז ככל האפשר את משלוח כוחותיהם לחזית
על מנת למנוע קריסה .32
קרב זה של אוגדה  146בפיקודו של מוסה פלד
ב־ 9באוקטובר ,בסיוע חטיבה  679מצפון ו־179
ממערב ,שהיה כאמור בעל השלכות מערכתיות
ואסטרטגיות מרחיקות לכת ,לא זכה לתשומת הלב

הראויה בשל ההתקפה האחרונה שביצעו הסורים
באותו היום באמצעות חטיבה שריון מדיוויזיה
 3בפתחת קוניטרה ולחימת הגבורה של חטיבה
 7להגנת האזור .הקרב נודע אחר כך כקרב "עמק
הבכא" ומשך את מרבית תשומת הלב הפיקודית
(ואחר כך אף של ההיסטוריונים) עד אשר הצליחו
כוחותינו להדוף התקפה סורית זו בקרב הגנה ,תוך
גרימת אבדות כבדות לאויב.

מתקפת־הנגד  -היום השלישי
( 10באוקטובר) ,השלמת השמדת
הסורים במרכז הגולן,
טיהור השטח וניסיונות לניצול
ההצלחה מעבר לקו הסגול -
החזרת המצב לקדמותו
הרמטכ"ל סיכם עם אלוף פיקוד הצפון שהכוחות
ינוחו בליל  10-9בחודש ויתארגנו .הכוונה ב־10
בחודש הייתה להשתלט על קו המוצבים הסוריים
הקדמי שמלפני המלחמה כדי ללחוץ על הסורים,
בכך שיראו שכוחות צה"ל מוסיפים להתקדם ,וכן
להתארגן לקראת הבקעה ומ ֲעבָר למתקפה בעוד
 36שעות  .33הפיקוד תכנן במסגרת זו לכבוש
למחרת בעיקר את כל רכס שאף סינדיאן  -עכשה,
מוצבי הקו מלפני המלחמה ולאחר מכן ,בשאיפה,
גם את תל כודנה .הרמטכ"ל טס לפיקוד הצפון
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חלק מגדוד  278של יוסי עמיר מחטיבה  179של רן שריג ליד מזרעת בית ג'אן .החרמון ברקע.

כדי להתרשם מההישג ולהנחות לגבי ההמשך.
הערכת המצב שלו הושפעה רבות מתפקידו כאלוף
פיקוד הצפון במלחמת ששת הימים ,כאשר החמיץ
לדעתו את עיתוי השבירה של הצבא הסורי בכמה
שעות ולכן אבדו הזדמנויות .על כן הורה "לחפש
חורים" במערכים הסורים ולכבוש לפחות את
קו המוצבים הקדמי שלהם לאורך כל חזית רמת
הגולן ,עם אוגדה  36בצפון 210 ,במרכז ו־146
בדרום (ממוצב  111ודרומה).
היה זה היום השלישי ללחימה האוגדתית
(ועבור חטיבות  4 ,679 ,179ו־ 9היום הרביעי),
החיילים הגיעו לאפיסת כוחות עקב מחסור בשינה,
והיחידות איבדו חלק ניכר מעוצמתן הלוחמת
(בעיקר בכמות הטנקים הכשירים שברשותן).
אוגדה  146עמדה בקרבה מסוכנת לנקודת המיצוי
של יכולותיה ,ורק מנהיגותו הסוחפת של מוסה,
מפקד האוגדה ,גרמה ליחידותיה להמשיך ודחפה
את הלוחמים קדימה .יחד עם זאת אוגדות 36
ו־ 210הודיעו לפיקוד במרווחי זמן שונים שהן אינן
מסוגלות לתקוף ב־ 10בחודש מעבר לקו הסגול,
וכך יצא שאוגדה  146הייתה היחידה שביצעה
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פקודה זו של אלוף הפיקוד והרמטכ"ל .34
בפני מוסה עמדה בעיה כפולה :הפיכת אגף
האוגדה לחזית (שינוי של  90מעלות) ו"מישוש"
המערכים הסוריים (כדברי הרמטכ"ל) אשר איושם
במסגרת הטרום־מלחמתית הצריכה לכאורה
הבקעה סדורה ,ולא ניצול הצלחה.
ניצול הצלחה הינו מרכיב בקרב התקדמות
ורדיפה .צורת קרב זו נועדה להמשיך בלחץ על
האויב שספג מהלומה והחל לסגת ,מבלי לאפשר
לו להיערך מחדש .כאן כוונתו של מוסה הייתה
לבדוק האם אכן הצליחו הסורים להיערך מחדש
במערכיהם המקוריים או שמא עדיין לא ,ואפשר
לכן להמשיך ולהודפם מזרחה .יחד עם זאת הב ָקעָה
סדורה דרשה הכנות של יממה לפחות ולכן לא היה
אפשר לבצעה ב־ 10באוקטובר .הפעולה היחידה
שאפשר היה לבצע הייתה תקיפת קו המוצבים
הקדמי הסורי כדי לקבוע את יציבות המערכים
וליצור רושם של המשך מתקפת צה"ל.
גם ביום זה החלה ההתקפה עם שחר כאשר
חטיבה  9כבשה מחדש את השטחים השולטים
של חושניה ,הכפר והמחנה ותל פזרה שביום זה

צילום :דוד דותן

נשאר בהם אויב מועט בלבד .אולם מיד עם כיבוש
התל תקפו הסורים נגד וכבשו אותו מחדש .בשעה
 10:00שוב תקפה חטיבה  9וכבשה את תל פזרה
ומאותו הרגע שלטה על קטע הציר רפיד  -קוניטרה
בגזרתה ובכלל זה צומת כודנה .אחר הצהריים הורה
מוסה לחטיבה  9לנסות ולכבוש את הכפר כודנה,
ולצורך כך הקצה לה כתגבורת את גדוד ההנדסה
האוגדתי עם  6זחל"מים .באותה עת היו לחטיבה
 9רק  15טנקים .עם תחילת ההתקפה ,בהובלת
גדוד  ,278הסתבר שהאויב ערוך היטב במערכי
כודנה ,וכאשר החלו טנקים להיפגע הורה מפקד
האוגדה להפסיק את ההתקפה.
חטיבה  205שתל פרס כבר היה בידיה ,כבשה
את כל מרחב צומת רפיד ופתחת הציר נווא  -רפיד,
ובכלל זה תל אל־מהיר ותל אל־אצבח ,עברה את
הקו הסגול וכבשה מוצב סורי מעבר לו .התקפתה
בוצעה לרוחב כל הגזרה מציר הנפט ומערבה לצומת
רפיד .התקפה זו הכניסה אותה לשטח השמדה של
מערכי דיוויזיה  9הסורית מלפני המלחמה ,שאוישו
מחדש בחיילי חטיבה חי"ר  33והיו מוגנים בחזיתם
על ידי שדות מוקשים לעומק .כל אותו היום עמדו

לוחמי חטיבה  205תחת הפגזה ארטילרית סורית,
בחזית מערכיהם ,והיה ברור שעם  23הטנקים
שעמדו בתחילת היום לרשות החטיבה לא ניתן
להשיג יותר בלא הבקעה מתוכננת היטב ,ובוודאי
לא לכבוש את תל כודנה ,כשאיפת הפיקוד .עם
רדת הערב הוחזרו כל חיילי החטיבה ,שעברו את
הקו הסגול מזרחה ,להתארגנות בשטחנו .הרגשת
המח"ט הייתה של כישלון על אף שהוא עשה
את המרב עם האמצעים הדלים שעמדו לרשותו,
והמטרה של "מישוש" המערכים הסורים הושגה .35
אולם המפקד המובס של דיוויזיה שריון 1
הסורית ,עקיד תופיק א־ג'יהאנה ,הודיע למפקדיו
שהחל מרד בקרב חייליו (ששרדו מיום אתמול)
וביקש "אש על כוחותינו"  -דהיינו שהארטילריה
הסורית תפגיז את חייליו המורדים ונענה בחיוב.
בבוקר אותו היום נותר בדיוויזיה שריון  1הסורית
טנק אחד בלבד שהצליח לחזור לסוריה ,מכול
כוחותיה שחדרו לרמת הגולן ב־ 7בחודש .36
חטיבה  4כבשה בהסתערות את חלקו הדרומי
של רכס שעף־סינדיאן עם גדוד  .61רכס חשוב זה
שעליו היו ממוקמים מוצבי הבט"ש של כוחותינו
עד ליום פרוץ המלחמה ,נכבש ביממה הראשונה
על ידי כוחות מחטיבה חי"ר  33של דיוויזיה 9
הסורית .אולם ברגע שראו את אשר מתרחש
לכוחות דיוויזיה  ,1ונחישות ההסתערות של
טנקי חטיבה  ,4הם כנראה עזבו שטח חיוני זה
ונסוגו מזרחה למערכיהם שלפני המלחמה .גדוד
 39ניצל הצלחה זו ,המשיך צפונה וכבש בחיפוי עשן
את תל עקשה שגם ממנו נסוגו הסורים  .37גדוד
 95שהצטרף אליהם ביסס את שליטת החטיבה
על פתחת רפיד מצפון .חטיבה  4נערכה פיזית
בסוף היום על ציר כודנה ושלטה על ציר הגולן
העיקרי רפיד  -קוניטרה ממזרח .תוך כדי מהלך
זה המשיכו טנקי החטיבה להשמיד רק"ם ורכב
סורי הנסוגים מזרחה .עם רדת החשיכה הגיע גדוד
חרמ"ש מחטיבה  9להחליף את הטנקים ולתפוס
את מוצבי הקו הסגול שננטשו בתחילת המערכה,
ובהם מוצב  .111טנקי חטיבה  4ירדו לחניוני לילה.
חטיבה  670תקפה גם היא באותו היום ,את
מוצב צידא בתוך השטח הסורי .הכוח המבצע היה
גדוד  83עם  6טנקים שנאספו על ידי החטיבה
בדרך התקדמותה .הכוח כבש חלקית את המוצב.

ואחר כך ,עם היפגעות מספר טנקים וכלי רק"ם,
הוחלט להחזיר את הכוח לשטחנו .לסורים נגרמה
מבוכה רבה ומח"ט חי"ר  61הודיע למפקד דיוויזיה
 5שכוחות צה"ל כבשו את מוצב צידא מדרום לציר
הנפט וביקש לרכז עליו אש .אכן הסורים ריכזו על
המוצב אש ארטילרית והורידו עליו גם רביעיית
מטוסים והרסו אותו עד היסוד .38
התמונה שהצטיירה אצל מפקד דיוויזיה 5
הסורית הייתה שצה"ל עומד לפרוץ את מערכיו
והורה לכל קנה ארטילרי שהיה ברשותו לירות על
כל מטרה או ריכוז רכב של צה"ל בדרום רמת הגולן,
וכן ביקש סיוע אווירי לתקיפה .מירי אינטנסיבי
זה שנמשך כ־ 20דקות ומתקיפת המטוסים נפגע
גדוד המרגמות  120מ"מ שנע עם חטיבה 670
ונגרמו לו  7הרוגים ו־ 21פצועים .באזור אל על
נפגע ריכוז אגד התחזוקה האוגדתי מההפגזה
הקשה ובה נהרגו  4חיילים מגדוד ההספקה ו־17
חיילים מגדוד הרפואה האוגדתי .בהפגזה זו נפצעו
כ־ 70חיילים ובהם סגן מפקד אגד התחזוקה ,סא"ל
אלי דורון .39
באותו היום שהה הרמטכ"ל מספר שעות
במפקדת פיקוד הצפון בצפת .בעת שהותו שם
הוא שוחח באלחוט פעמיים עם מוסה על מנת
לברר את מידת יציבותם של מערכי ההגנה הסורים
ומצבה הכללי של האוגדה  .40מפעילותה של אוגדה
 146באותו היום (האוגדה היחידה שתקפה)
הבין הרמטכ"ל שהמצב בכול דרום רמת הגולן
חזר לקדמותו כמו לפני המלחמה ,אולם כוחות
החי"ר הסורים יחד עם מערך הנ"ט שלהם ומרבית
הארטילריה חזרו למערכיהם שלפני המלחמה ,וכי
הם ערוכים בהם היטב והתגברות עליהם מחייבת
התקפה מסודרת כולל שלב של הבקעה .אוגדה 146
על אף שתקפה עם פחות מ־ 100טנקים באותו
היום נתנה את התשובה שהרמטכ"ל חיפש  -היא
"מיששה" את המערכים הסוריים והסתבר שלא ניתן
לבצע ניצול הצלחה ויש להיערך להבקעה שיטתית.
לסיכום מתקפת־הנגד הפיקודית ברמת הגולן,
שהמאמץ העיקרי שלה היה אוגדה  146בפיקודו
של מוסה פלד ,אפשר לציין שבתוך  72שעות נכבש
מחדש כל השטח בדרום רמת הגולן ומרכזה שאליו
פרצו הסורים במהלך  7באוקטובר .בפרק זמן
זה ,במהלך התקפתה של אוגדה  146הושמדו

שתי חטיבות שריון סוריות שלמות 47 ,ו־,76
שתי חטיבות ממוכנות סוריות  132ו־ 58וחלקים
מחטיבות השריון  91ו־( 51חלקים אחרים שלהן
הושמדו בניסיונותיהם לתקוף את כוחות חטיבה
 679מדרום לתל שיפון) .בנוסף על כך הושמדה
מרבית הארטילריה של החטיבות הנ"ל ושל דיוויזיה
שריון  1וכן יחידות הנ"ט ,הסיור וההנדסה של
דיוויזיה  1ואלו שבאו לתגברה .ב־ 10בחודש נספרו
בגזרת דרום הגולן למעלה מ־ 300טנקים סורים,
חלקם ננטשו במצב שמיש לחלוטין וכמספר הזה
נגמ"שים ותותחי ארטילריה .41
הישגי התקפת אוגדה  146עשויים להשכיח את
המצב שבו החלה האוגדה את התקפתה .הערכתה
של ההתקפה חייבת להביא בחשבון את הלחצים
הסוריים הכבדים ב־ 7באוקטובר; את חתירתו
של מפקד האוגדה לנקוט בדרך של מתקפת־הנגד
ולא של היערכות לבלימת השטף הסורי; ואת
מהירות כניסתה של אוגדה  146לפעולה ,בחלקה
עם כוחות אורגניים ובחלקה עם חטיבות שכבר
נמצאו בלחימה כמעט יממה.
תוך שתי יממות השיגה אוגדה  146את
משימתה העיקרית  -הסרת האיום הסורי על
שטחי המפתח של מורדות הרמה ופתחת אל־
על וכיבוש פתחת רפיד .במהלכיה אילצה אוגדה
 146את דיוויזיית שריון  1הסורית ,שאיימה על
נאפח להיכנס אתה לקרב שריון־בשריון שבו היא
הושמדה ב־ 9באוקטובר ,על אף שנהנתה מעליונות
בכמות הטנקים (פי  )2ובאיכותם ,בארטילריה (פי
 )4ובנ"ט באופן מוחלט.
ריכוז המאמץ להשגת משימת האוגדה בא
לידי ביטוי באופן מובהק בקיום מאמץ עיקרי
ומאמץ משני ,ששניהם יכולים היו בהמשך לסייע
הדדית ,והתמקדו לבסוף באופן קונצנטרי אל היעד
העיקרי  -פתחת רפיד.
בתחום שיתוף הפעולה הבין־חילי והבין־זרועי
יש להעלות על נס את השימוש בארטילריה הנעה
עם הכוחות ומספקת להם סיוע אש בכל קרב מהרגע
הראשון ,והפעלת האש על תוואי שטח חשובים
כמו השמדת גדוד נ"ט  65על ציר הנפט באמצעות
ארטילריה; ולבסוף שיתוף האש בקרב השריון בשריון
האוגדתי להשמדת דיוויזיה  1הן באמצעות ארטילריה
והן באמצעות חיל האוויר.
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.14עלי אסלן היה מהקצינים הבכירים הבולטים בצבא הסורי ,לימים
קודם ובמלחמת של"ג היה מפקד הכוח הסורי בלבנון ואחר כך הגיע
לתפקיד הרמטכ"ל.
.15חסן תורכמני המשיך להתקדם בסולם הדרגות בצבא סוריה עד שהיה
לשר ההגנה ובשנת  ,2004בתפקידו זה חתם על אישור פרסום ההיסטוריה
הרשמית של צבא סוריה במלחמת יום הכיפורים.
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עד אשר יגיעו לטווח  1,500מ' אבל אז בדיוק נחת על יחידתו מטח אש
ארטילרית אשר השמיד חלק מהכלים בעוד חלק אחר מתפזר לכל עבר
תוך שהוא מאבד שליטה ביחידתו.
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מעמד הענקת תעודות הוקרה .מימין :אלוף (במיל') אמנון רשף ,תא"ל
רוני נומה ,אל"ם גרמן גילטמן ,אל"ם חיים (חיימון) עידו

חטיבה 14

 מותג ומורשת שריונאיתשיוסיפו להתקיים
חטיבת השריון  ,14היא עוצבת המחץ ,הייתה שם דבר גם במלחמת ששת הימים,
בפיקודו של מוטק'ה ציפורי (כיום תא"ל במיל') בקרב אום־כתף ,וגם במלחמת
יום הכיפורים בפיקודו של אמנון רשף (כיום אלוף במיל') בקרבות הבלימה
ובקרב "החווה הסינית" ובקרבות ממערב לתעלת סואץ .בעקבות הצמצומים
בסד"כ צה"ל הוחלט לבטל את מערך טנקי המגח ועקב כך "לסגור" את חטיבה 14
במילואים .עם זאת נקבע כי שמה ומורשתה עוברים לחטיבה " ,278קרני ראם"
באוגדה  ,252וכך ימשיך להתקיים המותג המהולל חטיבה .14
ליקט וערך אל"ם (במיל') שאול נגר
צילום :שירן מיכאלי מיחידת ההסרטה ביד לשריון
כשפרצה מלחמת יום הכיפורים הייתי ילד בן
 7וירדנו למקלטים ,סיפר מפקד אוגדת סיני כיום
תא"ל רוני נומה .למעשה לא היינו צריכים להיכנס
למקלטים כי לא נשקפה סכנה מוחשית לעורף.
כיום ,הוסיף תא"ל נומה ,אם תפרוץ מלחמה -

חייב העורף להיכנס למקלטים .הבדל זה ִחּיֵב
ומחייב את צה"ל לשנות את ההיערכות גם במבנה
ובהרכב הכוחות וכן בתורת הלחימה .על רקע זה
הוחלט להוציא מסדר הכוחות את חטיבת השריון
 14במילואים ובה בעת הוחלט כי לא אפשרי לבטל

את שמה ולא לשַּמֵ ר את מורשתה ביחידה חיה
ונושמת .כך נקבע כי חטיבת קרני ראם שבאוגדת
סיני היא שתיקרא מעתה חטיבה  14ותמשיך
לקיים את המותג המהולל .בערב מרגש ומעניין
שהתקיים ביד לשריון ביום  26בפברואר 2014

יוני 2014

שריון  45׀ 59

התקבצו מפקדי החטיבה בעבר ובהווה עם מפקד
האוגדה ולוחמים בעבר ובהווה ,לטקס מרשים
של העברת נס חטיבה  14לחטיבת קרני ראם
שהיא מעתה חטיבה  .14באותה הזדמנות נפרדו
מכמה אנשי החטיבה המסיימים את שירותם
במילואים .היו בערב מפקד חטיבה  14במלחמת
ששת הימים תא"ל במיל' מוטקה ציפורי ,מפקד
חטיבה  14במלחמת יום הכיפורים ,אלוף במיל'
אמנון רשף ,אלוף במיל' עמנואל סקל שהיה מג"ד
 52בחטיבה ביום הכיפורים ותא"ל במיל' אברהם
אלמוג שהיה מג"ד  184בחטיבה ביום הכיפורים,
מפקד אוגדת סיני תא"ל רוני נומה ,קצין השריון
הראשי תא"ל שמואל אולנסקי ,מח"ט  14היוצא
אל"ם חיים עידו ומפקד חטיבת קרני ראם אל"ם
גרמן גילטמן ,שמעתה ייקרא מח"ט  .14להקת
פיקוד העורף הנעימה את הערב בקטעי שירה.

אל"ם (במיל') רמי מתן (מימין) ,שהיה מ"פ ז' בחטיבה במלחמת יום הכיפורים ,לוחץ יד לתא"ל רוני נומה

רקע קצר
סרן שניר מסיקה קצין השלישות של חטיבה
 ,14מנחה הערב שהתקיים באולם המרכבה ,קרא
את הדברים הבאים:
חטיבה  ,14עוצבת המחץ ,הוקמה בשנת 1958
ובמאי  1959הוכפפה לפיקוד הדרום .החטיבה
נודעה בזכות השתתפותה במלחמת ששת הימים
כחטיבת החוד באוגדה שפעלה בציר המרכזי
בסיני ,תחת פיקודו של מפקד האוגדה דאז האלוף
אריאל שרון ז"ל .החטיבה במלחמת ששת הימים,
בפיקודו של תא"ל מרדכי (מוטק'ה) ציפורי,
הייתה מורכבת מכוחות סדירים ומילואים .קרב
הפריצה העיקרי בגזרה המרכזית בסיני היה על
מתחמי אום־כתף ,קרב שנועד לסלול את הדרך
לכיבוש מתחמי אבו־עגילה .בדרכה אל היעד
עברה החטיבה בשדות מוקשים וכוחות מצרים
רבים שאותם הכריעה ,ובהמשך הציבה מארב
שנטרל והכריע את הדיוויזיה השישית המצרית.
במלחמת יום הכיפורים לחמה החטיבה בקרבות
העיקריים בחזית סיני .על אף האבדות הרבות
שספגה לא נשברה רוחה והיא חזרה והשתקמה
תוך כדי הלחימה והייתה לה תרומה מכרעת
לניצחון הצבאי במלחמת יום הכיפורים .במלחמת
שלום הגליל לחמה החטיבה במסגרת אוגדה ,90
ובתחילת  1985החליפה את חטיבה  500וביצעה
את הנסיגה.
לאורך שנות קיומה נפלו במסגרתה מאות
חללים ,מתוך זה במלחמת יום הכיפורים נפלו 302
מלוחמיה ובהם גם חללי גדודי הטנקים והחי"ר
הנוספים שלחמו בשורותיה.

יזכור
תא"ל במיל' אברהם אלמוג סיים את תפקידו
כמפקד גדוד  184בחטיבה  14רק שבועות ספורים
לפני מלחמת יום הכיפורים ,ועבר לתפקיד קצין
ההדרכה במפקדת גייסות השריון .כמג"ד 184
התמנה סא"ל שאול שלו ז"ל .ביום הרביעי
למלחמה ,ב־ 9באוקטובר ,נהרג המג"ד שאול
שלו והחליפו אברהם אלמוג שפיקד והוביל את
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תא"ל (במיל') אברהם אלמוג שהיה מג"ד  184במלחמת יום הכיפורים ,עם המח"ט הנכנס והמח"ט היוצא

הגדוד עד תום המלחמה .על לחימתו זו קיבל
אברהם אלמוג את עיטור העוז .תא"ל במיל'
אברהם אלמוג קרא את ה'יזכור'.

מדברי המח"ט היוצא של חטיבה
 ,14אל"ם חיים עידו (חיימון)
אין זה ערב רגיל ,זהו ערב המשלב בתוכו
מורשת מפוארת ,זיכרון עם החברים שנפלו,
ופרידה ממפקדים אשר שירתו בחטיבה שנים
רבות .יחד עם זאת מסמל ערב זה עדכניות,
חדשנות ולמידה.
הסביבה שבה פועל צה"ל השתנתה בשנים
האחרונות ועדיין משתנה באופן משמעותי.
הלחימה נגד צבאות סדורים הפועלים באורח
סדור ובמספרים גדולים אינה נראית באופק,
וכיום עומד מולנו אויב השואף שלא להתגלות,
פועל באופן מבוזר ויורה אש לעורף שטחנו.
שינויים אלה חייבו אותנו להשתנות בהתאם,

לצמצם את כמויות הטנקים בחיל השריון ולהגדיל
ולשפר את יכולתנו לגלות את האויב ולפגוע בו
וכן את יכולת הסיוע הקרבי.
השנה ציינו  40שנה למלחמת יום הכיפורים,
מלחמה שבה לחמה החטיבה מיומה הראשון
ועד ליומה האחרון .החטיבה נטלה חלק בקרבות
הקשים והאכזריים שבקרבות השריון .הרוח
אשר שרתה על חטיבה לאורך השנים ,רוח של
דבקות במשימה ,נחישות ,רעות ואומץ לב ,היא
זו שגרמה לחטיבה לעמוד במשימתה ולבלום את
התקפות האויב ולצאת להתקפת־הנגד .בתקופת
פיקודי על החטיבה זכיתי להכיר באופן אישי
את מפקדי החטיבה ולוחמיה בעבר ,לשמוע
את תיאורי הקרבות ,ללמוד אח הלקחים .בשם
מפקדי החטיבה בהווה אני מצדיע לכם ,מפקדי
החטיבה בעבר ,על כל שעשיתם למען ביטחון
ישראל .ובהזדמנות זו רוצה אני לומר תודה ולהביע
הערכה רבה על פועלכם בהווה ,למסירות ולדבקות

העברת נס חטיבה  .14מימין :אל"ם חיים עידו (חיימון) המח"ט היוצא; אלוף (במיל') אמנון רשף ,מח"ט  14במלחמת יום הכיפורים; ואל"ם גרמן גילטמן ,המח"ט הנכנס

במשימה של העברת המורשת לדור שלנו  -עבורנו
יש לכך חשיבות רבה.
מיזוג החטיבות הוא אתגר והזדמנות .בחודשים
האחרונים זכיתי להכיר גם אח מפקדי חטיבה
 ,278וכפי שחשבתי מדובר באנשים הבאים מאותו
עולם של נתינה ושליחות .אתם המצטרפים היום
לחטיבה  14ומוטלת עליכם האחריות של הנחלת
המורשת והעברתה ללוחמים ,זהו המצפן הערכי
המשמעותי ביותר.
בימים אלה שבהם השוויון בנטל הינו נושא
שבמרכז השיח הציבורי ,יודע אני שאתם
המשרתים הפעילים במילואים ובעיקר המפקדים,
אתם אלה הנושאים בנטל וכי אין שוויון .איש
מכם אינו עושה זאת מכורח חוק אלא מתוך
ערכים של אהבת הארץ ושליחות .את ההוכחה
הטובה ביותר לכך קיבלתי בעת שהתחלנו לשוחח
עם חלקכם על המשך השירות במילואים עם
המיזוג בחטיבות .בודדים הם אלה אשר החליטו

לסיים אה שירות המילואים הפעיל ,ואלה שעשו
זאת ,עשו כך בנסיבות של גיל או בנסיבות אישיות
קשות .רוצה אני להביע את הערכתי האישית
ואת הערכת צה"ל ומדינת ישראל על פועלכם
ותרומתכם עד היום ובעתיד.
בנימה אישית אוסיף כי היום אני מסיים
את תפקידי כמפקד חטיבה  14לאחר שנתיים
וחצי .לצערי ותחת פיקודי נפל חלל בחטיבה
בגדוד ההנדסה ,סגן בוריס ירמולינק זכרו לברכה,
במסגרת מבצע "עמוד ענן" .בתקופה זו ביצעה
החטיבה אימונים רבים ,פרקי תעסוקה מבצעית,
נוהלי קרב וחלקה התגייס במבצע "עמוד ענן"
ומיד לאחריו לתרגיל החטיבתי.
ברצוני להודות למפקד החטיבה האלוף
במילואים אמנון רשף  -היית ותמיד תהיה
מפקד חטיבה  ;14לאברהם אלמוג ,לרמי מתן
ולשאר ותיקי החטיבה שממשיכים להנחיל לנו את
המורשת וללמד אותנו על לקחי העבר; למפקדי

תא"ל רוני נומה ,מפקד אוגדה  ,252על האמון,
התמיכה והחניכה ועל שידעת להיות מפקד וחבר
לאורך כל שנותיי בתפקיד; ולקשנ"ר תא"ל שמואל
אולנסקי על האמון הרב והתמיכה.
לאל"ם גרמן חברי הטוב ,אין זו הפעם
הראשונה שבה אנו נפגשים במעמד של החלפה
תפקידים .אתה ניצב בפני אתגר משמעותי ,אולם
בטוח אני שתוכל לעמוד בו וכי אין ראוי ממך.
לעמיתיי המח"טים ולמטה האוגדה ,לקח
משמעותי שלמדנו מהעבר  -מלחמות ישראל
הוכרעו בזכות הגבורה ומקצועיות הלוחמים
והמפקדים ,המ"מים ,המ"פים והמג"דים.
בלעדיכם חטיבה  14לא הייתה עומדת גם כיום
באתגרים אשר ניצבו בפניה .הערכה ותודה לכם
המ"פים ,הסמג"דים ,מטות הגדודים והחטיבה.
ובאופן אישי יותר  -לא יכולתי לבצע זאת ללא
מפקדֵי החטיבה שהיו יד ימיני  -יואב ,אריה,
רם ,שאול ,צביקה ,עידו ,מל ועומר ,וכן הקצינים
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אל"ם גרמן גילטמן  -המח"ט הנכנס של חטיבה 14

והנגדים בקבע  -אלעד ,שניר ,עדי ,מדר ,יאנה,
שתר ,יוסי וקצינת הקישור.
תודה ובהצלחה לכולם.

מדברי האלוף במילואים
אמנון רשף
(מח"ט  14במלחמת יום הכיפורים)
ב־ 14באוקטובר  ,1973עם סיום קרב השריון
בשריון כנגד חטיבת השריון המצרית  ,1בקרב
שבו השמדנו עשרות טנקים מצריים ,הוצאנו את
הדף הקרבי מספר  .1כיוון ששם החטיבה שלנו
ומספרה היו מסווגים ,החלטתי לקרוא לחטיבה
 14בכינוי "חטיבת המחץ"  -כינוי המלווה אותה
עד היום .באותה המידה היה אפשר לכנות אותה
חטיבת "עוף החול"  -משום שהייתה חטיבה
ששרדה בעת שלום ובעת מלחמה ,במיוחד במהלך
מלחמת יום הכיפורים.
שורשיה של חטיבה  14במחוז ירושלים של
ההגנה ,שאורגן כחטיבה מרחבית "עציוני",
שלאחר מכן נקראה חטיבה  .6החטיבה לחמה
בירושלים ובסביבתה במלחמת העצמאות ופורקה
בסוף .1949
בשנת  1955הוקמה חטיבה  6מחדש כחטיבת
חי"ר מילואים הכפופה לפיקוד המרכז .בספטמבר
 1958שונה שמה לחטיבה  ,14וממאי 1959
הוכפפה החטיבה לפיקוד הדרום .בשנת 1960
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אלוף (במיל') אמנון רשף ,מפקד חטיבה  14במלחמת יום הכיפורים ,נושא דבריו

הוסבה חטיבת חי"ר זו לחטיבה ממוכנת ,לאחר
שהוכפפה למפקדת גייסות השריון.
במלחמת ששת הימים לחמה החטיבה,
בפיקודו של אל"ם (לימים תא"ל) מרדכי (מוטק'ה)
ציפורי ,הנמצא עמנו בטקס מרגש זה ,בציר
המרכזי בסיני במסגרת אוגדה  ,38בפיקודו של
אלוף אריאל (אריק) שרון .החטיבה כבשה את
מוצבי החוץ שהיו לפני מתחם אום־כתף ובצירי
התנועה שעקפו אותו ,סייעה לכיבוש המתחם
והתגברה על מגנן נ"ט שהיה מאחוריו .החטיבה
התקדמה עד לנח'ל והשמידה כוחות שריון אויב
שנסוגו מאזור הקּוָריָה.
לאחר מלחמת ששת הימים הפכה החטיבה
להיות חטיבה משוריינת סדירה בסיני ,והשתתפה
עם החטיבה־האחות  ,401בתעסוקה מבצעית
לאורך תעלת סואץ .החטיבה נלחמה במלחמת
ההתשה ,בפיקודו של אל"ם (לימים אלוף) קלמן
מגן ז"ל.
במלחמת יום הכיפורים לחמה החטיבה
בחזית סיני ,השתתפה בקרבות העיקריים
במלחמה זו וסבלה אבדות רבות .לצערי הרב,
גדוד  - 9שהיה גדוד אורגני בחטיבה  -נלחם
בגזרת לחימה אחרת ולא במסגרת החטיבה.
גדוד  52נלקח מהחטיבה במוצאי יום הכיפורים.
בתמורה וכתגבורת קיבלה החטיבה את גדוד
 79מחטיבה  401ואת גדוד  196מחטיבה .460

ביממה הראשונה איבדה החטיבה  82לוחמים
ו־ 102פצועים .חרף אבדותיה המשיכה החטיבה,
כעוף החול ,להילחם כחטיבה לוחמת לכל דבר
ועניין ונבנתה מחדש .יזמתי את קבלתו לשורות
החטיבה של גדס"ר  87של אוגדה  143וכוחות
נוספים .במבצע "אבירי לב" נטלה החטיבה חלק
מכריע בכיבוש "מסדרון הצליחה" ואִפשרה את
צליחת אוגדות צה"ל לגדה המערבית של תעלת
סואץ .אף שבליל הדמים ( 16-15באוקטובר
 )1973איבדה החטיבה  121מלוחמיה ועוד 62
נפצעו ,המשיכה החטיבה להילחם ,לצלוח את
התעלה ולהגיע עד פאתי העיר אסמעילייה ,שם
החלה הפסקת האש.
במלחמת "שלום הגליל" לחמה החטיבה
בפיקודו של אל"ם דוד שובל ,במסגרת אוגדה
 ,90כנגד כוחות מחבלים לאורך רכס כפר
ַמׁשְּכִ י ,ובהמשך נגד כוחות סוריים .לאחר מכן
נשארה החטיבה בלבנון ,החזיקה את הקו בחזית
המזרחית תחת פיקוד אוגדה  .252בשנת 1985
נסוגה החטיבה ל"קו הסגול" בלבנון ,ולאחר מכן
התפרקה וירדה מסדר הכוחות של צה"ל.
כתוצאה מפעילותם של מפקדי חטיבה 14
בעבר ,לרבות תא"ל אורי אגמון ותא"ל צבי קן־
תור ,החטיבה הוקמה מחדש ב־ 1990כחטיבת
מילואים עם טנקי פטון ,על ידי שינוי שם של
חטיבת טנקי פטון במילואים מספר  ,330מאוגדה

המח"ט היוצא  -אל"ם חיים (חיימון) עידו

 252לחטיבה .14
בשנת  2004הוחלט שוב לפרק את חטיבה .14
פניתי במכתב לרמטכ"ל וביקשתי להשאיר את
חטיבה  14בסד"כ (סדר כוחות) צה"ל ,כדי לׁשַּמֵ ר
את מורשת החטיבה וגבורת לוחמיה .הרמטכ"ל
נעתר לבקשה .הוסכם כי חטיבת טנקי פטון
מילואים מאוגדה  252תקבל את השם חטיבה .14
והנה ,אנו עומדים היום ,בטקס המובן מאליו,
שבו נס חטיבה  14עובר לחטיבה  278שתישא
את שם חטיבה  14ומורשתה המפוארת.
צמרת צה"ל כיום לא נזקקה לשכנוע והדבר
היה מובן מאליו .אם יש חטיבה אחת שלגביה
אין כל דיון או מחשבה נוספת ,הרי זו חטיבה
 .14יתר על כן ,אותם גדודים שלחמו בשורות
החטיבה במלחמת יום הכיפורים  79 ,184 -ו־87
יהיו גם מספרי הגדודים בסד"כ החטיבה.
הנה חטיבה  14קמה ,נפלה וקמה ,בשלום
ובמלחמה ,כעוף החול ,והיא קיימת כחטיבה
לוחמת עם טנקי מרכבה.
מיצובה הנוכחי של חטיבה  14הינו פרי
לחימת הגבורה של לוחמי החטיבה לדורותיהם,
ובולטת בה לחימת הגבורה העילאית של לוחמיה
במלחמת יום הכיפורים.
נזכור לעד את זכר חברינו הנופלים וננצור
בלבבנו את גבורתם וזכרם!
לקראת סיום מספר מילות תודה ,תודה

למפקדי ועמיתי מוטק'ה ציפורי שכיבד אותנו
בנוכחותו .תודה לרעיי לוחמי חטיבה  14במלחמת
יום הכיפורים הנמצאים עמנו ,ותודה מיוחדת
למפקד אוגדה  252תא"ל רוני נומה ,למח"ט היוצא
אל"ם חיים (חיימון) עידו ולמח"ט הנכנס אל"ם
גרמן גילטמן על ארגון מעמד זה.
לוחמי חטיבה  14בהווה ,זו זכות גדולה לשאת
את שמה של חטיבה  - 14חטיבת המחץ ,אך זו
גם אחריות כבדה .ביטחון עם ישראל מוטל על
כתפיכם ובטוחני שתעמדו באתגרים המורכבים
אם תקראו לדגל .עלו והצליחו!

העברת נס החטיבה ומורשתה
"ׂשְאּו צִּיֹונ ָה נ ֵס ָודֶג ֶל" כתב בשעתו נח רוזנבלום
בשירו הידוע ,וכיום אין לך צבא שאין לו דגלים
ונסים וסמלים .וכאן הגיע הרגע להעברת נס
החטיבה לידי החטיבה שתישא מהיום את השם
חטיבה  .14כך במעמד סמלי על הבמה באולם
המרכבה שביד לשריון ,בנוכחות האלוף אמנון
רשף מפקדה המיתולוגי של החטיבה במלחמת
יום הכיפורים ,תא"ל רוני נומה מפקד אוגדת
סיני ,המח"ט היוצא אל"ם חיים עידו (חיימון)
והמח"ט גרמן גילטמן שחטיבתו  278הפכה להיות
חטיבה  - 14הועבר הנס לידיו למשמרת .בכך
סמלית הועברה גם מורשת חטיבה  14והיא מעתה
ממשיכה לחיות בשרשרת הדורות.

בהזדמנות זו הוענקו תעודות הוקרה למג"דים.
• גדוד  - 184גדוד "אבירי לב"
בספרו של אהוד מיכלסון "אבירי לב ,נכתב:
"סיפורו של גדוד השריון  184במלחמת יום
הכיפורים הוא אחד מסיפורי הגבורה יוצאי
הדופן בתולדות המלחמה ההיא .הגדוד שכלל
עם פרוץ הקרבות שתי פלוגות טנקים ופלוגת
חרמ"ש אחת ,חנה בגזרה המרכזית של תעלת
סואץ ,ועל לוחמיו הוטל להשתתף בבלימה
ההרואית של העוצבות המצריות אשר צלחו
את התעלה וחדרו לסיני .על אף תנאיי הפתיחה
הקשים של אותם קרבות ,הצליחו לוחמי הגדוד,
תוך חתירה למגע ודבקות במשימה ,לבלום את
הכוחות המצריים ,לכבוש את החווה הסינית
ולצלוח את התעלה מערבה".
שמונים מחיילי הגדוד נפלו במלחמה הקשה,
זכרם מלווה את לוחמי הגדוד ומפקדו עד ליום זה.
סא"ל צבי ירום מג"ד  184הוזמן לבמה יחד עם
סא"ל  ...מג"ד  567שהופך לגדוד "אבירי לב" ,יחד
עם תא"ל במיל' אברהם אלמוג המג"ד ממלחמת
יום הכיפורים ויו"ר עמותת הגדוד.
• גדוד  - 79גדוד "סּופָה"
הגדוד היה שותף לקרבות רבים במרוצת
השנים והשתתף בין היתר במלחמת ששת הימים,
במלחמת ההתשה ובמלחמת יום הכיפורים .ערב
מלחמת יום הכיפורים חנה הגדוד ברפידים
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מקשיבים באולם המרכבה

(ביר־גפגפה) .הגדוד לחם תחת פיקוד חטיבה
 14בקרבות הבלימה .כיממה לאחר תחילת
הקרבות והידלדלות כוחותיו והיפגעות מרבית
מפקדיו ולוחמיו בקרב הבלימה ,באזור המעוזים,
הצטרפו כוחות גדוד  79לגדוד  196ליצירת גדוד
 79במתכונתו החדשה .בהמשך לחם הגדוד עם
חטיבה  14בכיבוש אזור צליחת התעלה ,וכיבושה
של "החווה הסינית" והשטח שמצפונה.
כחלק מארגון הסד"כ הוקם גדוד חדש והוא
יישא את השם גדוד  79ומורשתו.
לבמה הוזמן סא"ל עידו גנות לקבל תעודת
הוקרה ,ואיתו הוזמנו אל"ם במיל' רמי מתן שהיה
מ"פ בגדוד  79במלחמת יום הכיפורים ומשמש יו"ר
עמותת הגדוד .במלחמה פיקד רמי על פלוגה ז',
השתתף בקרבות רבים וקשים ,ופינה נפגעים רבים
תוך גילוי אומץ לב נדיר ,תעוזה ודבקות במשימה.
• גדוד 89
גדוד  89הוקם במלחמת העצמאות כגדוד
קומנדו בפיקודו של רב־אלוף משה דיין ז"ל.
ייעודו העיקרי היה גדוד פשיטה ממוכן בחטיבה
 ,8חטיבת "הזקן" של יצחק שדה ז"ל .בהיסטוריה
של הגדוד קרבות רבים ובהם ב"מבצע דני" שבו
הוטל על הגדוד לבלום את השריון הירדני ולכבוש
את לוד ורמלה ואת בית ג'וברין .במהלך השנים
עבר הגדוד לחטיבה  14ולמעלה מעשרים שנה
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הוא חלק מחטיבה זו .במסגרת ארגון הסד"כ
יוחזר שמו של גדוד  89לחטיבה  8והגדוד
השלישי שבחטיבה  14ייקרא גדוד  ,87על שם
גדוד הסיור שנלחם תחת פיקוד החטיבה במלחמת
יום הכיפורים מיום לחימתו הראשון ,והיה חלק
מכוחות הבלימה וחלק מכוחות הצליחה שהובילו
למהפך במלחמה.
לבמה הוזמן מג"ד  89סא"ל שאול לפידות
לקבל תעודת הוקרה ,ואיתו המג"ד סא"ל גלעד
שפירא שיקבל את השם גדדו  87כחלק מהעברת
המורשת .למג"ד הצטרף אל"ם במיל' ד"ר דן
כצנלסון ששירת כרופא גדס"ר  87במלחמת
יום הכיפורים.
• גדוד ההנדסה 924
לבמה הוזמן מג"ד  924סא"ל גיל עילם לקבל
תעודת הוקרה .במסגרת ארגון הסד"כ עבר הגדוד
לחטיבה  ,19שהוכפפה לאוגדת סיני.
• עוד תעודות הוקרה
לבמה הוזמנו ראש מטה החטיבה היוצא סא"ל
אריה באט ,סגן מפקד החטיבה היוצא אל"ם
יואב הנגבי וקצין ההדרכה החטיבתי אל"ם רם
קרן לקבל תעודות הוקרה.
• העברת תג החטיבה
בצעד סמלי הועבר תג החטיבה בין המפקדים
ובכך "עברה" גם המורשת לחטיבה המקבלת.

מדברי המח"ט הנכנס של
חטיבה  14אל"ם גרמן גילטמן
בתחושת אחריות גדולה אני מקבל היום את
שרביט המורשת של חטיבה  .14זוהי זכות גדולה
ומחויבות אדירה לקבל את הפיקוד על "חטיבת
המחץ" ,ולהימנות על שרשרת מפקדים מפוארת.
מורשת חטיבה  14שנולדה בהובלת המפקדים
ומהנחישות לביצוע כל משימה ,על אף הקשיים
שבדרך ,היא שהובילה את החטיבה להישגיה
ההיסטוריים .לחימת החטיבה התאפיינה בנחישות
לוחמיה ומפקדיה ,בדבקותם במשימה ,בנכונות
להקרבה אישית ובגבורה עילאית .החטיבה על
גדודיה ויחידותיה השתקמה והתחדשה תוך כדי
מלחמת יום הכיפורים ולאחריה .כממשיכי דרכם
של הלוחמים בעבר אנו מחויבים לשמור את רוחה
ומורשתה של החטיבה .אם נידרש במשמרת שלנו
להילחם  -אני מצפה שנעשה זאת באותה נחישות,
באותה היוזמה ובאותה יכולת להתאושש מהפתעות
ולהכריע את האויב ,כפי שהפגינו החטיבה ולוחמיה
בקרבות מלחמת יום הכיפורים.
מפקדי החטיבה וחייליה ,המציאות במזרח
התיכון מחייבת את כולנו להתכונן ולממש
בפועל את האמרה "מחר מלחמה" .אין לי ספק
שהמפקדים כיום יפעלו לאור מורשת החטיבה,

מפקדי חטיבה  14שנכחו בטקס  .מימין :תא''ל (במיל') מרדכי ציפורי ,אלוף (במיל') אמנון רשף ,תא''ל (במיל') אברהם אלמוג ,תא''ל (במיל') מנשה ענבר,
אל''ם חיים עידו ,אל''ם גרמן גילטמן

ברגע חגיגי זה נזכור את הנופלים ,הלוחמים
שלחמו בחירוף נפש לאורך ההיסטוריה .מתוך
תחושת שליחות ומחויבות לעם ולארץ נמשיך
בדרכם כדי להבטיח את קיום הדורות הבאים
בארץ .נעשה כל מאמץ כדי להיות מוכנים ליום
פקודה ,ולמבחן הקשה מכול  -מלחמה.

מדברי מפקד אוגדת סיני
תא"ל רוני נומה

נס חטיבה  14מועבר .מימין :אל"ם גרמן גילטמן המח"ט הנכנס ,תא"ל רוני נומה מפקד אוגדת סיני,
אל"ם חיים עידו המח"ט היוצא

והם שיאפשרו לנו לעמוד בכל האתגרים העומדים
בפנינו .לאנשי המילואים  -אנשי מטה החטיבה,
המג"דים ,המ"פים ,הקצינים  -המוטיבציה
שלכם לשרת ולתרום איננה דבר המובן מאליו.

עבורי אתם מציגים את פניה היפות של החברה
הישראלית ,ושירותכם בצה"ל הוא ביטוי לנטילת
אחריות אישית לשליחות ולאהבת העם והארץ.
אני מעריך ומוקיר אתכם וגאה בכם על כך.

אף שכתבתי את הדברים אני מעדיף לדבר
מהלב .ברצוני לספר לכם ,בעקבות הסרט שראינו
על חטיבה  14במלחמת יום הכיפורים ,כי בעת
שפרצה המלחמה הייתי ילד בן  ,7ושיחקתי
כדורגל .אני זוכר את האזעקה ואני זוכר את
הפחד של הריצה למקלט .רצנו למקלטים ,ישנו
במקלטים ,וצבענו את הפנסים של כלי הרכב
בשחור  -זהו זיכרון הילדות שלי והחוויה
המעצבת בילדות .לימים כשהתבגרתי ולמדתי
על מלחמת יום הכיפורים הבנתי שבאמת באמת
רצנו לשווא למקלט ,וכי לא הייתה באמת סיבה.
המלחמה התנהלה רחוק מהבית ולא היה שום
סיכוי שתגיע אלינו  -בזכותכם .אבל היום
כשתישמע אזעקה  -ילדי ישראל ירוצו למקלטים
ולכך יש סיבה טובה .זה השינוי הדרמטי שהוביל
לשינוי בתפיסה המבצעית ,ואשר הוביל גם לשינוי
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שרים את "התקווה"

במבנה ובארגון של צה"ל ,והוביל אותו להפנות
משאבים שיועדו לנושאים מסוימים לנושאים
אחרים .בתהליך הזה גם אוגדה  252אורגנה
אחרת .עברנו התלבטויות רבות והתחבטויות
רבות כיצד לארגן את האוגדה ,בשילוב דיונים
מעמיקים ,בשילוב סוגיות מקצועיות ,סוגיות
ערכיות ,סוגיות של מורשת ושל עתיד .דבר אחד
לא עמד כלל לדיון  -השם של חטיבה  .14זה היה
עוגן יציב בתהליך ,והיה לנו ברור כי ללא תלות
במספר היחידות שיהיו באוגדה ובתצורה ,המותג
 ,14כך קראנו לו ,יהיה אִתנו גם במלחמה הבאה,
ולוואי שלא תתרחש.
אנחנו לומדים מהעבר דרך ההווה אבל עושים
זאת עבור העתיד .העתיד הוא המוביל אותנו,
עתיד עם ביטחון ,עתיד עם כלכלה פורחת,
עתיד שבו לא יהיה לאויב חשק להילחם אתנו.
לפנינו אתגרים מאוד גדולים ,יש לנו יכולות
מאוד גבוהות ,ויש לנו גם פערים .עם זאת,
הנכס הגדול ביותר שלנו הוא אתם האנשים,
המפקדים .אנחנו מבינים היטב כי מה שעבר
פה היום איננו דגל ,עברה פה מורשת ועברו
פה ערכים שיהיו אתנו ונר לרגלינו בקרבות
הבאים ,ולוואי שלא נידרש אליהם .אין בלבי
ספק שהשמות ,המספרים ,מורשת הקרב של
האנשים ושל היחידות  -יובילו אותנו ברגעים
הקשים .זה מה שעובר פה היום .עוברת כאן
אחריות ,עוברת כאן מחויבות ,ועובר כאן משהו
שהולך אתנו מדור לדור .זה הדור שלי שנמצא
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היום על המשמרת והדור שלכם במילואים
שנמצא כיום על המשמרת.
ברצוני לומר לכם ,לאנשים ,ברגע כזה מרגש,
כי אין הרבה מילים שבאמת יכולות להביע את
מה שאני חש כלפי אנשי המילואים .נחשפתי
למערך המילואים עוד בצעירותי ,אבל ביתר שאת
בתפקידי הנוכחי בכובע השני שלי ,כמפקד המרכז
לאימונים ביבשה (מל"י) .בכל שבוע מתאמנים בין
חמישה לשמונה גדודי מילואים ,ובהם אלפי אנשי
מילואים מתאמנים .בתוך כך יש בהם מפקדים
שעוזבים את הבית ,את העסקים ואת המשפחה,
וחרף כל הקשיים מגיעים ,רצים בלילה ,בקור,
בחום ,מבצעים טפ"שים (טיפולים שבועיים) לפני
ואחרי ,וזו פשוט תופעה שאין לה אח ורע בשום
מקום אחר בעולם .ארחנו במל"י לא מכבר ביקור
של גנרל סיני ,ארבעה כוכבים ,וניסינו להסביר לו
שאנחנו מגייסים גדוד מילואים ביום ראשון והוא
עושה כעבור זמן קצר תרג"ד רטוב ,וכי בשעה זו
יש ארבעה תרג"דים רטובים בצאלים ,של אנשי
מילואים שהתגייסו ביום ראשון .נדרשה לו לאורח
חצי שעה להבין למה אנחנו מתכונים .זו תופעה
שהיא ייחודית לצבא ההגנה לישראל ,והיא לא
הייתה מתקיימת ללא אנשים כמוכם  -יישר כוח.
כשמעבירים מורשת אי אפשר שלא לדבר על
הנופלים ,על המשפחות השכולות ,על האנשים
שאינם אתנו עוד .אנו זוכרים אותם כי הם גם
היתוו לנו את הדרך.
את המלאכה של הארגון מחדש של האוגדה

הטלתי על אל"ם חיים עידו ,חיימון .תוצאות
המבצע נקבעות ביום שקבעת מי מפקד המבצע,
וזאת למדתי בצעירותי .ידענו מה אנחנו רוצים,
בחרנו את מפקד המבצע והטלנו עליו את
המשימה .וכפי שהוא יודע לעשות ,כך הוא עשה
 ביסודיות ,בדקדקנות ובשיטתיות .הערב הזההוא ערב של פרידה ,אבל גם ערב של התחלה ,ועל
ההתחלה הזו אתה חיים חתום ,למרות שהלפיד
הועבר לגרמן .שלוחה לך הרבה מאוד הערכה,
חיימון .דומה שלא כולם יודעים מה בדיוק עשית
ואיך עשית ,אבל עשית זאת בדרך המעוררת
הרבה מאוד הערכה על מי שאתה ועל הדרך
שעשית זאת .אני יודע שכל מי שבאת אתו במגע
יודע להגיד זאת.
ולך ,גרמן ,נאחל הצלחה רבה ,כי הצלחתך היא
ההצלחה של כולנו ,של כל מי שיושב פה .יודע
אני שגם אנשי המילואים הוותיקים מרגישים
שהכל הוא חלק מהם ,ותהיה זו גם הצלחה שלנו
בסדיר ובמילואים .ניצבים לפנינו אתגרים גדולים
ואני בטוח שבזכותכם נעמוד בהם.
תודה רבה לכולם ,יישר כוח ובהצלחה.
הערב הסתיים בשירת "התקווה".
הערה:
לצפייה בסרטון על חטיבה  14במלחמת
יום הכיפורים ( 12דקות) ,וכן במצגת החטיבה
בתמונות ,ראו בכתבה באתר השריון בפרק
חטיבת המחץ.

אתרי שריון באינטרנט
בוויקיפדיה  -מאגר מידע של רק"ם
נגמ"ש נמר של
גולני באימונים
ברמת הגולן.
מהפרק על
ישראל

_http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_armoured_fighting
vehicles_by_country

המעוניינים במאגר נתונים מרשים של רק"ם לפי מדינות המקור ,יוכלו
למצוא אותו בקישור זה באנציקלופדיה העממית ויקיפדיה בשפה האנגלית,
תחת הערך  List of armoured fighting vehicles by countryבסדר א־ב
של שמות המדינות .רשימות מסוג זה ניתן ,אמנם ,לאתר בספרות רק"ם,
ממנה אכן ניזון הערך (ראו ביבליוגרפיה בתחתית הערך) ,אך הקישוריות
לכלים הרבים ,להם כבר קיים ערך באנציקלופדיה זו (בטקסט כחול) מעשירה
מאוד את הלימוד ויוצרת מפתח רק"ם לערכים המורחבים בוויקיפדיה.
בעלי העניין והידע בנושא ,יכולים לסייע בהשלמת הערך הרחב הזה לכלים
שעדיין לא נערכו באנציקלופדיה (בטקסט אדום).

 - TEDמאגר הרצאות עצום

סקירת אתרי אינטרנט

דבורי בורגר

פרס לאתר הגבורה
http://www.gvura.org/
פרס פינקלר בתחום
המידע לשנת  2013הוענק
לד"ר עֹפר דרורי ,מומחה
למערכות מידע ,מייסד
ועורך האתר "גבורה",
אשר נסקר מספר פעמים
במדור זה מאז עלייתו,
בעקבות עדכונים ויוזמות.
האתר שהוקם בשנת ,2006
שם לו למטרה לשמר את
מורשת גיבורי ישראל מאז קום המדינה ועד ימינו .בדברים שנשא ד"ר עפר
דרורי ,חבר עמותת יד לשריון ,במעמד הענקת הפרס ,הוא תיאר את התהליך
המייגע ,אך המספק ,שבאיתור כל פיסת מידע עד לעיבודו השלם של סיפור
הגבורה" :כל שביב מידע היא מלאכת 'בלשות' ,שדרכה אני נחשף לא רק
לסיפורי הגבורה עצמם ,אלא גם לנפש האדם ,הן בתנאי הקיצון של שדה
הקרב ,והן בהשלכות האירועים הקיצוניים האלה ,על הלוחמים ששרדו
אותם וגם על בני משפחותיהם" .עד כה מתועדים באתר למעלה מ־2,300
סיפורי גבורה של בעלי עיטורים וצל"שים ולמעלה מ־ 1,200כתבות ומאמרים
בנושאי גבורה .במסגרת מפעל הנצחה לאומי זה ערך ד"ר דרורי לפני כשנה
את הספר "גיבורי ישראל מקבלי עיטור הגבורה" ,המופיע במלואו באתר
הגבורה ( 60עמודים) .עמותת יד לשריון מחזקת את פועלו המרשים של
ד"ר עפר דרורי בתחום הגבורה וההנצחה" .כנסת פתוחה" הוא האתר הנוסף
שהוענק לו הפרס באותו מעמד.

עיתון אלקטרוני מבית טוב The Times of Israel -
http://www.timesofisrael.com

http://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector

מאגר עצום של ידע קיים באתר  .TEDהאתר מביא את ההרצאות
הניתנות במסגרת ועידת ,)Technology, Entertainment, Design( TED
שנוסדה בשנת  ,1984כדי להפיץ רעיונות ,וכפי שמבטא זאת המוטו שלו
 . Ideas worth spreadingהאינטרנט ,ובפרט אתרי הצפייה בווידיאו,
ובראשם היוטיוב ,אִפשר מימוש חזון זה ,ומדובר באחד מהאתרים הנצפים
ביותר ברשת .יש כאלה הרואים בצפייה בהרצאות ב־ TEDניצול מיטבי
של זמנם ,ובכלל זה בעת שהם מבשלים או עוסקים בפעילות עמלנית
אחרת .בין היתר קיימות באתר הרצאות העוסקות בנושאים צבאיים
וביטחוניים .המרצים שנבחרו בקפידה ,מוכּרים בחלקם מעולם הפוליטיקה,
הבידור והאקדמיה .אילן ירקוני ,שהמליץ לנו על אתר  ,TEDמציין מרצה
פופולרי במיוחד בשם מלקולם גלדוול ( ,)Malcolm Gladwellעיתונאי
וסופר הידוע במחקריו היסודיים ,וכמי שניחן בכישרון סיפורי המרתק
את שומעיו .כן מדגיש אילן ,לטובת קוראינו המתעניינים בתחומי הצבא
והביטחון ,כי מבין למעלה מ־ 3000ההרצאות באתר ,אפשר למצוא כאלה
העוסקות בנושאים אסטרטגיים גלובליים ,ובכלל זה בסיכונים ביטחוניים
עתידיים .הצטרפו למיליונים שכבר צפו ונשבו.

זה עיתון באנגלית
שנוסד בשנת 2012
כדי לתעד התפתחויות
בישראל ,במזרח
התיכון ובעולם היהודי
בתפוצות .העורך
המייסד של העיתון
הוא דוד הורוביץ ,שהיה
עורך הג'רוסלם פוסט,
ואליו מצטרפים כתבים
מקצועיים ומנוסים
בתחומי הביטחון ,הכלכלה ,הטכנולוגיה ,החברה והרוח .הכתב הצבאי של
העיתון ,מיץ' גינסבורג ,שהגיע ליד לשריון במסגרת כתבתו על הרלוונטיות
של השריון בשדה הקרב העתידי ,ראיין את האלוף (במיל') עמנואל סקל
ופרסם את הכתבה ב־ 6ביולי  2013תחת השם " ,"Think tanksעל רקע
האיום בקיצוץ תקציב הביטחון ,ושאלת יישום לקחי העבר .הקישור
לכתבהtanks :־http://www.timesofisrael.com/think
מומלץ ביותר להירשם כמנויים (חינם) ,ולקבל את המהדורה היומית
( )Daily editionישירות לתיבת הדוא"ל שלכם.
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חטיבת השריון
יפת"ח  11נסגרה ,אך
לפ ֵעם
רוחה ממשיכה ַ
בליבות אנשיה
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מראה מהטקס ליד כותל השמות ביד לשריון

צה"ל משתנה ומתעצם לנוכח המזרח התיכון המבעבע ,שאין יודעים מתי
וכיצד יגיע לרגיעה .השריון ממשיך להוות אבן בניין חיונית בכוחות היבשה,
תוך שינויי מבנה ותורת לחימה ,אך בתוך כך נסגרות חטיבות שריון בטקסים
עצובים ונוסטלגיים .במארס האחרון הייתה זו חטיבת השריון פלמ"ח 11
שראשיתה בתש"ח .מה יהיה עם המורשת השריונאית?
אל"ם (במיל') שאול נגר
צילום :יאיר גולדנברג ושני פרץ
אתר יד לשריון כבר ראה טקסי זיכרון והנצחה
רבים ,וטקסי סיום קורסים של השריונאים
הממשיכים את קודמיהם בשלשלת דורות השריון.
בערב שבו מתקיים טקס סגירה של חטיבת שריון
נסוכה עצבות על המשתתפים ,המהולה בהרהורים
על העבר ועל העתיד .כך היה גם בערב שבו הוכרז
על סגירת חטיבת השריון  ,11היא חטיבת יפת"ח,
ששורשיה במלחמת העצמאות כחטיבת חי"ר.

הערב המיוחד התקיים ביד לשריון,
בהשתתפות מפקד פיקוד המרכז אלוף ניצן אלון,
מפקד עוצבת עידן תא"ל אמיר אבולעפיה ,קצין
השריון הראשי תא"ל שמואל אולנסקי ,קצין
המילואים הראשי תא"ל הושע פרידמן ,מפקד
חטיבת יפת"ח  11אל"ם אורן סולומון ,סגן ראש
עיריית מודיעין תא"ל (במיל') שלמה פסי ,מפקדי
החטיבה בעבר ובהווה ,מפקדים וחיילים בסדיר

ובמילואים ואורחים.
בערב שהתקיים ביום  23במארס  2014היו
שני חלקים ,האחד טקסי לנוכח כותל השמות,
והשני באולם המרכבה שם נסקרה ההיסטוריה
של החטיבה וסיפרו על חייה עד כה .סרן שי משה,
קצין השלישות של החטיבה ,הנחה את הערב על
שני חלקיו .להקת פיקוד המרכז הנעימה בשיריה
בחלקו השני של הערב.

יוני 2014

שריון  45׀ 69

חלוקת תשורות

הטקס ליד כותל השמות
מאות מאנשי החטיבה בעבר ובהווה ואורחים
רבים נקבצו ברחבה שליד כותל השמות .לא
נעדרו דגלנים עם נס החטיבה ,שורה של סְמלים
מוגדלים המציגים את החטיבה ,האוגדה והפיקוד,
במה ,מנחה וצלמים .הבאנו דברים מטקס זה.

מדברי דברי המח"ט
אל"ם אורן סולומון
בדיוק כאן לפני שלוש שנים ותשעה חודשים
קיבלתי את הפיקוד על החטיבה ,ואך סמלי הוא
שכאן אני גם מסיים .בפרק זמן משמעותי זה,
ידענו יחד אתגרים רבים:
•אימונים רבים ומורכבים :מתרגיל צוות ועד
תרח"ט ,אימון טקטי ואימון באש ,בציר הררי
ובשטח בנוי ,ביום ובלילה ועוד.
•טיפול ופיתוח כוח האדם  -תומכי לחימה
ולוחמים ,הסבת שריונאים למגח ,איוש
והכשרת קצינים ומפקדים.
•פרקי תעסוקה מבצעית משמעותית בשומרון
ובחטמ"ר יהודה.
• הכנת הימ"ח ומוכנות לגיוס חירום.
מעל כל זאת עומד המצפן המשמעותי שהצבתי

 70׀ שריון 45

יוני 2014

לנגד עיניי עם כניסתי לתפקיד ,והוא המוכנות
למלחמה ,בדגש על זירת הצפון ,חזית הלבנון,
יחד עם ההבנה הבסיסית כי החטיבה עשויה
להיות מוטלת לכל מבצע או זירה ,הן בדרום
והן במרכז .תחת הבנת המטרה והתכלית יזמה
החטיבה ופעלה ללא לאות בכל המישורים האלה,
באופן עצמאי ,ולעתים אף כנגד דירקטיבות
צה"ליות מסרסות ואף מתנגדות .כך ,מתחת
למכ"ם הצה"לי ,במנותק מתדמיתה החיצונית
של החטיבה ,צמחה לה חטיבה בכשירות גבוהה,
מוכנה לכל תרחיש .זאת עשיתי ולא לכבודי,
בראשי עמדה המחשבה התמידית ככתוב בספר
ישעיה פרק י' "ומה תעשו ליום פקודה".
עם עצמי חשבתי לא מעט על התרחיש שבו
נידרש לגיוס ועל המשמעות מכך .בדבר אחד
הייתי בטוח ,והוא ההתייצבות של לוחמי החטיבה
ומפקדיה עם הקריאה .סמכתי על רוח הגייסות,
על המורל ועל הלכידות ,שלא נבנו ברגע .סמכתי
על אותה רוח של דבקות במשימה ,נחישות,
רעות ואומץ הלב אשר אפיין את החטיבה
מרגע הקמתה ,בכל המלחמות והקרבות שבהם
השתתפה .אכן זהו רגע לא קל לכולנו .ההחלטה
על סגירת סד"כ צה"לי משמעותי ,ובתוך כך
החטיבה  -לא התקבל בטבעיות כפי שיחידות

אחרות אולי חוו .כידוע סברתי כי לוחמי החטיבה
ומפקדיה יכולים עוד לתרום באופן משמעותי
את חלקם בביטחון המדינה ובשליחות הציונית
שאליה אנו שייכים.
ואכן הרגָשָתי הייתה כי נעצרנו בבלימת
פתע תוך כדי נסיעה בכביש מהיר .לפיכך ,בדרך
המצופה מכול מפקד אחראי ,הבעתי את עמדתי
המקצועית ואליה הצטרפו שכבת המפקדים
הבכירים בחטיבה .עמדנו על האופן והעיתוי
הנכונים יותר לסגירת היחידה ,הכל כמובן בתוך
הצבא ,בלויאליות ובדרך הראויה .בד בבד עם
הניסיון לייצר דו שיח מקצועי ולא סתגלן ,יזמנו
ופעלנו ללא לאות כדי למצות את אנשינו בצורה
המיטבית ,והראויה.
ההבנה כי קיים כאן פוטנציאל המגלם בתוכו
אלפי שנות ניסיון ואיכות אנושית מדהימה,
היכולה להמשיך ולתרום לצה"ל בדרך שונה  -היא
זו שהובילה את תהליך הסגירה .לפיכך פעלנו
ללא לאות ,בסיוע חיל השריון ,כדי למצוא מקום
וכתובת לאנשים הרוצים לתרום ,וככל שניתן,
במסגרות ה ְמשַּמְ רות את הלכידות הגבוהה .יש
יחידות המתהדרות בלכידות ובמורל ,בסיפורי
מורשת ועוד ,אנחנו מדברים במעשים .כיום,
עם סיום התהליך ,ניתן לומר כי אחוזי המיצוי

חלוקת תשורות

הגבוהים הינם העדות הטובה מכול לרוח היחידה
הבריאה ,למורל וללכידות בחטיבת יפתח.
אכן ,זו העת לסיים חלק זה של היום ,ואי
אפשר מבלי להזכיר את מורשת החטיבה ,אשר
מאז הקמתה היוותה מודל ומופת של חלוציות
ותרומה .בטוחני כי למקימיה יש על מה להיות
גאים גם כיום ,ונקווה כי נס החטיבה ,שמה
ומספרה ,ימשיכו לספר את מורשתה גם ביחידה
החדשה.
לסיום ,למרות הדברים המתוכננים בהמשך
הערב ,ברצוני להודות למפקדיי ,למפקד הפיקוד
ולמפקדי האוגדה מוטי ואמיר ,על האמון אשר
שנתנו בי ,על התמיכה והסיוע ,וכמובן למפקדי
הגדודים והקצינים שאותם אזכיר אחד אחד
בהמשך הערב ,על שותפות לדרך ,ולמפקדת
החטיבה בסדיר ובמילואים.
תודה והערכה מקרב לב.

מדברי מפקד עוצבת עידן -
תא"ל אמיר אבולעפיה
כאן ,מול כותל השמות ביד לשריון ,רגילים
אנו לעמוד בטקסי זיכרון ואירועי הנצחה ,אך
בשונה מכך אנו עומדים כאן הערב ,במעמד מורכב
ומיוחד זה ,שבו אנו מכריזים על סגירתה של

חטיבה מפוארת ,חטיבה  .11מעמד זה הפותח
את ערב זה ,בא להדגיש בראש וראשונה כי על
אף הסגירה אנו מתחייבים כי זכר נופלי החטיבה
לוחמים ומפקדים  -כולם  -יישמר ולא ייפגע.
נדע להמשיך ולשמר את שמה ואת מורשתה של
החטיבה אשר מהווה את המשכה של חטיבת
הפלמ"ח האגדית ,חטיבתו של יגאל אלון -
חטיבת יפתח.
במרוצת השנים צה"ל פעל להתאים את ארגונו
ומבנהו לאתגרים המשתנים .צה"ל הקים ,איחד
ואף סגר יחידות .צה"ל הסב יחידות מחי"ר לשריון
ולהיפך על פי הבנותיו את צרכיו לאורך השנים.
תהליך זה לא פסח גם על חטיבה  - 11חטיבה
שהחלה את דרכה כחטיבת רגלים בפלמ"ח,
המשכה כחטיבת חי"ר ממוכנת ולאחר מכן ועד
היום חטיבת שריון מפוארת.
רק לפני מספר חודשים ,במלאת  40שנה
למלחמת יום הכיפורים ,ציינה החטיבה בערב
הנצחה וזיכרון מרגש במיוחד ,את פועלה
ותרומתה העצומה של החטיבה .ערב זה חידד
בקרבי את ההבנה כי רוח הלחימה ,הדחיפה
לביצוע ,הרצון להיות במקומות הקשים
והמשמעותיים  -הם באמת בנשמת אפה של
החטיבה ,אז כמו היום.

וגם היום ,עם סגירתה של החטיבה ,עלולים
אנו לטעות ולהטעות  -חטיבה אשר נדרשה
לפעול בהספקים גבוהים ,ללא לאות ,על מנת
לשמר את כשירותה ,חטיבה אשר מפקדיה נאבקו
לבצע כל אימון וכל תעסוקה באופן מופתי ,חטיבה
ה ָחשָה מחויבות אדירה להיות רלוונטית לכל
איום ולכל אתגר ,ופתאום בלי שום קשר לרמת
הכשירות והמוכנות ,החטיבה נדרשת לדומם .זו
הרגשה קשה לכל אחד שיודע מהי יחידה לוחמת
ומהי אחוות לוחמים .לכן חשוב להפנים ולהבין
כי עצם הסגירה מעידה על שינוי ארגוני בצה"ל
אשר תואם את הערכת המצב העכשווי ,ואינו
אומר דבר וחצי דבר על נחיצותה וחשיבותה
של החטיבה עד רגע זה ,ובוודאי שאינו מעיד
על תרומתה המבצעית העצומה של חטיבה 11
במלחמות ,במבצעים ובפעולות בט"ש כה רבות
שלקחה בהן חלק.
כמפקד האוגדה וכמיצגה אני מבקש להצדיע
לנופלים וכמובן להביע את הערכתי העצומה
לשדרת המפקדים והלוחמים לכל אורך שנותיה
של החטיבה ,ולהתחייב כי נפעל לשימור מורשתה
של החטיבה.
אני מבקש במעמד זה לאחל הצלחה לכל אותם
לוחמים ומפקדים אשר שובצו במסגרות צבאיות

יוני 2014

שריון  45׀ 71

מפקד החטיבה אל"ם אורן סולומון

אחרות ועל דחיפתכם והתעקשותכם להמשיך
ולתרום .תודה מיוחדת לך המח"ט ,אל"ם אורן
סלומון ,על תרומתך העצומה לביסוס חוסנה
ומוכנותה של חטיבה  11במהלך  4שנות פיקודך
עליה ובאותה נחישות את דאגתך המרשימה
לאנשיך  -במילואים ובסדיר.
בהצלחה לכולכם.
הטקס ליד כותל השמות הסתיים בשירת
התקווה .לאחר הטקס התקיים חלקו השני של
הערב באולם המרכבה.

מעט היסטוריה של החטיבה
סרן שי משה מנחה הערב ,קרא את תמצית
ההיסטוריה של חטיבה מפוארת זו:
ערב טוב וברוכים הבאים לטקס הפרידה
ממפקדי וחיילי חטיבה " ,11חטיבת יפת"ח",
ערב בסימן רעות לוחמים.
חטיבה  11הינה חטיבת פלמ"ח שהוקמה
בשנת  1948בעיצומה של מלחמת העצמאות.
בתחילה הייתה החטיבה כוח משימה ,בפיקודו של
מפקד הפלמ"ח יגאל אלון .המבצע הגדול הראשון
של החטיבה היה מבצע יפתח (ששמו נקבע על
ידי יגָאֵל ידין) .ערב הכרזת המדינה והקמת צה"ל,
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בעת שהתארגנו גדודי הפלמ"ח וחילות ההגנה
מחדש בחטיבות ,אוחדו שני הגדודים הצפוניים
לחטיבה שנשאה את שם המבצע שבו השתתפה.
פעולותיה העיקריות של החטיבה בגליל
המזרחי היו בכיבוש טבריה וצפת ,במבצעים
"יפתח" ו"מטאטא" ,בהתקפות על משטרת נבי
יושע ,בקרבות מלכיה ,ובהדיפת הסורים מעמק
הירדן.
ביוני  1948הועברה החטיבה למרכז הארץ,
השתתפה במבצע "יורם" ,בניסיון לכבוש את
לטרון ומאוחר יותר במבצע "דני" ,גי"ס [על שם
ראשי התיבות של החטיבות שנטלו בו חלק:
חטיבת גבעתי ,חטיבת יפתח ,ו־סרגיי ,כינויה של
חטיבת הנגב (במקור כינויו של מפקדהּ ,נחום
שריג)] ויואב ,וכן בהגנה על מנחת המטוסים ליד
רוחמה ,ערב מבצע יואב (קרב חירבת מחאז).
לאחר סיום המלחמה ועד למלחמת ששת
הימים שימשה כחטיבה מרחבית בגזרת רצועת
עזה .במבצע קדש כבשה החטיבה את העיר עזה
ואת חלקה הצפוני של הרצועה .במלחמת ששת
הימים השתתפה החטיבה בקרבות  5ביוני על
מבואותיה המזרחיים של העיר עזה ,והייתה
שותפה לכיבוש העיר.

במלחמת יום הכיפורים ,תחת פיקודו של
אהרון פלד (פדלה) ,פעלה כחטיבה ממוכנת
ולחמה בגזרה המצרית .השתתפה במתקפת־
הנגד של  8באוקטובר כחלק מהכוח בפיקוד קלמן
מגן בגזרה הצפונית ,וב־ 14באוקטובר בלמה יחד
עם חטיבה  204את המתקפה באזור קנטרה של
חטיבה  15מדיוויזיה  18המצרית ,בקרב שבו
הושמדו כ־ 40טנקים מצריים .בהמשך הלחימה
הצטרפו כוחות מהחטיבה לאוגדה  252בחציית
התעלה ובלחימה בשטח מצרים.
במבצע חומת מגן פעלה החטיבה כחטיבת
שריון במילואים בגזרת שכם ,כבשה את מחנות
הפליטים בלטה ,מסכן וא־שעבייה ואת מתחם
קבר יוסף .אחד הגדודים של החטיבה לחם בעיר
בית לחם וכיתר את מתחם כנסיית המולד שבה
התבצרו המחבלים.
לזכר חללי החטיבה הוקמה אנדרטת חטיבת
יפתח בנגב .קיבוץ יפתח הוקם באוגוסט 1948
על ידי יוצאי החטיבה.
בשנים האחרונות ,חטיבת יפת"ח עסקה בבניין
הכוח ובאימונים תחת אוגדה  .340במסגרת זו,
הכינה החטיבה את עצמה ליום פקודה ,וזאת
בהתאם למצפן אופרטיבי המכּווָן בעיקר לזירת

מקווה שאנחנו עוברים כיחידה שלמה או כמעט
כיחידה שלמה לחטיבה  ,179שנצליח להביא את
הערכים הטובים שלנו ולחבר אותם עם ערכים
טובים שלהם ,אני עדיין מקווה ,כמי שסבא שלו
היה בהגנה ,שאראה את סמל החטיבה נאמר
על מרכבה סימן  ,4ושהיופי הזה ימשיך קדימה.

הצפון ,חזית לבנון ,וכמו גם לזירות מבצעיות
נוספות .כן עסקה החטיבה בטיפול ובפיתוח
באנשיה ,בהכנת הימ"ח לגיוס ,ובאימונים רבים
מאתגרים ומורכבים .בשנה האחרונה ,החטיבה
עמדה בשיא מוכנותה המקצועית והמבצעית.

מדברי סרן אביחי אלגביש,
מוותיקי החטיבה
עם כל הכבוד לאנשי המילואים ,החטיבה הזו
עומדת על אנשים מדהימים ונשים מדהימות
בשלישות ובקישור ,על אנשי החימוש ורכב,
הפועלים בשמש או בקור ,מחברים שלושה
ג'יפים כדי שמשהו ייסע ובאמצע תרגיל רצים
ומחליפים מנוע של נגמ"ש תוך כדי תנועה ,ועל
אנשי הלוגיסטיקה .תודה והוקרה להם.
חז"ל אומרים ששלושים יום קודם הפסח
דורשים הִלכות הפסח ,כלומר החל בפורים .הסימן
של פורים הוא שמחה ,וגאולה יכולה לבוא מתוך
מקום של שמחה ,אבל גאולה היא רק הצעד
הראשון .על הגאולה הזאת כמו שחווינו בדור
האחרון שזכינו למדינה משלנו  -צריך לשמור.
החירות של ליל הסדר איננה מושג מופשט ,היא
מושג אמיתי ,זה מה שאני מרגיש כאיש מילואים.
בשבת האחרונה ישבתי עם סבתי שאמרה לי,
הייתי בת של חייל (סבא רבא ז"ל היה קצין ורופא
בוורמכט במלחמת העולם הראשונה) ,הייתי אישה
של חייל (סבי ז"ל היה צלף בגבעתי והיה שנה
במילואים ,ובנו ,הדוד הצעיר שלי שכיום הוא בן
יותר משישים ,נולד במהלך מלחמת העצמאות),
שיצא ליום אחד של חופשה ,לברית של בנו ,הייתי
אימא של חייל ,סבתא של חיילים רבים וקצינים,
ועכשיו דור הנינים מתגייס (אחד מהם בני שעומד
להתגייס אחרי המכינה) .חווית המילואים היא
חלק משמעותי מחיינו בבית .כשבאתי לאבי לבכות
שעשיתי  32ימי מילואים במהלך סמסטר וזה הוריד
לי שנת לימודים ,הוא אמר לי מה אתה בוכה? אני
בשנים  73-67כקצין בשריון ,עשיתי שתי תקופות
רצופות של  45ימי מילואים 90 ,יום .הרבה פעמים
בבית המדים שלי כחייל צעיר בגולני היו תלויים
ליד המדים שלו כקצין עד גיל .70
איך התגלגלנו כקבוצה לחטיבה אחת ,חטיבת
שריון? בשנת  ,1984לאחר כחודש בצבא ,ערכנו
מסע שבו עלינו ממישור אדומים לירושלים ,ועברנו
ליד איזה מחנה שריון בסוף העולם .הזיכרון השני
שלי מהטנקים היה כאשר כחי"רניקים רצנו
אחריהם והם בורחים לנו .ואז במסגרת קורס סיור
אמרו לנו אם אתם רוצים את העבודה האמיתית,
תעברו לשריון ,אז עברנו קבוצה ,ואנו בחטיבה
משנת .1991
ומשהו על חברות .במלחמת המפרץ כשאני
בדיוק בין החי"ר לבין הפלס"ר ומסופח לסיור,
תפסנו קו רפיח .החבר'ה המילואימניקים
המבוגרים ,שלא הכירו אותי קודם לכן אמרו
בוא ילד נדאג לך ,בוא איתנו ,לא להאמין איזו
אחריות הם לקחו על עצמם .כשעלינו ל"חומת
מגן" וכל אנשי המפח"ט והפלס"ר ישנו במחסן
באלון מורה ,מצאתי לאחר שבוע בלי שינה איזה

מדברי מפקד פיקוד המרכז
האלוף ניצן אלון

מדליה שהכינה החטיבה לערב הסיום

סדק לישון בו .בבוקר מצאתי את עצמי שלושה
מטרים הצידה משם .היה חור בגג וירד גשם
ומישהו הזיז אותי הצידה וגם כיסה בניילון.
בעניין גיוס יתר .אף פעם לא מצאנו את עצמנו
בחוסר אמיתי של חיילים .תמיד בתרגילים מועד
הגיוס אינו מתאים ,אם אתה עצמאי או שכיר או
סטודנט ,בדיוק לפני נסיעה או אחרי נסיעה ,ותמיד
האנשים מגיעים .ומי שלא מגיע ,רואים שהוא
מאוד מצטער על כך ואומר אולי אבוא בשבת,
אולי אני אעשה כך ,אולי אעשה אחרת .זו זכות
להיות עם הרבה כוחות בחטיבה .זו חוויה שחוויתי
לכל האורך .במבצע חומת מגן היינו מאות אנשים
יותר ממה שיכולנו להעלות על הכלים.
החטיבה זכתה במקום ראשון ביום כשירות
חש"ן כי האנשים יודעים לעשות את העבודה.
אני עדיין חי"רניק ,אבל גאה במקום הראשון שבו
זכינו .היה גם הניצחון של הפלס"ר בשנת 2000
מול הפלס"ר של חטיבה  35שבו הּכֵינו אותם שוק
על ירך ,למרות שהיינו על כלים ישנים ובלי ציוד
מתאים .שוב זו החשיבה.
בשנת  2002ארגנה מפקדת החטיבה רשת
ביטחון לתעסוקה .היה משבר בשוק וכדי לדאוג
לאנשים לעבודה ,כל מי שיכול היה לעזור לאנשים
למצוא עבודה תרם את מה שיכול לתרום בקשרים
שלו .הייתי בין הנזקקים אז וקיבלתי עזרה.
הידיעה הזאת שאני בעל זכות עצומה להיות
שייך למשפחה גדולה ומתגאה של אנשים,
שעם כל הקושי ,עם כל האי־נוחות ,מגיעים
ומרגישים חייבים ,מגיעים כי הם רוצים ,הם
בוחרים ,הם יודעים כי זה מה שנכון לעשות.
הידיעה שהאנשים האלה באים מתוך חברּות
ומוכנים להיות שם בשבילי ,ואני מוכן להיות
שם בשבילם ,במשמעות של בשבילי ובשבילם
עד הסוף ,במבחן האולטימטיבי של האדם ,האם
אני מוכן לשים את חיי כצוות ראשון על מנת
שהטנקים יעברו ,האם הטנק מוכן לחכות רגע
כדי שנוכל לחלץ את הצוות שלי? הדבר הזה איננו
מובן מאליו בשום דרך ובשום צורה .הזכות להיות
חלק מהמורשת המופלאה הזאת היא דבר עצום.
אני לוקח איתי את הזיכרון הזה בטוב .אני מאוד

חטיבת יפתח ,הקרויה על שמו של ממקד
הפלמ"ח יגאל אלין  -ראשי תיבות של יגאל
פייקוביץ (אלון) תל חי  -החלה את דרכה בימיה
הראשונים של מלחמת הקוממיות עת הועברו
יחידות פלוגות המחץ למסגרות חטיבתיות של
צבא ההגנה לישראל שהוקם באותם ימים.
מאז ,מעל יובל שנים ,שימשה חטיבה  11כחלק
אינטגרלי מכוח המגן של העם היהודי בארצו.
בכל מערכה ובכל החזיתות מצאו עצמם לוחמי
החטיבה בחזית הלחימה .רק בספטמבר האחרון
ציינו ארבעים שנה למלחמת יום הכיפורים ,בה
פעלה החטיבה בחזית הדרומית והרחיקה עד
לאפריקה ,עת צלחה את תעלת סואץ 101 ,ק"מ
מקהיר .בכנס המרגש שערכתם לציין מורשת
החטיבה במלחמה ,שבו ועלו סיפורי הגבורה
הרבים.
החטיבה עברה גלגולים רבים במהלך השנים.
מאחת מחטיבות הפלמ"ח שפעלה בכלל החזיתות
במלחמת העצמאות ,דרך חטיבה חי"ר מילואים,
חטיבה ממוכנת ועד לחטיבת שריון .לחטיבה
מורשת ,ערכים והיסטוריה שלא יימחו .כבר
עתה אבהיר כי הִמלצתי כמפקד הפיקוד לשמר
את מורשת החטיבה במסגרות אחרות .ההכרעה
בנושא זה תתקבל בקרוב על ידי המטה הכללי,
ואני מבטיחכם כי כלל היבטי המורשת והמשפחות
השכולות יטופלו כנדרש.
זה המקום להרחיב על התהליך הרחב שערב
זה הוא אחד מתוצאותיו .אנו מצויים בעיצומה
של תקופת עיצוב משמעותית בהיסטוריה של
המזרח התיכון ,ומכאן של סביבתה האסטרטגית
של מדינת ישראל .מדינות ערב עוברות טלטלה
משמעותית שעוד רחוקה מלהתייצב .ממצרים
בדרום  -שלאחר הישג משמעותי לאיסלאם
הפוליטי שבה לשלטון צבאי ,דרך מלחמת
האזרחים המתמשכת בסוריה ודרך מדינות
רבות נוספות.
חוסר ודאות זו מתפתחת לאירועים שונים
על גבולותיה של ישראל ולצורך בפעילות ביטחון
שוטף משמעותית מתמיד .עם זאת ,יש באירועים
הגאו־אסטרטגיים המתרחשים על אויבנו משום
שינוי משמעותי של שדה המערכה העתידי .איום
מלחמת שריון בשריון בינינו לבין שכנותינו
מדרום ומצפון הולך ופוחת ,ומרכז הכובד עובר
אל אתגר הביטחון בגבולות ,לצד איום תלול־
מסלול על עורף ישראל .בפועל  -אויבינו נחלשים
ומתרכזים בבעיותיהם הפנימיות.
מציאות זו ,המחייבת שינוי משמעותי
בהיערכות צה"ל ,במבנה ובסדרי הכוחות ,מצטרפת
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גם להחלטה מדינית על שינוי סדרי העדיפות
הלאומית .אלו יחדיו הובילו אותנו לתהליך רה־
ארגון משמעותי בסד"כ היבשה .סגירת חטיבה
 11וחטיבות נוספות ,אחרי עשרות שנות פעילות
ביטחונית מהמעלה הראשונה ,הינה חלק מתהליך
רחב שבסופי יעמיד צבא ההגנה לישראל מוכן
וערוך לשדה הקרב העתידי ולאתגרי המחר.
לא נותר לי אלא להצדיע לכם ,אנשי
המילואים ,חיילים ומפקדים ,על שירותכם רב
השנים .להצדיע למורשת חטיבתית מרשימה
ששורשיה בפלוגות המחץ ,בכיבוש טבריה וצפת
במלחמת הקוממיות ,ענפיה נפרסו מרצועת עזה,
דרך תעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים ,בקבר
יוסף בשכם ובכנסיית המולד בבית לחם בעת
מבצע "חומת מגן" .להצדיע לחללי החטיבה
ולחבק את המשפחות השכולות .זרעי פעילותכם
ימשיכו וילוו את פעילות צה"ל בעתיד לבוא
ומורשתכם לא תשכח ולא תעלם.

מדברי רמ"ט החטיבה היוצא סא"ל
(במיל') יומיק (יום־טוב) שמר
לפני  65שנים ,בחודש מאי  ,1949לאחר
החלטת בן־גוריון על פירוק הפלמ"ח ,נכתב
בעיתון התקופה ,באירוע לרגל יום השנה לשחרור
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הוא אינו פונה לשטחי האימונים ,מלאי האבק
בנבי־מוסא או בבוקע הצפוני ,ואפילו אין דרכו
למעלות הבזלת הקשים של רמת הגולן ...המגח,
לא תאמינו ,פונה כאילו מרצונו ,מערבה ,לכיוון
הים ,לכיוון הנמל שממנו הוא ובני מינו הראשונים
הגיעו לפני כ־ 46שנים .ושם ליד הנמל ,במפעל,
ייפרקו את הטנק מהמוביל ,ובכוח מנועיו ,כך
נמסר ,יובילוהו לתנורים .וכך ,ממש כמעט כמו
בדברי הנביאים ,יכתתו את תותח המגח וסדנו
לאתי חפירה ,צינורות מים ,חממות לגידול ירקות,
נגמ"ש או טנק מרכבה ,וכל מה שייתן רווחה...
שכן את החטיבה סוגרים ,ואת הטנקים מתיכים,
אבל הזאב ,כן ,זה מדברי הנביאים  -הוא ,לא
נעלם מהגזרה ,הוא רק משנה את עורו וצבעו,
וכבשים הוא ממש אוהב מאד ,כשהם מסתובבים
כשווארמה ,ואם אפשר אז עם הרבה עמבה.
וקרבות שריון בשריון תשאלו? ובכן חברים,
הם כבר אינם היום באופנה! כך אומרים כל
המומחים! ואולי ,כך יאמרו שריונרים ותיקים,
יש צורך לחפות על כוחות החי"ר ,במתארי לחימה
שונים? נו באמת ,יאמרו המומחים ,לשם כך
להחזיק כלים מיושנים? אז נעבוד יותר לאט,
נמציא פטנטים חדשים ,בשביל זה להחזיק מערך?
מספיק ,חדל אש ,תפסיקו לנדנד ,תזדכו על הציוד
ושלום על ישראל.
היום לובשים מעילים ,שולחים פצצות חכמות
וטילים .המסכים ,חברים ,ניצחו את המשקפת,
ותותחים ומזל"טים רחוקים ,מנצחים את
המלחמות ומרתיעים נמרים ,זאבים ושאר מרעין
בישין  -כך בפירוש אומרים המומחים .אז מה
נותר? אולי רק העבר?
לא אפרט כאן את מורשתה המפוארת של
צפת" :הכושי (קרי הפלמ"ח) עשה את שלו ."...החטיבה ,רק אזכיר בקצרה שהיא נוסדה אי־אז
בעקבות הכתבה בעיתון ,כתב אלתרמן בטור במאי  ,1948כאחת משלוש חטיבות הפלמ"ח.
אנשי פלמ"ח־יפת"ח סימנו בדמם את גבולותיה
השביעי את הטור" :שתי שיבולים וחרב".
ובכן" ,רבותי ,ההיסטוריה חוזרת "...והכושים של הארץ הזאת בצפון ,במרכז ובנגב .זיעת לוחמי
תש"ח ונחישותם בקרב ,הומרה לאחר הלחימה,
הרי הם כאן.
ערב טוב לכולם,
לנחישות מסוג אחר .אז קראו לזה הגשמה -
הוזמָנו לטקס סגירת חטיבה  - 11חטיבת עלייה להתיישבות הייתה ערך ,ואנשי החטיבה
הקימו והשתתפו ביישובם של
יפת"ח .איך סוגרים חטיבה? טכנית
יישובים רבים לאורכה ולרוחבה
זה פשוט .עובדה :רשימת השלישות
של הארץ .לאחר פירוק מטה
כבר כמעט ריקה משמות .אנשי
הפלמ"ח ומלחמת העצמאות,
הקבע שלנו ברובם ,פוזרו ביחידות
הפכה החטיבה לאחת מחטיבות
השונות .התקבלה כבר פקודה
מפורטת באשר לחלוקת ציוד
המילואים של צה"ל .החטיבה,
אשר קיבלה את שמה כחטיבה
ורכב .ואפילו הדגל שלנו  -הדגל
 ,11השתתפה במבצע סיני,
של חטיבת יפתח  -הורד לאחר
במלחמת ששת הימים ,במלחמת
כבוד ,קופל והוא ימתין בסבלנות
להנפתו המחודשת.
יום הכיפורים ובמבצע חומת מגן,
כמעט
חברים,
והטנקים? ובכן
ורשמה פרקים מפוארים בכל אחד
תג חטיבת יפתח
מאירועים אלה.
כל בוקר ,על הכביש הסמוך לביתי,
מבלי להפחית מחשיבותם של אירועים
עובר מוביל טנקים אזרחי ,ועליו ,לא תאמינו,
טנק מגח ,עירום מבלטניו ,ללא מקלעיו (ואפילו מכוננים אלה של החטיבה ,שנצרבו בנפשם
כיסוי לוע אין עליו) .הוא מגיע מאזור הדרום ,של הלוחמים ,הפצועים ומשפחות ההרוגים
האזור המוכר לו היטב .אבל בניגוד לצירי בכל תולדותיה של החטיבה ,אבקש להזכיר
התנועה ,הידועים למגחים ׂשְ ֵבעֵי מַיילים אלה ,שבמרבית תקופת קיומה של החטיבה ,ככל חטיבת
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מילואים ,עסקו לוחמיה ,בהכנות ובאימונים לקרב
ובתעסוקה מבצעית בגזרות השונות.
וכעת ,כאשר אנו יושבים כאן לבטח בלטרון,
ומסתכלים ימינה ושמאלה על היושבים באולם,
נמצא כאן מלוחמי מלחמת יום הכיפורים ,אשר
אליהם התוודענו לאחרונה במסגרת האירוע
לציון  40שנים לאותה מלחמה ארורה .נמצאים
כאן כאלה שלחמו במבצע חומת מגן ,ונמצאים
כאן רבים וטובים שלשמחתנו ,שירתו במסגרת
החטיבה כאמור "רק" בהכנות ליום פקודה
ובתעסוקה מבצעית.
כאנשי מילואים ותיקים בגדודים ,ביחידות
המפח"ט ובמפקדת החטיבה ,אנו יודעים היטב
שמעבר לשירותנו בצבא המילואים כחובה
חקוקה ,חבים אנו לצבא המילואים בכלל ולשירות
בחטיבה בפרט ,לא פחות ואולי הרבה יותר ממה
שהמדינה חבה לנו .אין לי ספק ,ואני מעיד כאן על
עצמי :טובי חבריי ,מיטב חוויותיי ,מקורן בשירות
המילואים .לא אגזים אם אומר ,שלא ניתן לדמיין
את חיינו כאנשים בוגרים כאן בארץ ,כל אחד על
פי אופיו ומקומו ,ללא החלק הזה המצוי כבר ב־
 DNAשלנו אשר נשאב מעולמנו כמילואימניקים.
בזכות השירות הכרנו את ארצנו היכרות עמוקה,
אבל בעיקר הִכרנו את כלל מרכיביה של החברה
הישראלית על רבדיה השונים ,היכרות בלתי

אמצעית ,אשר מהווה ,כך אני מקווה ,את בסיס
קיומנו כחברה אחת מאוחדת.
קשה לעמוד כאן ,תוך ההבנה שזוהי אולי
בעצם הפעם האחרונה שאני עומד מול חבריי,
מפקדיי בעבר ובהווה ופקודיי בעבר ובהווה,
אשר שירתו עמי כתף אל כתף במשך  24השנים
האחרונות ,בחומת מגן ,בתרגילים ובפרקי
תעסוקה מבצעית .האם בכך באמת תם הטקס?
הסתיימה תקופה? כנראה שכן ,כי כאמור הכושי
עשה את שלו ,והוא כבר יכול ללכת.
לפני פרידה אבקש לנצל את ההזדמנות שנתנה
לי לעוד כמה תודות וברכות :ב־ 15שנות שירותי
כראש מטה החטיבה ,שירתתי תחת פיקודם של
חמישה ממפקדי חטיבה :אלחנן שמואלי ז"ל,
וייבדלו לחיים טובים וארוכים ,אורן בן־ג'ויה,
בועז אברהם ,איציק כהן ואורן סולומון .מבלי
להמעיט דבר מכבודם ,חשיבותם ,כושרם
וייחודיותם של כל מפקדינו האחרים ,אלו שכאן,
ואלו שאינם כאן ,אבקש ברשותכם להתייחס
לשניים ממפקדיי :לפני כשנתיים בחודש דצמבר
 ,2011איבדנו את אלחנן שמואלי בתאונת מטוס.
אלחנן ,חברנו ,היה מפקד החטיבה שלנו בשנים
 ,2001 - 1998ונועה אלמנתו ,מכבדת אותנו
כאן בנוכחותה .אלחנן מינה אותי לתפקיד ראש
מטה החטיבה ,ואבקש לציין כי בתקופתו נוצר

קשר חזק וטוב עם מורשת יפתח־פלמ"ח שאנו
מקפידים לקיים עד היום ,בצעדה שנתית בעיר
מודיעין ובאירועים אחרים .אף פעם לא הבעתי
את הערכתי לאלחנן על דבר חשוב זה ,ועל כך,
ודרכך ,נועה ,אני מבקש להוקיר תודה לאלחנן.
סגירת החטיבה ופיזורה ,מהווה גם את אקורד
הסיום לקדנציה של מפקדנו בשלוש השנים
האחרונות ,מפקד החטיבה ,אל"ם אורן סולומון.
אורן ,השנים במחיצתך היו שנים מאתגרות ,וזה
בלשון המעטה .עוד טרם הגיע המינוי שלך כמח"ט,
כבר גייסת את מטה החטיבה לתרגיל ברמת הגולן.
כמות האימונים שיזמת ,אין לה אח ורע בעולם
המילואים .ברור שתמיד בחרת לנו את המועדים
הפנויים בלוח הזמנים הצה"לי ,כלומר תקופות של
חגים ,ובעיקר אהבת לגייס אותנו בחנוכה ,בערבי
פסח ועוד כהנה וכהנה מועדים "מוצלחים" .שתהיה
לנו בריא ...מעולם ,ואני אומר זאת באחריות,
לא היה לוח השיבוץ הקרבי של החטיבה מלא
כבתקופתך ,ועל כך מגיעה לך מלוא ההערכה .נכון
שלא תמיד ראינו את הדברים עין בעין ,אבל אתה
בדרכך ,הובלת את החטיבה להישגים באימונים
ובתעסוקה המבצעית.
ביוזמתך ,ובהכוונתך ,השבנו חוב של כבוד
ללוחמי החטיבה במלחמת יום הכיפורים .ובימים
אלה ,הצלחת ,כנגד כל הסיכויים ,להעביר יחידות
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סרן (במיל') אביחי אלגביש נושא דבריו

כמעט שלמות מהחטיבה ליחידות שונות בצה"ל.
בכך להערכתי הגדלת את הסיכויים של יחידות
אלה להמשיך ולשרת שירות מועיל בצבא
המילואים ,וגם על כך מגיעה לך הערכה רבה.
אורן ,בשמי ובשם מפקדי החטיבה ולוחמיה,
עלה והצלח בהמשך דרכך.
לסיום ,אני גאה על ההזדמנות שנפלה בחלקי
לשרת בחטיבה  ,11חטיבת יפת"ח ,במשך כל
השנים הטובות הללו .תודה רבה לכל שותפיי
וחבריי לדרך בשירות המילואים ,לאנשי הקבע
והסדיר .תודה והערכה רבה לכל מי שנשא את
נס החטיבה עד לתקופתנו ,בחטיבת יפת"ח576 ,
או .11
ייתן האל ברכתו על הארץ הזו ועל לוחמיה
ותושביה ,והלוואי שיסגרו את צה"ל ,אבל לא
בגלל שיקולים כספיים אלא בשל בואו המיוחל
של השלום.
תודה רבה.
בסיום דבריו הוקרן סרט על עשיית החטיבה
בשנים האחרונות

מדברי המח"ט אל"ם אורן סולומון
אנו כבר בסיומו של הערב ,ערב המורכב
משילוב רגשות של שמחת המפגש והעצב המהול
בידיעה על רגע הסיום והפרידה .למרות מופעי
"היבש לפני רטוב" של היחידות בחודש האחרון
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 ברגע זה אני בהחלט נרגש .כמעט ארבע שניםבפיקוד על החטיבה לא ניתן לסכם בכמה דקות,
ובוודאי לא את מורשתה הענפה וארוכת השנים,
אך מעט מכך חשוב לי להזכיר.
אינני יכול שלא להיזכר בדברי הכניסה שלי
לתפקיד ,ובחזון החטיבה שאותו התוויתי ,והוא
להיות חטיבה ברמת כשירות גבוהה ומוכנה
למלחמה ,תוך הפגנת יוזמה ודביקות במשימה
בכל אחת מזירות המבצעים שבהן תפעל .ואכן
זה היה נשמע תלוש מהמציאות .החטיבה תוכננה
לפעול כמפקדת חטיבת ביטחון שוטף באיו"ש,
פלוגת הסיור הייתה עסוקה בטיולי ג'יפים,
ומפקדת החטיבה הסדירה עסקה בשאלה מדוע
אף אחד לא מתייחס אליהם ברצינות.
כיום ,כולנו מבינים שביצענו מהפיכה .אינני
נביא ,ולא בן בנו של נביא ,ורק חזון ומצפן
התוויתי .אך זאת ידעתי  -ההון האנושי הקיים
בחטיבה הוא הבסיס והיכולת האמִתית לבצע
כל זאת.
בחטיבה מצאתי אתכם  -חיילים בסדיר
ובמילואים ,תומכי לחימה ,לוחמים ומפקדים
מצוינים ומנוסים אשר "כחומר ביד היוצר"
השפיעו ופעלו כל העת ביחד לשפר את הקיים,
ליזום ,ליצור ולפתח יכולות וכשירויות מקצועיות
ובמקצוענות .אכן ,לא על הכל הסכמנו ,אך לא
ניתן לרצות את כולם כל הזמן .במנהיגות משתפת

אך בהחלט מובילה ,מרגע שסוכמה המשימה,
נרתמתם ונכנסתם לשאת בעול.
בלא מעט תחומים הובלנו ואף פרצנו דרך,
וראוי להזכיר מעט מהם:
•בתחום האימונים:
ביצוע שנת אימונים באש בשת"פ מחלקותהטנקים  -כחטיבה ראשונה היוזמת את
המהלך ומבצעת אותו בהיקף של כ־30
מחלקות!
השתתפות בתרגיל האוגדתי  - 80ביוזמתהחטיבה.
השתתפות בכל אימון במרכז לאימוןמפקדות אוגדתי.
סדרת אימונים ייחודית ועצמאית לפלוגותהחרמ"ש.
הגעה למקום ראשון ביום כשירות חש"ןלחטיבות המילואים.
סדרת אימונים באש מורכבת.ומעל הכל  -אימונים מוכווני כשירותלחימה ללבנון ,וזאת ללא תמיכת הצבא,
לרוב  -ללא ידיעתו ,ומקצתו  -למרות
התנגדותו.
•בתחום כוח האדם  -פיתוח מפקדים ,מילוי
השורות בעשרות ומאות לוחמים וקצינים ,ואף
זאת למרות סדר העדיפות הנמוך שזכינו לו.
•בתחום הימ"ח ,המוכנות וארגון לקרב  -מקום

תודה לעמית הסמח"ט  -חברי ויד ימיני,
תודה לשותפיי הבכירים מפקדי הגדודים :ארז
ויובל ,אמיר ויגאל ,גלעד ושמעון .תודה לראשי
המטה יומיק ורותם ,למ"פ פלוגת הסיור יובל,
תודה לקציני המטה :אריק קצין האג"ם ,רועי
מפקד סיוע חטיבתי ,איציק הקמ"ן ותומר קצין
הקשר החטיבתי .תודה לאנשי הסדיר :רמי,
אוהד וגיא ,יבגני ,אלירן ,אלעד ובני ,לאחים
המופלאים משה ואורן מזרחי .תודה לקציני
המטה הסדירים :שלומי ומשה ,דורית ואהרן,
שי והראל ,איציק ויוסי  -על מסירות ללא קץ,
השקעה ועזרה .תודה אישית לכול חייל ומפקד
 בסדיר ובמילואים  -מילים לא יביעו אתעומק הערכתי לכם.
ולבסוף ,תודה למשפחתי  -אמנם לא פה,
אבל תמיד איתי.
תם הפרק הנוכחי של חטיבת יפת"ח .אכן
משפחה של לוחמים .בערב זה אני מצדיע לכם.
תודה.
בסיום הערב הוענקו תשורות למג"דים,
למ"פים ,לאנשי המטה ולאנשי הקבע .גם חלקו
השני של הערב ,שהתקיים באולם המרכבה,
הסתיים בשירת "התקווה".

על חטיבת יפתח במבצע חומת מגן

סא"ל (במיל') יומיק (יום-טוב) שמר נושא דבריו

ראשון בביקורת פיקודית ומטכ"לית ,זכייה
בפרס חילי ,שיפוץ הסדנה והמשרדים ,ועוד.
•בתרבות ארגונית  -מיצוי משאבים מיטבי.
מעולם לא חסרו לנו ימי מילואים ולעיתים
אמרתם לי די ,איננו יכולים עוד .עוד קידמנו
תרבות למידה והפקת לקחים מקצועי.
•קבלת פרס הגדוד המצטיין של  7001בפיקודו
של ארז אצל נשיא המדינה.
אכן ,לא הכול היה מושלם ,אך במכלול
הדברים  -הגענו בהחלט ל"קצה" .דרשתי מכם
אחריות ,תבעתי מכם מקצועיות ,אין פשרות
בעניין הזה" .מפקד שאיננו מקצועי דיו  -מאבד
את סמכותו מהרגע הראשון" .כמפקדכם ,דרשתי
מכם לדעת הכול ,להתעדכן ,לתרגל ,להתאמן
ולא להרפות.
לא יכולתי ,כפי שיצחק רבין אמר" ,לחכות
שאחרים יעשו עבורי את המלאכה ,ושאחרים
יבואו עם הרעיונות הנכונים .מפקד בצה"ל חייב
להתסיס את מוחו ללא הרף ,לחפש פתרונות,
להציע רעיונות ,לפעול ולהפעיל כדי להיות
ראשון בכל תחום פעילות" .אני קורא לזה
"מוטרדות מבצעית ופיקודית".
יחד עם דרישותיי אלה ,הובלתי "מלפנים".
בעשר אצבעותיי תכננתי וביליתי אתכם ,ימים
ולילות כאשר הדילמות העיקריות היו מתי אני
חונך ולא חונק .בהחלט על אתגרי הפיקוד

שילמתי מחיר יקר ,אולם אינני מצטער על
הרגע ,על הזכות לפקד על החטיבה.
בימים אלה ,שבהם השוויון בנטל הוא נושא
במרכז השיח הציבורי ,יודע אני שאתם החיילים,
ובעיקר המפקדים הנושאים בנטל  -עושים
זאת לא מכוחו של חוק ,אלא מתוך ערכים,
ערכי השליחות ואהבת הארץ והמדינה ,ערך
הרעות וההתנדבות.
בהוויי המילואים המיוחד ,הייתה לי זכות
לשרת אִתכם ,ללמוד מכם ,להתאמן אִתכם,
לשמוע ביקורת מקצועית וגם לשמוע "היישר"
בסופו של דיון או פקודה .וכפי שנאמר בפי
יגאל אלון מפקדה הראשון של החטיבה" :אני
מפקדכם  -עבדכם".
מפקדים וחיילים ,אנחנו חותמים היום
את סיפורה של החטיבה ללא חללים בקרב
או באימונים .יחד עם זאת אנו זוכרים את
הנופלים ,ושולחים חיבוק חם למשפחות
החללים והפצועים.
מרבית החיילים והמפקדים מצאו יחידות
אחרות להמשך התרומה במערך המילואים,
וכן קיימו טקסים ואירועי פרידה מכובדים,
המכבדים בעיקר את מי שנשא בנטל שנים
רבות .מגיע לכם ובהצלחה.
מפקדיי באוגדה ובפיקוד ,ב ַחיִל ובמטות -
תודה על הסיוע ,המעט שלכם היה בשבילנו הרבה.

(אל"ם (במיל') הרב אליעזר שיינוולד ,ראש
ישיבת ההסדר "מאיר הראל" ,מספר על המבצע)
בפרוץ מבצע "חומת מגן (פסח תשס"ב)
שימשתי כסמח"ט חטיבת "יפתח"  -חטיבת
מילואים בחיל השריון .חטיבת "יפתח" הייתה
חטיבת השריון היחידה שהשתתפה במבצע
"חומת מגן" כחטיבה אורגנית עם אחריות
גזרתית חטיבתית .החטיבה השתתפה בכיבוש
החלק המזרחי של העיר שכם ובכללו קבר יוסף
ומחנות הפליטים :בלטה והעסכרים (זכינו להיות
הראשונים לפתוח מחדש את קבר יוסף ,לאחר
תקופה ארוכה שלא היה נגיש לכניסת יהודים).
העיר שכם הייתה בירת הטרור של השומרון,
והייתה מבוצרת וממוטענת יותר מכל הערים
שנכבשו במבצע .למרות זאת ,הקרב לא זכה
לפרסום משום שב"ה הוא הסתיים בזמן קצר ללא
נפגעים .פעמים רבות התבקשתי מאז לספר את
סיפור הקרב מזווית אישית של מפקד בכיר ורב,
שמשולבת בו ראייה מבצעית אסטרטגית וראייה
ערכית ורוחנית של המבצע .לאחר שהרציתי על
מבצע בהזדמנויות שונות ,התבקשתי להעלותו
על הכתב .וכך נכתב המאמר במספר מהדורות
לפני שנים רבות .בימים אלה ימלאו עשר שנים
למבצע ,ועדיין חשיבות הדברים לא פגה ,על
כן ראינו לנכון לחזור ולהוציאו לאור ,בפורמט
אינטרנטי.
הערה:
לסיפור המלא על חטיבת יפתח במבצע חומת
מגן ולסרט על חטיבה זו לכבוד  40שנה למלחמת
יום הכיפורים ,ראו באתר השריון באינטרנט
בכתבה זו מיום  29במאי .2014
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הבעת הערכה

לאלוף יעקב (ג'קי) אבן
סגן מפקד אוגדה  143במלחמת יום הכיפורים
בחודש האחרון ,במלאות  40שנה למלחמת
יום הכיפורים ,התקיימו באתר יד לשריון בלטרון
ובמקומות אחרים ,כנסים ואירועים רבים
של יחידות שלחמו במלחמת יום הכיפורים.
באירועים אלה הוצגו מהלכי היחידות ,על ידי

מהטנקים הראשונים שצלחו
את תעלת סואץ במלחמת
יום הכיפורים (ארכיון צה"ל)
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מפקדים ולוחמים שהשתתפו בקרבות ,בעזרת
מפות מצגות והקלטות מרשתות הקשר.
במפגשי היחידות שלחמו בקרב הצליחה
במסגרת אוגדה  ,143ויחידות אשר צלחו את
התעלה במסגרת אוגדות  162ו־ ,252נחשפנו שוב
ושוב לסיפורי הגבורה של המפקדים והחיילים,
אשר בהנהגתך הובילו את אמצעי הגישור ,בנו
את הגשרים וסללו את הדרך להעברת הכוחות
הצולחים אל מעבר לתעלת סואץ.
הם פעלו תחת פיקודך והמשיכו למלא את
משימתם באומץ ובהקרבה ,למרות ההפגזות
הבלתי פוסקות ב"חצר הצליחה" והנפגעים
הרבים.
הם עשו זאת תחת מנהיגותך יוצאת הדופן,

אל ועל גבי הדוברות והגשרים .כמו כן
סופר שכאשר הגשר נפגע בהפגזה ,טיפלת
בהכשרתו מחדש ,בנחישות ותוך העברת
כוחות באמצעים אחרים ובכך אִפשרת את
המשך ביצוע המשימה.
במנהיגותך ובפועלך ,השרית ביטחון בלב
הלוחמים ,נטעת תקווה בלב המפקדים ובכך
אִפשרת לכולנו ליצור את נקודת המפנה
בחזית הדרום.
צה"ל ניצח בחזית הדרום בזכות צליחת
התעלה.
צליחת התעלה הצליחה בזכותך ובזכות
המפקדים וחיילי חיל ההנדסה ויתר הלוחמים
ב"חצר הצליחה" ,שרבים מהם שילמו בחייהם.
ראוי שקרב הצליחה יילמד בקורסי הפיקוד
בצה"ל ,כדוגמה למנהיגות ,דבקות במשימה,
נחישות ודוגמה אישית ,של מפקד בשדה הקרב.
אנו פקודיך וחבריך לשרות מצדיעים לך ולכל
מי שהיה איתך ב"חצר הצליחה".
מכתב הערכה של הרמטכ"ל
רב־אלוף בני גנץ

אומץ לבך והדוגמה האישית שנתת במהלך כל
המלחמה ,ובמיוחד בעת ביצוע הצליחה .צוין כי
תחת הפגזות כבדות והתקפות אוויר ,הובלת -
אישית וחשוף  -את הטנקים והכלים שצלחו,

ועל כך באנו על החתום:
תת־אלוף אברהם אלמוג  -מג"ד ;184
אלוף חיים ארז  -מח"ט ;421
אלוף־משנה שמעון בן־שושן  -מג"ד ;257
תת־אלוף אברהם ברעם  -מח"ט ;164
רב־אלוף אהוד ברק  -מג"ד ;100
תת־אלוף אבירם גלעד  -ק' אג"ם ;162

תת־אלוף ישי דותן  -סמג"ד ;630
תת־אלוף אבי זוהר  -מג"ד ;630
סגן־אלוף דן זיו  -מג"ד ;565
תת־אלוף נחום זקן  -מג"ד ;433
תת־אלוף גיורא חייקה  -סמח"ט ;217
תת־אלוף עודד טירה  -ק' אג"ם אגד ארטילרי ;252
אלוף־משנה יוסל'ה יודוביץ  -מג"ד ;88
תת־אלוף גיורא לב  -מג"ד ;267
אלוף יעקב לפידות  -מג"ד ;196
תת־אלוף עמי מורג  -מג"ד ;599
אלוף דני מט  -מח"ט ;247
תת־אלוף ציון מסורי  -ק' אפסנאות אוגדה ;143
אלוף עמרם מצנע  -מג"ד ;79
תת־אלוף נתק'ה ניר  -מח"ט ;217
תת־אלוף מנשה ענבר  -מג"ד ;189
תת־אלוף צביקה קן־תור  -ק' אג"ם ;421
תת־אלוף אריה קרן  -מח"ט ;500
אלוף־משנה טוביה רביב  -מח"ט ;600
אלוף אמנון רשף  -מח"ט ;14
אלוף נתי שרוני  -קצין התותחנים הראשי;
תת־אלוף יום טוב תמיר  -מג"ד ;9
העתקים:
ראש הממשלה  -מר בנימין נתניהו
שר הביטחון  -רב־אלוף (במיל') משה בוגי יעלון
ראש המטה הכללי  -רב־אלוף בני גנץ
מפקד המכללות  -האלוף יוסי ביידץ
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אוסף ספרי השריון של האלוף (במיל')
אודי אדם נתרם למרכז המידע
האלוף (במיל') אודי אדם ,ראה במרכז המידע בלטרון את המקום הראוי
לתרום לו את אוסף ספרי השריון ,שאותו טיפח לאורך עשורים .ב־24
ביוני  2013נמסר האוסף המונה  80כותרים של אלבומי רק"ם ,מדריכים
לאפיון הכלים ומרכיביהם המבניים והתפעוליים ,ספרות עזר לבוני דגמים,
לוחמת שריון בדגש על מלחמת העולם השנייה ,קרבות שריון מפורסמים
והתפתחות הרק"ם ממלחמת העולם הראשונה ועד היום .ספרים אלה,
שהצטרפו לליבת האוסף של מרכז המידע ,מהווים תרומה משמעותית
להגדרת מרכז המידע בלטרון כמוקד ידע שריונאי מבוסס ומקצועי .בין
תפקידיו בשריון היה האלוף (במיל') אודי (אהוד) אדם מח"ט  ,500מח"ט
 460ומפקד אוגדה  .162בשנת  2001התמנה לראש אט"ל .בתפקידו האחרון
כיהן כאלוף פיקוד הצפון ופרש מצה"ל בספטמבר  .2006כיום משמש
האלוף (במיל') אודי אדם יו"ר מועצת המנהלים של תעש.
אנו ביד לשריון ,המיישמים את חזון הקמת אתר הנצחה ,מורשת וגבורה
של השריון בצה"ל ,רואים בתרומת אוסף זה הכרה במרכז המידע כמוקד
הידע של חיל השריון ,והבעת אמון ביכולתו לשמור בקביעות מטמון
זה ,תוך נגישותו לשריונאים ולחוקרים את השריון על כל היבטיו .מלוא
הוקרתנו לאלוף (במיל') אודי אדם על תרומה מרשימה זו.
המעוניינים לקבל את קטלוג התרומה ולעיין בספרים מוזמנים למרכז
המידע.

ילדי אוסלו
רבים לא שמעו על אסון "ילדי אוסלו" ,שהתרחש ב־ 20בנובמבר 1949
בשמי נורבגיה ,וגבה  28קורבנות של ילדים יהודים מתוניס 3 ,מלווים ו־4
אנשי צוות .נורבגיה הייתה חדורת רצון לפצות את העם היהודי על חלקה
במלחמת העולם השנייה .אמנם ערב המלחמה הצהירה על ניטרליות,
ובמהלכה הקים המלך ממשלה גולה בבריטניה ,אך היו בקרב הנורבגים
גם מי ששיתפו פעולה עם הנאצים וגרמו לגירושם של היהודים למחנות
ההשמדה בפולין .חסידי אומות עולם בקרב הנורבגים סייעו ליהודים ,ששפר
עליהם מזלם ,להימלט לשוודיה השכנה .בתום המלחמה ביטאה נורבגיה
את רצונה לסייע ליהודים ,וגם עם כינונה של המדינה המשיכה במגמתה
ההומניטרית .עליית־הנוער בחרה לנצל מחווה זו לפעילות רווחה בתחומה
עבור ילדים ממדינות צפון אפריקה ,שהופרדו בהסכמה מהוריהם שעלו
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ארצה .לאחר פעילות זו היו צפויים להתאחד מחוזקים עם בני משפחתם.
במחזור הראשון נמנו כ־ 200ילדים ממרוקו ,ביניהם היה אל"ם (במיל')
שמעון בן שושן (ראו בהמשך) .איתרע מזלה של קבוצת ילדים מתוניס,
שתוכננה למחזור הבא ,שהוטסה באחד משני מטוסים שיעדם היה אוסלו.
המטוס התנגש בקרקע וכל הנוסעים נספו למעט ניצול אחד  -ילד בשם
יצחק אלל .הנורבגים בצערם וברצונם לפצות את בני משפחות הנספים,
תרמו מבני משק לאדמות בשרון ,במושב ינוב ,שהוקם ויּושָב על ידי
יהודים יוצאי תוניס .שרידי מבני משק אלה ניתן לראות עד היום במושב.
 28הילדים שנספו מונצחים באנדרטה ובבית הספר היסודי במושב ,וכן
מונצחים הילדים באנדרטה בנתיבות .הילד יצחק אלל (אל־על) ,הניצול
היחיד מהאסון ,קבע את ביתו במושב ינוב ,ונפטר בטרם עת ממחלה.

מרכז המידע הלטרון

דבורי בורגר

כשערכיות ,נחישות ומקצועיות נפגשו  -ספר מורשת גדוד !532

מג"ד  532סא"ל הישאם איברהים בראש חייליו במסדר ביד לשריון

מרכז המידע של חיל השריון מלווה קרוב לשני עשורים את סגלי
החינוך של חיל השריון .חלק ניכר של פעילות זו בא לידי ביטוי בסיוע
פרטני למש"קיות ולקצינות החינוך של חיל השריון במשימות איכותיות,
שעיקרן בניית תיקי מורשת ,מערכי שיעור ותכנון אירועי חינוך ותרבות
ביחידה .רב"ט ספיר אסף היא מש"קית חינוך ערכית ועקבית במיוחד
במלאכת תיעוד המורשת ,ועליה אפשר להעיד כי היא "שיאנית" השימוש
בשירותי מרכז המידע לשנת  .2013ספיר התגייסה לצה"ל בנובמבר .2012
לאחר הכשרתה כמש"קית חינוך שובצה בגדוד  ,532גדוד ההכשרה של
חטיבות  401ו־ 7בשלב האימון המתקדם (צמ"פ) .לאחרונה הייתה שותפה
לקליטת המחזור הרביעי מאז הגיעה לגדוד .בהיעדר תיעוד שלם וסדור
של מורשת הגדוד ,הטיל עליה מפקד הגדוד ,סא"ל הישאם איברהים,
לבנות ספר מורשת ,שיסייע לסגל הפיקוד וההכשרה בצמ"פ .כבר בשלב
הראשון של ביצוע המשימה ראתה ספיר לנכון לפנות למרכז המידע של
חיל השריון בלטרון ,שסיפק לה מקורות מידע ופרטי קשר עם מפקדים
ותיקים בגדוד .בסבלנות ,ביעילות ובתושייה ראויים לציון חיברה ספיר
את העדויות של המפקדים והלוחמים ,ואת המקורות הכתובים שאליהם
נחשפה בעבודתה .קרוב לשמונה חודשים היא שוקדת על המשימה" .לא
ידעתי מה ציפיותיו של המג"ד" ,היא מבהירה" .הוא ציין כי הספר צריך
להיות מוכן ליום המורשת הגדודי ,וזיהיתי כי הוא רואה חשיבות רבה

בהפקתו" .ספיר מסבירה ,כי במסגרת הצמ"פ מועברים  16שיעורי חינוך.
המפקדים באים אליה לקבלת החומר ולתדרוך ומעבירים את השיעור.
היא משתדלת מאוד להגיע לשיעורים אלה .להשלמת תוכנית החינוך
עוברים החיילים סדרת חינוך .חידון השריון הגדודי ,המכיל פרקים על
מורשת השריון ככלל ומתמקד במורשת הגדוד ,תורם אף הוא להנחלת
המורשת בקרב חיילי הצמ"פ" .אני מאמינה בחינוך ובהנחלת ערכים
לחיילים" ,היא מסכמת את הרוח המניעה אותה בעשייה החינוכית,
"אני חושבת שחייל בצה"ל חייב לדעת את היסטוריית העם היהודי,
מלחמות ישראל ואישים מרכזיים שהשפיעו על המדינה ועליו לאהוב
את המדינה .ברגע שהחייל ידע את ה'למה' הוא יבצע את משימותיו
בצורה טובה יותר ובתחושת שליחות" .תוך שהיא מבצעת את משימותיה
השוטפות בגדוד ,עם מש"קיות החינוך שותפותיה לעשיה ,היא שואפת
להביא לסיום המיטבי של פרויקט ספר המורשת .הסמג"ד רס"ן יעקב
פרנס ליווה אותה כבר משלביו הראשונים של הפרויקט .היה ברור לו
כי כל עוד לא המשימה הושלמה ,יהיה גורלה דומה לניסיונות עבר שלא
צלחו .משום כך אישר לספיר לצאת על פי הצורך מהבסיס ,לשבת בסמוך
למקורות המידע ביד לשריון ולפגוש את המפקדים הוותיקים .בכול שלב
העיר ,הוסיף וגרע ,עד שהתקבלה גרסת הטיוטה שאותה זיהה כראויה
להצגה למג"ד .המג"ד שהיה מעורב בכל התהליך הוסיף התייחסויות
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מש"קית החינוך ספיר אסף עם סגל גדוד  .532צילום :יאיר גולדנברג

אחרונות .לתוצר הסופי של ספר המורשת הגדודי ,צירף המג"ד את
אמירתו האישית בדברי פתיחה:
"מפקדי וחיילי גדוד שלח ,532
נתנו בידיכם את ספר מורשת הגדוד .ספר זה נבנה על בסיס חומרים
שנאספו מספרות צה"לית ומתוך ראיונות עם מספר מפקדים ששירתו
בגדוד בנקודות ציון חשובות .הספר סוקר בצורה תמציתית את עיקרי
המהלכים שבהם לקח הגדוד חלק במלחמות ישראל ובמבצעים מוגבלים.
הקמת הגדוד בסערת המלחמה ביום הכיפורים מביאה את סיפורו המופלא
של הגדוד שבו התאגדו והתקבצו להם חיילי מילואים מכול רחבי הארץ
ומכול קצוות החברה  -חילונים ודתיים ,עירוניים וקיבוצניקים ,יהודים
ולא יהודים .בחורים נחושים ואמיצים באו כדי ליטול חלק במלחמה,
שנחשבת עד ימינו לאחת הקשות שעברו המדינה וצה"ל .במלחמה זו
הפגין הגדוד יכולות מבצעיות ואומץ לב יוצאי דופן ,החל מקרב החילוץ
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בחווה הסינית ועד כיבוש העיר סואץ .לימים הפך הגדוד לגדוד הכשרה,
תחילה בהכשרת לוחמי השריון ,ולאחר מכן לקורס מפקדי טנקים .גם
כאן מצא הגדוד את עצמו משתתף בצורה פעילה במלחמות ובמבצעים
רבים  -במלחמת שלום הגליל בקרב "עין זחלתא" וכיבוש כביש ביירות־
דמשק ,באינתיפאדה הראשונה והשנייה ,במבצע "חומת מגן" ו"עמוד
ענן" .אותה רוח שאפיינה את הגדוד במלחמת יום הכיפורים בעת הקמתו,
המשיכה וליוותה אותו בכול אשר נתבקש ,במקצועיות ,בנחישות ובאומץ
לב .ספר זה מוקדש לנופלים ולמשפחות השכולות ,המשפחות הנפלאות
שאיבדו את היקר מכול .כיום הגדוד ממשיך לעסוק בהכשרת הלוחם,
ואנו מחנכים ומכשירים את הלוחמים על סיפורי גבורתם של אותם
לוחמים אמיצי לב שכבר אינם איתנו .תודה לכול מי שעסק בכתיבה
ואיסוף החומר לספר מורשת זה' .ניצחון בכול מפגש' .בהערכה רבה,
הישאם איברהים ,סא"ל ,מג"ד שלח ."532
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אל"ם (במיל') שמעון בן שושן מבטא את הוקרתו למדינת ישראל ולצה"ל
דרך תרומת ספרייתו למרכז המידע ולמכינות קדם־צבאיות
ומינו אותו לפקד על מוצב "טמפו" הגדול,
חייו של אל"ם (במיל') שמעון בן
שבצפון התעלה .בהמשך היה חניך בפו"ם
שושן לא היו סוגים בשושנים ,אך
ולמד במשך חצי שנה גיאוגרפיה .מפקד
לא תחלצו מפיו ולו מילת ביקורת
הקורס היה מוסה פלד ז"ל .מוסה העריכו
אחת על מדינת ישראל .המסר שלו
מאוד משום שידע על חלקו בקרב על המים
ברור לכל אזרח וחייל בצה"ל" :אני
ועל הצל"ש שהוענק לו על כך במערכה זו,
מודה שאלמלא המבצע להעלאתי
והוא מינה אותה להקים את מרכז השריון
ארצה דרך עליית הנוער והמסגרת
בצאלים ולפקד עליו .בהמשך מילא בן
הצה"לית לרבות בשירות קבע,
שושן תפקידים נוספים בצאלים  -מפקד
שתרמה לי אישית גם מקצועית וגם
מטווח ומד"ר (מדריך ראשי) ובהמשך
אקדמית ,לא הייתי מגיע לאן שהגעתי,
ראש ענף תורת לחימה (תו"ל) במחלקת
ולא הייתי נותן תרומה כה איכותית
תורת חש"ן (תח"ש) .כשנודע לו על
למדינה ולחברה .יש לי כל ההערכה
הקמת חטיבה חדשה בפיקודו של חיים
והתודה על שתרמו למה שאני מגדיר
ארז ,פנה אליו וביקש ממנו כי ימנה אותו
את עצמי made man־."Self
מג"ד בחטיבתו .כך קרה שערב מלחמת יום
בתווית ההקדשה לספרים שאותם
הכיפורים היה רע"ן תו"ל בתח"ש עם מינוי
תרם למרכז המידע ביקש שיצוין:
"תרומת אל"ם (במיל') שמעון בן
מִשנה של מג"ד  257בחטיבת המילואים
שושן ,מפקד גדוד  257בחטיבת
 .421בטרם פרצה המלחמה עוד הספיקו
לקיים תרגיל אוגדתי שלדי .הוא מעיד על
הצליחה  421במלחמת יום הכיפורים,
לוחמי החטיבה בכלל ושל גדודו בפרט
כהכרת תודה ללוחמים גיבורי המערכה
כי היו הטנקיסטים הכי טובים בעולם,
הכבדה במלחמת יום הכיפורים".
שכן צברו ניסיון קרבי ומבצעי בסיני .עד
את האוסף תרם בתאריך סמלי 7 -
אל"ם (במיל') שמעון בן שושן כמדריך בפו"ם
היום הוא בקשר איתם .במלחמה נפצע
באוקטובר  ,2013במלאת  40שנה
קשה ועבר תקופת שיקום ארוכה ,במהלכה
למערכה שאותה לא ישכח לעולם.
סיפור חייו המרתק בארץ של אל"ם (במיל') בן־שושן ,יליד  1939השלים תואר בגאוגרפיה באוניברסיטת תל אביב ואף המשיך ללימודי
ובן בכור להוריו ,החל בהיותו כבן  9בתהליך עלייה ממרוקו למדינת תואר שני .במרכז המידע תוכלו לקרוא את ספרו "כל תחנות איילה",
ישראל הצעירה .תחילה הגיע עם הוריו עד צרפת .כאן נפרדו דרכיהם .המבוסס על יומן המבצעים של הגדוד .ספר זה הקדיש למשפחות
הוריו עלו ארצה ,ואילו הוא נשלח דרך עליית הנוער לנורבגיה לשנה ,השכולות להנצחת נופלי הגדוד .בנחישותו השתקם והתמנה לסמח"ט
השתלב בקבוצת ילדים בתוכנית רווחה ציונית לקראת עלייתם (קראו  656באוגדה  880בבית דרס ,רמ"ט  440ברפיח ובהמשך מדריך "ארוך"
במסגרת על "ילדי אוסלו") והגיע ארצה עם הקבוצה .בנובמבר ( ,1956מהבכירים) בפו"ם ב־ 3קורסי מח"טים .בשנת  1982לפני מלחמת
מיד לאחר מבצע קדש ,התגייס לצה"ל .לאחר טירונות בבית נבאללה שלום הגליל השתחרר מצה"ל .במלחמה זו היה קצין קישור אג"מי
המשיך לג'וליס לבית ספר לשריון לקורס מקצועות ,שובץ כאיש צוות בגיס המטכ"לי ,בפיקוד מפקדו משכבר משה בר־כוכבא־בריל ז"ל .הוא
בגדוד  ,52המשיך לקורס קצינים ,ובקרבות על המים היה מפקד פלוגת המשיך בשירות מילואים עד גיל  .58בחייו האזרחיים המשיך לעשות
שרמן בגדוד  .52במלחמת ששת הימים היה קצין האג"ם בחטיבת ברק חיל בתפקידים ביצועיים .לא במקרה בחר בגיאוגרפיה בהשכלתו
בפיקודו של משה בר־כוכבא־בריל .אחרי מלחמת ששת הימים היה האקדמית .הוא אהב לטייל בעולם ולהרחיב אופקים.
שמעון בן שושן מבקש להזכיר במסכת חייו את היקרים לו מכול -
סמג"ד  82תחת פיקודו של אברהם רותם ז"ל .זמן קצר לאחר מכן
הקים את גדוד  ,211שהפך להיות גדוד ( 77גימטרייה של שם הגדוד רעייתו חיה ,ילדיו מירב ,יריב וקרן וארבעת נכדיו.
"עֹז") .הוא העביר את הפיקוד על הגדוד לעמיר יפה ז"ל וזה העבירו
תרומתו של אל"ם (במיל') שמעון בן־שושן רוכזה בחמישה ארגזי
לדוד ישראלי ז"ל .במלחמת יום הכיפורים פיקד על הגדוד אביגדור ארכיב ,ונמצאת בתהליך קליטה .ספרים נוספים מספרייתו ,הועברו
קהלני .במלחמת ההתשה ,היה שמעון "נמר" בסיני (מהקצינים הבוגרים בהמלצת מרכז המידע ,והודות למח"ט  8אל"ם ארז לב־רן ,למכינה
שהעניקו מניסיונם ומבגרותם ללוחמים הצעירים במלחמת ההתשה) ,הקדם־צבאית במדרשת שדה בוקר.

יוני 2014

שריון  45׀ 83

מרכז המידע הלטרון

דבורי בורגר

טופס האפסנאות נשמר בתנאים של בית מרקחת  40שנה
ביום הכיפורים תשל"ד 6 ,באוקטובר  ,1973התבקש קריין חדשות
בקול ישראל עמירם אילון להתייצב למהדורת  .10:00היה זה שם
רשמי ,ששימש אותו בקול ישראל .שמו ,הידוע לכל ,היה ונותר עמירם
גולדבלום .כשהגיע לחדר החדשות יצרה עמו קשר אשתו ,והודיעה לו,
כי ממתין לו צו ,וכי עליו לעלות לאוטובוס האוסף את אנשי יחידתו.
מכאן מתגלגל סיפור לחימתו בגדוד חרמ"ש  86בפיקודו של סא"ל נחום
ברוכי .בהיעדר זחל"מים למחלקתו נותרו הוא וחבריו להמתין בבסיס
האוגדה ברפיח .לאחר יומיים של המתנה ,ביודעם על המערכה הקשה
המתנהלת בסיני ,החליטו כי עליהם לפעול להשגת זחל"ם .הוא הגיע
עם חבריו ב־ 9באוקטובר לפלוגת הסדנה הגיסית בצאלים וחתם בטופס
אפסנאות על  3זחל"מים .בסדנה זיוודו אותם כנדרש וב־ 10באוקטובר
יצאו הוא וחבריו למחלקה ,כשמטרתם לחבור לגדודם .גדוד  86היה
שייך לחטיבה  ,204אך במלחמה הועבר תחת פיקודה של חטיבה .460
הם לחמו במסגרתה ,צלחו את התעלה וחוו את מוראות המלחמה עד
לסיומה .בחזית זו נשאר עד פברואר .1974
ארבעה עשורים חלפו ,ועמירם ,פרופסור בבית הספר לרוקחות
באוניברסיטה העברית ,מצא בביתו ,תוך כדי חיפוש אחר דבר מה ,את
טופס האפסנאות שהשתמר בשלמותו ,כאילו אוחסן בתנאים סטריליים
בבית מרקחת .מסמך זה הוביל אותו לפריטי מזכרת נוספים מן המלחמה.
בתוך כך החל מלקט חומרים מהאינטרנט ומוותיקי הגדוד ,בהם מכתב
מרגש שכתבו עמירם וחבריו לוחמי הגדוד לשר הביטחון משה דיין ב־25
באוקטובר  .1973בתוך כך כתבו" :אנו חושבים ומשוכנעים שבצענו את
חובתנו על הצד היותר טוב .נלחמנו ובצענו את כל המשימות שהוטלו
עלינו .הרגשנו על בשרנו את כול מוראות המלחמה .כולנו נשואים ואבות
לילדים .היינו רוצים לראות את עצמנו כבר בבית .אנו עוקבים אחרי
החדשות ,אבל יודעים בדיוק מה שהולך כי אנו עשינו את החדשות".
המכתב לא נשלח בהיעדר שירותי דואר.
עמירם בחר להפקיד את טופס האפסנאות ,את המכתב לשר הביטחון
ומסמכים נוספים במרכז המידע ביד לשריון ,ואנו מודים לו על כך .נדאג
להמשיך ולשמור על שלמותם ,ולשלבם (סרוקים) עם מקורות המורשת
הזמינים על גדוד .86

שובר האפסנאות על
שלושה זחל"מים על שמו
של עמירם גולדבלום
(שני חלקים)
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המכתב
שיועד לשר
הביטחון
משה דיין
ולא נשלח

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

השריון
מסתייע
בפלוגה
מסייעת

השינויים המהותיים המתחוללים בשדה הקרב הביאו
להפיכת גדודי השריון להיות רב־חיליים .הם מתחילים
להקים פלוגה מסייעת (פלמ"ס) ,הכוללת מחלקת סיור,
מחלקת מרגמות  120מ"מ על נגמ"שים ומחלקת תצפית.
הגדוד בשריון שייקרא מעתה צק"ג (צוות קרב גדודי) יוכל
לבצע משימה עצמאית כמעט ללא תלות בשת"פ אחר

אל"ם (במיל') שאול נגר
השריון ממשיך להוכיח את הדינמיות הרבה
שלו ואת התאמתו לשדה הקרב המשתנה .צה"ל
לְמּוד קרבות יבשה בעבר שבהם חסרו מרכיבים
רב־חיליים .כיום הוא מפליג בשינויים לנוכח
הזירה המשתנה מאוד בהשוואה לעבר .האויב
העיקרי אינו בהכרח גופי שריון גדולים ומתמרנים,
אלא אויב חמקני המסתתר בשטחים בנויים,
בתנאי תכסית קשים לזיהוי ,במנהרות ,חמוש
בנשק נ"ט מתקדם וארוך־טווח וקשה לראות בו
מטרה ברורה לירי טנקים .עם זאת השריון נערך
גם באמצעות שינוי מבני של הגדודים ,לא רק
כדי להיות רלוונטי לשדה הקרב העתידי  -אלא
כדי ליטול בו חלק חיוני ומכריע .השינוי הבסיסי
הוא הוצאת פלוגת טנקים מגדוד סדיר והעברתו
לחירום והקמת פלוגה מסייעת (פלמ"ס) סדירה
הכוללת מחלקת סיור ,מחלקת תצפית ומחלקת

 86׀ שריון 45

יוני 2014

מרגמות  120מ"מ על גבי נגמ"שים.
חטיבת ההכשרות  460החלה ביישום
השינויים ,במקביל להקמת פלוגות מסייעות
בגדודי החטיבות הסדירות .נפגשנו עם מפקד
החטיבה אל"ם גיא חסון לשמוע ולראות.

הצק"ג כקיבוץ רב־חילי
הכל החל בהגדרת התכלית והיעדים של צק"ג
עוז ,מציין אל"ם חסון ,ובתוכו הגדרת ההישגים
של כל מחלקה בפלוגה המסייעת .לקחנו מה ַחיִל
את הייעוד של כל המחלקה ובדו־שיח אִתם בנינו
את תהליך ההכשרה המורכב משני רבדים :רובד
חי"ר ,משמעותי יותר מלוחם השריון הרגיל,
ורובד המקצועי שיביא לידי ביטוי את הרמה
המקצועית האישית של כל צוות בנפרד ,ואת
ההבנה של הסביבה המבצעית השריונאית.

המיוחד במחלקות אלה לעומת מחלקות אחרות
הוא בידיעה ובהבנה כיצד בנוי הקרב המשוריין,
ואיזה ערך מוסף הם צריכים להביא לו .מחלקת
הסיור לדוגמה היא משהו מאוד ייחודי שאנחנו
בונים ,שאינו בנמצא כמעט במקומות אחרים.
כל מחלקות הסיור כיום הן בעיקר מחלקות
המצויות בעולם חי"ר ולכן עוסקות בעיקר
באיסוף .בשריון מחלקות הסיור יעמיקו בכל
מה שקשור לניתוב ,להובלה ,לבקיאות בעבירות
טנקים ,ביכולת לנצל הזדמנויות בקרב ולהניע
כוחות שלא על פי צירים קיימים ,כך בשטחים
סגורים ובשטחים הרריים .האיסוף יעמוד בעיקר
על יכולת של סגירת מעגלי אש מהירה במערכות
שו"ב מתקדמות שיש לנו בטנקים ,המאוד ייחודי
למערך השריון .כל הטנקים הם טנקים המצוידים
במערכת ניהול קרב (מענ"ק) ולכולם יש מערכות

רובאי בהכשרה
לפלוגה המסייעת

מראה באימון הפלוגה המסייעת

שו"ב .לכן הייחודיות של האיסוף היא היכולת
להיטמע בשטח ,לרכוש מטרות ולסגור מעגלים
בצורה משמעותית.
במילים אחרות :סיור במודעות שריון ,תצפית
במודעות שריון ,והיכולת לבצע ירי מרגמות עם
ההבדל המשמעותי בינינו לבין החי"ר ,שאצלנו
הכל מרושת וכל מ"מ שנזקק יכול לבצע ירי
מרגמות או לטווח מרגמה .המרגמות הן בקוטר
 120מ"מ וכולן מרושתת עם יכולות שו"ב .מה
שנותר הוא רק לוודא שהמטרה שמדברים עליה
היא המטרה המזוהה בתצפית וכך לבצע סגירות
מעגלי אש מהירים יותר .זה אמור להביא את
הערך המוסף של הקטלניות המהירה והיכולת
להתמודד עם אויב שהוא אויב זריז וחמקני.
מחלקת המרגמות מכילה  4מרגמות ניידות,
שאפשר לפצלן לשתי קבוצות .יש להן יתרון

יחסי ביכולת לפעול מתוך הנגמ"שים ובסביבה
משוריינת ,וביכולת להגיע לכל מקום שאליו
מגיעים הטנקים.
כדי לעשות זאת ,מסביר אל"ם חסון ,עשינו
שילוב של סגלים גם מהפלס"ר וגם מהחי"ר,
הבאנו מ"כים מהחי"ר ,מהצנחנים ,מגבעתי וגם
מט"קים .זה יצר תמהיל מאוד מיוחד בפלוגה
המסייעת המביא לביטוי את הערך המוסף
של כל אחד  -פעם של הטנקיסטים ופעם של
האחרים ,והוא מקשר ומחבר את החבורה
לעולם השריון .בתוך כך עולה רמת הרובאות
הנדרשת מהחבורה הזאת .הגיוס הראשון לפלוגה
מסייעת החל בנובמבר אשתקד ,והפלוגה סיימה
את הטירונות שלה למעשה במארס ,והחלה
באימון המתקדם .באימון המתקדם לראשונה
מפרקים למקצועות השונים ומתחילים לרוץ על

פי המחלקות המקצועיות  -מחלקת המרגמות
 ,120מחלקת הסיור ומחלקת התצפית.

גמישות תפעולית בלחימה
הפרידה מפלוגת טנקים שלישית בגדוד היא
זמנית ורק בשגרה ,מסביר אל"ם חסון ,ובחירום
הפלוגה תצטרף לגדוד .לגדוד הטנקים ,בעצם
בבנייה שלו כצק"ג ,שני יתרונות בולטים :האחד
יכולת עצמאות גדולה יותר לשלב את העקרונות
של הקרב המשולב על ידי פלוגה מסייעת
אורגנית ,והשני ,מתוך ההבנה שכנראה הגדוד
יצטרך להיפרד בכל תרחיש מפלוגת טנקים אחת
ולהעביר אותה לגדוד חי"ר ,זה עדיין ישאיר אותו
מספיק חזק ,עם פלוגה או שתיים לפחות אצלו,
ולהיות בנוי בצורה מרובעת עם שתי פלוגות
שריון ,עם פלוגת חרמ"ש קבועה אצלו ,שהיא
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פלוגת חי"ר ממוכן או רגלי ,כפי שהמג"ד יבחר
להפעיל ,ועוד  3מחלקות מסייעות ,או פלוגה
מסיעת ,שיודעת להתפצל  -גם לקבל משימות
צמודות וגם להתפצל למחלקות .כל זאת יאפשר
לגדוד להיות גמיש ועצמאי  -יתרון שאינו מצוי
כמעט בשום מקום אחר.
לקחנו את החרמ"ש והפכנו אותו לפלוגה
סדירה ,וסגרנו פלוגת טנקים סדירה שהפכה
לפלוגת מילואים .שינוי זה נעשה כדי לשמור
על גדוד השריון כגדוד מספיק חזק ואפקטיבי
גם למשימות הבט"ש .המציאות מראה כי
גם במשימות הבט"ש כיום ,לאורך הגבולות
ובשטחי יהודה ושומרון ,יש משמעות גדולה
לסיור ולתצפית במתכונת רב־חילית .המהפכה
הגדולה והחידוש המרענן בהקשר הזה גם
בכך שזו הפעם ראשונה שגדוד השריון הופך
להיות אפקטיבי לא רק מכך שהוא מכיל טנקים
מתקדמים יותר ,בעלי עבירות ודיוק טובים יותר,
אלא הופך להיות יותר אפקטיבי ורלוונטי לסוג
הקרב המשתנה ,בכך שהוא מביא למיצוי בצורה
משמעותית יתרונות נוספים שבאים לידי ביטוי
בכוחות חדשים בתוך צק"ג השריון .וזה החידוש
המרענן שמביא צק"ג עוז.

המימוש ביחידות הסדירות
ובחטיבת ההכשרות
התרגיל הראשון כבר נעשה בחטיבה ,188
שהיא החטיבה הראשונה שמקימה שתי פלוגות
מסייעות ,שבשלבים הראשונים יהיו בנויות
מלוחמי שריון שעשו הסבה למסייעות .באימון
הראשון שלהן ,למעשה בתרגילים הגדודיים
ובתרגיל החטיבתי של  188לראשונה מביאים
לביטוי את צק"ג עוז באופן הכי מבצעית שאפשר.
הכשרה של הפלוגות המסייעות נעשתה בבית
הספר לשריון ,שבו הכשרנו את מחלקות הסיור,
כי אין לזה שום הכשרה אחרת .מחלקות התצפית
עשו הסמכה במו"ס (מודיעין וסיור) ומחלקות
המרגמות בביסל"ח (בית הספר לחי"ר) .החל
ממארס הוקם למעשה ענף חדש שיכשיר את כל
המחלקות ,וכל ההכשרה נעשית בתוך בית הספר
לשריון .לכך יתרון כפול :האחד ליצר לנו גמישות
עצמאית ב ַחיִל בהכשרת שליש מהלוחמים שלנו
אצלנו ,והשני ,המהווה גם בשורה ,שכל ההכשרה
מתרחשת בסביבה של טנקים .זה יהפוך להיות
מרכז חילי ,מסביר אל"ם חסון ,וכל היחידות
יצטרכו לבוא גם לעשות ריענון.
התוכנית היא לאמן ולהסמיך לפעולה את
הפלוגות המסייעות ,ובשלבים המתקדמים יותר
לבצע ריענונים מקצועיים .אחרי שלב ההקמה
בשנה הקרובה נתחיל לרענן ולאמן את הפלוגות
המבצעיות אימונים מקצועיים על ידי מדורים
מקצועיים שיישבו כאן .אמנם המודל של אימון
הפלוגות המסייעת קיים בחי"ר ,שם אחרי שלב
ההכשרה המלא ,אחרי כמעט שנה שפלוגת חי"ר
רצה בהכשרה ,היא מתפצלת למחלקות .אנחנו
כבר אחרי ארבעה חודשים ,לאחר שסיימנו את

 88׀ שריון 45

יוני 2014

מח"ט  460אל"ם גיא חסון (מימין) עם מפקדי ההכשרה של הפלוגה המסייעת

שלב החי"ר המתקדם ,מפצלים אותם למחלקות
המקצועיות .המשמעות העיקרית שהם כמעט
ארבעה חודשים מתאמנים על הפלטפורמות
שלהם  -הסיור ,התצפית והמרגמות .זאת הכשרה
מאוד מתקדמת ביחס למה שקורה במקומות
אחרים .היתרון כאן שיש פה גוף משמעותי,
מדורים מקצועיים שילוו את האימון המתקדם
במשך כמעט שלושה וחצי חודשים ,וזו באמת
תקופה משמעותית.
היתרון המשמעותי הוא שבניין הכוח והפעלת
הכוח מתרחשים בתוך גדוד .שנית יש לגדוד יכולת
לעשות פעולות רב־חיליות באופן עצמאי .אם
בעתיד נצרף לפי הצורך גם מרכיבים של הנדסה,
הצק"ג יהפוך לעצמאי ביותר ,לעומת צק"ג החי"ר
שיהיה חייב להיבנות לפי משימה .צק"ג חי"ר
תמיד יצטרך לקבל טנקים ותמיד יצטרך לקבל
מרכיבים נוספים.

צק"ג השריון יכול למצוא את עצמו גם במתאר
מתקדם של לוחמה כנגד כוחות חי"ר מרובים
או כוחות גרילה ,ויהיה מסוגל לבצע משימה
עצמאית כמעט ללא תלות בשת"פ אחר .ברמה
הכללית זה מחזק את גדודי החי"ר בכך שהם
לא צריכים להוריד כוחות משלהם ולהקצות
אותם לשריון .הדבר השני זה משמר את הערך
המוסף של מחלקות הסיור ,המרגמות והתצפית
כמחלקות סדירות מאוד מאומנות ,לעומת העבר
שבו התבססנו על כוחות המילואים ,שתמיד
יהיו מאומנות פחות ובקיאות פחות ומנוסות
פחות ממחלקות סדירות .זה מייצר בסדיר עוצמה
למבצעים מקומיים עם כוח מאוד מיומן וחזק,
מתוך ההבנה שאם יהיה מבצע  -הוא מבצע
בעצימות נמוכה יחסית ,והיחידות הסדירות
יכולות לעשות זאת בצורה מלאה כמעט על
טהרת הסדיר.

אפשר בשטחי שיזפון לדמות לא צמחייה מרובה,
ובוודאי לא שטח בנוי .לכן כבר במחזור ראשון
אנחנו מוציאים את קורסי הפיקוד ,את הקמ"ט
לסדרות שטח בצפון ובבסיס האימונים בלכיש,
ובמחזורים הבאים נעשה זאת בתדירות גבוהה
יותר ,וזה שינוי משמעותי בהיבט של תפיסת
ההכשרה ,והאומץ לצאת החוצה ,ואנחנו הולכים
להתקין את זה.

ההיערכות לשינוי המשמעותי

הכשרה כללית או ייעודית
לביטחון שוטף
ההכנה לביטחון שוטף אינה בדיוק הכשרה,
מפרט אל"ם חסון ,ההכנה לביטחון השוטף נעשית
בחטיבות המבצעיות .בית ספר מכין למלחמה,
ובתוך כך הכשירויות הבסיסיות שהוא מקנה
ללוחמים יאפשרו למצות אותן ולממש אותן גם
בביטחון השוטף .ההתאמות הספציפיות לגזרות
הספציפיות נעשות ביחידות המבצעיות לבט"ש.
בית הספר מתמקד במענה לגזרות המבצעיות
בהקשר של מבצעים עצמיים ,למשל מבצע עצמי
ברצועת עזה או מבצע עצמי בלבנון ,או מבצע
עצמי בשטחים ,אך הפירוט הייעודי לבט"ש יינתן
ביחידות המבצעיות.
לאחרונה עשינו הסטה גדולה בהתאמת
האימונים לכשירויות ,והפכנו גם את הכשירות

ללחימה בשטח הררי ,את הכשירות ללחימה
בשטח בנוי ואת הכשירות ללחימה בשטחים
סגורים לכשירות בסיסית.
כיום אני משקיעים יותר בהצבת שטח האימון
בהיבט של לחימה בחי"ר ,הרבה יותר אימונים
ויכולת של רכישת מטרות בהיבט החי"ר ,החל
במטרות המתבססות על מערכות שו"ב ,דרך
שילוב מערכות איתור ואיכון מתקדמות .אנחנו
בונים יעדים חדשים ,הולכים ומוחקים את
הפיתות הסוריות ובונים יעדים כדוגמת לש"ביות
חול  -יעדים שבנויים מחול אבל מדמים שטחים
של לחימה בשטח בנוי ,כדי להכניס להכשרה כבר
משלביה הראשונים את הלחימה בשטח בנוי.
אנחנו מוציאים הכשרות להתאמן מחוץ
לשיזפון .הבנו שברמה הטקטית ,בדגש על
קורס המט"קים ,אנחנו חייבים לתת לאנשים
ולמפקדים בהכשרה לחוות שטח מדמה .אי

כש ַחיִל עושה שינוי כה יסודי ,מסביר אל"ם
חסון ,ומכשיר שליש מאנשיו כשריונרים
שאינם טנקיסטים ,זה מחייב בחינה עמוקה
של המערכים וההתאמה שלהם .אם עד היום
הכשרנו למקצועות הטנק ,אנו נדרשים להכשיר
מדריכות וקורס מדריכות ,שיידעו להכשיר
למקצועות הפלמ"ס  -למרגמות ,לתצפית ,לסיור,
לרובאות ,לפק"לים .הדבר השני הוא תשתית
הדרכה הכוללת הקמת כיתות מיוחדות ,הקמת
מדורים מיוחדים ,והתאמת תשתית ההדרכה בכל
המרכיבים שלה  -תשתית שבמשך שנים הכשירה
בצורה מאוד משומנת ומיומנת רק טנקיסטים.
זה מחייב למידה מעמיקה גם ממקומות אחרים
וגם שינוי משמעותי .זה פירושו מערכים ,עזרים,
כיתות לימוד מאובזרות ,חומר תורתי ובניית
ההכשרה .אין ספק שחלק מזה יהיה בגדר ניסוי
וטעייה בהכשרה החדשה .זה תהליך ממושך מצד
אחד ,ובה בעת ימצאו נושאים שבהם נידרש
להחליט ולקבל החלטות באופן מהיר ומידי .כדי
להכשיר חיילים שמגיעים בעוד ארבעה חודשים,
צריך כבר מחר בבוקר להוציא מדריכות .זה עיסוק
משמעותי מבחינתנו שבו נבדוק איזו השפעה
יש לזה על הקורס ,מה מינון המדריכות ומי
המדריכות המתאימות ביותר לעניין הזה.
התהליך בנוי מלמידה מאוד גדולה של הנעשה
כיום בחי"ר ובמערכים אחרים  -ללמוד ,להכיר
ולאמץ דברים מוכרים וטובים שנמצא .יש
תחומים ,כמו הסיור ,שהוא תחום חדשני לחלוטין,
שבו אנחנו מתבססים על ידע קיים ,אפילו ידע
טוב שרכשנו בפלוגות הסיור של השריון שלנו,
שיודעים לעשות סיור קצת יותר טוב ממקומות
אחרים ,וחיים את המרחב ,אמנם החטיבתי,
אבל המרחב הטנקאי ,ואנחנו משתמשים בכך.
בשנת ההקמה הזו  ,2014באוגוסט ,לראשונה
תסיים פלוגה הכשרה מלאה .באוגוסט נפתח את
קורס המ"כים הראשון של המסייעת ,ולקראת
סוף השנה נקיים תהליך של בקרה וסיכום עד
כאן של ההקמה ,וכן לראות שהמבנה והארגון של
בית הספר לשריון ,שאנחנו מקימים ומתאימים
אותו  -נותן את המענה הנכון וכי אנחנו בכיוון
הנכון .לראשונה יישלחו לחטיבה המבצעית
באוגוסט חיילים שסיימו הכשרת פלמ"ס בבית
הספר לשריון ,יעשו מחזור אחד של תעסוקה
מבצעית ואימון אחד לפחות ,וזה השלב שבו
נעצור לרגע לצורכי משוב בסוף השנה ,ונראה
אם באמת המערכים שבנינו אכן מתאימים ,וכי
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הכיוון ששמנו לעצמנו הוא הכיוון הנכון שמביא
את האנשים להיות מתאימים לייעודם.
חשוב לציין ולהדגיש עוד נושא שאינו קשור
לצק"ג עוז אך קשור לקטלניות של חיל השריון,
והוא ההסבה של חטיבה  7לטנקי סימן  ,4תהליך
שכבר החל ,כך שכל ארבע החטיבות הסדירות
יתבססו על טנקי מרכבה סימן  4וטנקי סימן .3
זה תהליך שאנו עוסקים ומכילים אותו כיום בתוך
בית הספר ,והוא כולל שינוי הכשרה ,התאמת
כיתות ,קליטת סימולטורים וקליטת מאמנים.
זה גם מכניס אותנו בחטיבת ההכשרות לתקופת
ביניים מורכבת מבחינת ההכשרה ,לחטיבה שיש
בה במקביל שני סוגי טנקים ,סימן  2וסימן .4
זה לדוגמה כיתות לימוד ,הדרכה ,התאמת
מסלולים ,תחמושת שונה לתותחים .אנחנו גם
בזה מתעסקים ,תחמושת שונה ,נכון .בחטיבה
זה פחות מורכב ,כי כל גדוד יעשה את ההסבה
בצורה מלאה ,אך בהכשרה זה ייקח מעט זמן.
בסך הכל יש לנו ניסיון רב מהפעלת טנקי סימן
 4בחטיבה  401ואנחנו משתמשים בידע הזה.

ביקור באימון בשטח
הצטרפנו לתרגיל חוליה עם כל הפק"לים שלו.
היה זה אחד השבועות הראשונים ,המתקדמים
בהכשרה של הפלמ"ס .לפני כשבועיים עברו
הסמכות לכלי נשק ,שגם הם כלי נשק מיוחדים
שהחלו להיכנס לבית הספר לשריון ולא היו
מוכרים בו בעבר .מדובר במקלעי "נגב" ,וב ַק ָּלעִים.
התרגיל הוא מיני־תרגיל מסגרת ,תרגיל החוליה,
שרק ילך ויעצים עד תרגיל כיתה ובהמשך תרגיל
מחלקה בשטח בנוי.
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בפלוגת הסיור הנחשונית הזו ,מסביר אל"ם
חסון ,הסמ"פ היה קודם לכן מפק"ץ (מפקד
צוות) בפלס"ר והמ"פ הוא שריונר .השילוב הזה,
שבעתיד נשקול אותו כמודל ,של האינטימיות
הזאת שנוצרת בשילוב בין לוחמי השריון,
המפקדים שגדלו בשריון ,ובין המפקדים שמגיעים
מעולם הפלס"ר והחי"ר ,הוא שילוב מאוד ייחודי,
המביא לביטוי את הקשר האינטימי הזה שאנחנו
רוצים ליצור בין הערך המוסף של התצפיתן,
הסייר ,והרגם לבין הצורך המבצעי שגדוד הטנקים
נדרש לו ,או הצק"ג המשוריין או הממוכן .אם
בהתחלה חששנו מהשילוב הזה שיפגיש עולמות
שלא נפגשו בעבר בהכשרה כל כך בסיסית ,דווקא
זיהינו בזה הרבה מאוד הזדמנויות ,וזה אחד
הדברים שאנחנו הולכים לחזק גם בפתיחה של
הפלוגה הבאה וגם של הפלוגה לאחר מכן ,כלומר
ה ַמעֲבִָריּות הזאת בין התפקידים .הדבר השני הוא
לנסות ולייצר ַמ ֲעבִָריּות בתפקידים השונים בין
השריונרים לטנקיסטים .זאת אומרת מצב של
מ"פ שריון שיהיה מ"פ מסייעת ,מצב שבחור
שגדל בפלס"ר יבוא להיות מ"פ או סמ"פ מסייעת.
יכול להיות בחור שיגדל בפלמ"ס ויהיה מ"מ,
ואנחנו מעריכים שיכול גם להיות מ"פ טוב ויעשה
הסבה לטנקים בשלב שהוא סמ"פ ויהיה אחרי זה
מ"פ טנקים ,כי שם צריך הסבה משמעותית .ואותו
דבר הפוך ,מ"פ שריון שיגדל במערך השריון ,יעשה
הסבה מקומית וילמד את מקצועות הפלמ"ס
ויפקד על פלוגה כזאת.
המערכות שיש לנו בטנקים הן מתקדמות
מאוד ומסוגלות לבצע ירי מדויק ולהעביר מידע
חיוני בין משתמשים ,מתגאה אל"ם חסון ,בשיעור

שאינו קיים בשום חיל אחר ביבשה ,ואולי היחידי
שדומה לשריון במובן זה הם התותחנים .בחזית
של הלחימה אין אף אחד כול כך מתוקשב כמו
השריון .היכולת להנחית אש קטלנית ומדויקת
ולהביא את הטנקים למקומות מסוימים ,הייתה
פער מבחינתנו בלחימה המודרנית של שטחים
סגורים ,ולכן הקמנו את הפלוגה הזאת שזה
הערך המוסף המשמעותי שלה .זו היכולת של
איסוף וסגירת מעגלי אש מהירה כדי לממש את
האפקטיביות של גדוד השריון .הדבר השני הן
המרגמות  120מ"מ שגם הן מחוברות לרשת,
והדבר השלישי זה הסיור והיכולת להוביל ,לנתב
לראות הזדמנויות ,ובאמת לקחת את גדוד השריון
ולהפוך אותו הרבה יותר רלוונטי ואפקטיבי.
בפנייה לאנשי החוליה המתאמנת ולמפקדים
והמדריכים ,אומר אל"ם חסון :המיוחד אצלכם
שאתם פורצי דרך .התווינו לכם מסלול ואני
מקווה שפגענו ב־ 80אחוז ,ואת יתרת 20
האחוזים נלמד על הדרך תוך כדי ביצוע .כל מה
שאתם חֹווים וכל מה שאתם אומרים וכל מה
שהמפקדים שלכם חֹווים ואומרים מאוד חשוב
לנו כדי למסד ולשפר באופן מידי החל מהמחזור
הזה למחזור הבא .אתם הולכים להיות חלוצים
גם באימונים המקצועיים וזה משמעותי .יש
לכם סגל מפקדים מוכשר שהכנו אותו היטב
למשימה והוא מגיע עם הניסיון שלו .לכם יש
גם מ"מ שמגיע מרקע של סיור וחי"ר ,שזה ערך
מוסף משמעותי למחלקה .אני חושב שבצדק
אתם צריכים להרגיש גאים .החוכמה שלנו תהיה
לחבר אתכם לסביבה הטנקיסטית השריונאית
באימון המתקדם ואתם תעשו את זה.

גבורתו של
שלום עין גל
שלא זכה לצל"ש רשמי
עפר דרורי

במהלך המחקר שאני עורך בנושא עיטורים
וצל"שים שניתנו לחיילי צה"ל וללוחמים אחרים,
מקום המדינה ועד היום ,אני נתקל במקרים
"קשים" המחייבים בדיקות רבות עד לאימות
מידע על מתן צל"ש או עיטור .המדובר כמובן
ברוב המקרים בצל"שים שניתנו לפני שנים רבות,
ושאני נמנע מלפרסם באתר הגבורה ,לפני שאני
מצליח לאמת ללא צל של ספק את קיומם הרשמי.
אחד המקרים האלה שעסקתי בהם עד
לאחרונה הוא סיפור הצל"ש של שלום עין גל,
מפקד פלוגה בשריון ,שנלחם במסגרת האוגדה
של האלוף טל במלחמת ששת הימים ,בגזרה
הצפונית .על פלוגתו של עין גל במסגרת גדוד 46
הוטל לפתוח את הציר הצפוני ,מערבית לצומת
רפיח בראש חטיבה  .401הפלוגה שהייתה פלוגת
הפטונים היחידה בצה"ל מסוג  M48A3בעלת
תותח  105מ"מ עם מנוע דיזל ,נתקלה בטנקי
סטלין  3מצרים שהיו בשעתו הטנקים הכבדים
ביותר בעולם .בניהול אש נכון ובאיגוף פגעה
פלוגתו של עין גל בטנקים המצרים שהיו עדיפים
במיגון ובכוח אש והשמידה אותם (טנקי הסטלין
 3היו בעלי תותח  122מ"מ) .על לחימתו ביום
הראשון אמר האלף ישראל טל "המהלך שלו,
עם פלוגה בודדת ,תרם מבחינה אופרטיבית
תרומה אדירה להכרעת כל המערכה הזאת של
היום הראשון".
במלחמת יום הכיפורים בהיותו סמג"ד 410
בחטיבה  600נהרג רס"ן שלום עין גל בתאונת
דרכים בתחילת המלחמה .באותה מלחמה נהרג
גם בן דודו ,חברו לכיתה מרמת הכובש ,סרן
יהונתן גוברמן ז"ל.

במהלך המחקר שלי על צל"שים ועיטורים
סרקתי גם את דפי היזכור באתר משרד הביטחון
בניסיון לאתר צל"שים ועיטורים לא ידועים .אחד
הצל"שים שאיתרתי באתר יזכור היה של שלום
עין גל .כיוון שלא מצאתי סימוכין לצל"ש מסוים
זה ,והיות שאני נוהג במשנה זהירות לפני שאני
מכניס בעל צל"ש חדש לאתר ,התחלתי בתהליך
של חיפוש מידע למקרה מסוים הזה.
מרבית קציני השריון הבכירים שדיברתי אתם
זכרו היטב את המקרה של שלום עין גל ,וכולם
היו משוכנעים שקיבל צל"ש ,אבל לא יכלו לתת
מידע נוסף .בין אלה שניסו לסייע לי היה טוביה
רביב (מג"ד טנקים  268בחטיבה  600במלחמת
ששת הימים ,ומח"ט  600במלחמת יום הכיפורים,
שחיבר את הספר "היוגוסלבים" האחרונים).
טוביה היה המח"ט של שלום עין גל בחטיבת
המילואים לפני המלחמה .גם טוביה כאחרים
חשב שעין גל קיבל צל"ש וכך גם כתב טוביה אליי:
"שלום עין־גל היה שריונר למופת .שמחתי
לקבלו לחטיבה  600והוא שובץ בזמנו כסמג"ד
 .410הוא הצטיין גם בצניעותו .את הציון לשבח
הוא קיבל במלחמת ששת הימים בעת שירותו
בכוח של ישראל טל ,כתוצאה מהצטיינותו בקרב
"אל־גיראדי" .גם האלוף במיל' חיים ארז (יו"ר
עמותת יד לשריון ומג"ד טנקים  79במלחמת
ששת הימים) טוען ששלום עין גל היה פקודו
בחטיבה  7בששת הימים ,והוא זוכר שאכן הגיע
לשלום ציון לשבח ,אך לא זכור לחיים אם באמת
קיבל צל"ש או לא".
במהלך החיפושים שלי הגעתי לארכיון רמת
הכובש (קיבוצו של שלום עין גל) ,שם זכיתי

לשיתוף פעולה רב ,אבל גם מהם לא קיבלתי
מידע עובדתי שיכול היה לסייע בפתרון החידה.
גם ניסיון שעשו עובדי הארכיון בבדיקה מול
בני משפחת עין גל העלתה חרס ,למעט המידע
שכולם ידעו ,והוא "שהיה צל"ש אבל לא ראו
אותו מעולם".
במהלך חיפושי פניתי לדני קריאף איש כפר
הס ,אולי הוא מכיר פרטים .הוא הפנה אותי
ליאיר ליטביץ ,שהיה מ"מ בפלוגה של שלום עין
גל ,וכך שהוא כותב" :לא כל מ"פ מקבל פיקוד
על הטנקים הטובים ביותר שהיו בשריון באותה
תקופה ,עין גל קיבל .הוא היה מ"מ שלי במלחמת
ההתשה במעוז "זהבה" בדרום האגם המר הקטן.
לפי דעתי הסובייקטיבית הוא היה אחד מגדולי
מפקדי פלוגות הטנקים בשריון".
מיאיר ליטביץ המושבניק ממולדת ,שכתב
את הספר "צ־ "817831שהוא סיפורו האישי
במלחמת יום הכיפורים ,למדתי שהפלוגה כולה
הייתה אמורה לקבל צל"ש ,אבל הוא לא ניתן
מחשש לתקדים (תקדים כזה היה ,אגב ,כבר
במבצע סיני עם פלוגתו של משה בריל [לימים
בר־כוכבא] ,כשפלוגה א' מגדוד  82קיבלה צל"ש
פלוגתי על חלקה בכיבוש סכר הרואיפה) .עוד
למדתי מיאיר שסגן מפקד הפלוגה של שלום עין
גל היה אמציה אטלס ,והוא זה שהביא לפתרון
התעלומה.
אמציה אטלס ,עו"ד במקצועו ,מסר לי כי
שלום עין גל לא קיבל צל"ש ,וכי לדעתו כיום
היה צריך להעניק לו צל"ש ,אך באותם ימים,
כשנקראו הוא ושלום המ"פ אל האלוף גנדי כדי
להמליץ על צל"שים ,הם אמרו "עשינו את שלנו
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צילום המנעל של קלע תותח  105מ"מ שהוענק לאמציה אטלס ,ועליו הקדשה של האלוף ישראל טל

ותו לא .לאחר לחץ נוסף של גנדי ,שהיה יו"ר
ועדת הצל"שים של צה"ל לאחר מלחמת ששת
הימים ,הם מסרו את שמותיהם של שני חללי
הפלוגה בני ענבר וחנניה אלפרט .בני ענבר אכן
זכה לצל"ש שהומר בשנת  1973לעיטור הגבורה,
בעקבות חוק הצל"שים.
האלוף טל שבדק את הקרב המסוים הזה
לפרטיו ,כפי שהיה רגיל לעשות ,נסע לשטח,
חיפש ואיתר בשטח את המנעלים של הכדורים
חודרי השריון של טנקי הפטון ,ובכך יכול היה
לקבוע מדעית וחד משמעית כי פלוגתו של עין
גל היא שהשמידה את טנקי הסטלין .יש לזכור
כאמור שפלוגתו של עין גל הייתה היחידה בצה"ל
עם תותח  105מ"מ כך שלא נותר ספק בדבר
"האחריות" של הפלוגה להישג הקרבי הייחודי.
כאות הערכה העניק האלוף טל לשלום עין גל
ולאמציה אטלס שני מנעלים עם שלט הקדשה
שעליו נכתב;
לסגן אטלס
מנעל אוטנטי לזכר השמדת הסטאלינים
במלחמת ששת הימים
ישראל טל ,אלוף
מפקד גייסות השריון
אוקטובר 1967
הקדשה דומה קיבל גם סגן שלום עין גל.
פרטי הקרב המסוים הזה מתוארים בספר של
שבתאי טבת "חשופים בצריח" (פרק  26בעמודים
 .)202 - 198מתיאור הקרב עולה כי פלוגתו של
עין גל נעה קדימה עם תשעה טנקים ,בראש
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הפלוגה נעו עין גל ובני ענבר .במהלך התנועה
מדרום לצומת רפיח נורו עליהם פגזים מטווח
של  1500מטרים .לאחר אישור המג"ד שווידא
שאלו טנקי אויב ,פתחו עין גל וענבר באש .עין
גל החליט לבצע איגוף מקומי וליצור מצב בו
הסטלינים המצרים ייערכו לקראת חלק מהפלוגה
(מחלקה  3בפיקוד יאיר ליטביץ) בעוד שהוא עם
שאר חמשת הטנקים יגיע לעורפם של הטנקים
המצרים .כעבור מספר דקות ,בעקבות התמרון של
עין גל ,נוצר בשטח המצב המיוחל ,ועין גל מצא
עצמן בעורף ובאגף הטנקים המצריים שנערכו
כלפי חלק מהפלוגה שהושמט במקומן .הקרב
היה קצר ובסיומו השמידו עין גל וענבר חמישה
סטלינים .שאר הסטלינים הושמדו על ידי שאר
כוחות הפלוגה ,הקרב הוכרע.
אין ספק שפלוגתו של שלום עין גל ביצעה
את אחד המהלכים היותר משמעותיים בפריצה
לסיני במלחמת ששת הימים ,והתמודדה עם
הטנקים הכבדים ביותר בזמנו .מפקדי הפלוגה
בחרו אז להצניע את חלקם במערכה והעבירו
את התהילה לפיקודיהם שהיו גם הם זכאים לה.
בכתב עיטור הגבורה של בני ענבר נכתב:
ביום ה־ 5ביוני  1967בקרב על מוצבי רפיח,
תפס סמל בני ענבר ז"ל עמדה עם טנק ,בכוונה
למשוך את אש האויב ועל ידי כך לאפשר לפלוגתו
לאגף את האויב .תוך כדי פעולתו זו השמיד 5
טנקים ונפצע בעורפו .למרות שנפצע ,לא עזב
את תפקידו והמשיך בלחימה .בקרב במבואות
אל־עריש ,לאחר שפגע ב־ 2טנקים ובמספר תותחי

נ"ט ,נפגע הטנק שלו .הוא וצוותו קפצו מהטנק.
הוא נהרג מאש אויב ,שהיה מחופר בשולי הכביש.
על מעשה זה הוענק לו :עיטור הגבורה.
משה דיין ,שר הביטחון,
ניסן תשל"ג ,אפריל .1973
מתוך הדברים ניתן ללמוד גם על גבורתם.
אומץ לבם ותושייתם של מפקדי הפלגה ובראשם
שלום עין גל המ"פ.
אסיים בבקשה למפקדי ההווה והעתיד,
לימדו את הלקח של מקרה זה ומקרים רבים
אחרים (כמו למשל של סא"ל שאול שלו ,מג"ד 184
בתחילת מלחמת יום הכיפורים ,אשר חילץ על הטנק
שלו  32מלוחמי מעוז פורקן ולא הומלץ לצל"ש).
אם נעשה מעשה גבורה ביחידתכם ,בין אם
נעשה על ידי החיילים האורגניים שלכם ובין אם
בוצע על ידי חיילים המסופחים לכוח שלכם,
שפיקודכם המליצו עליהם לצל"ש ,זוהי חובתכם.
הוועדה שאליה תגיע ההמלצה היא הקובעת
הסופית האם ההמלצה תניב גם צל"ש .במהלך
שנות המחקר שלי בנושא הצל"שים והעיטורים
נתקלתי במקרים רבים שבהם מפקדי העבר מכים
על חטא שלא המליצו על חייליהם לצל"ש ,כפי
שהיה מגיע להם .המלצה שלא הוגשה בזמן אינה
ניתנת לתיקון .המלצה על מעשה גבורה אינה יוהרה
ואינה מיועדת רק למי שנפל במילוי תפקידו .היא
מיועדת לכל חייל או מפקד שביצע מעשה גבורה
על פי שיקול הדעת של מפקדו.
מפקדים ,זוהי חובתכם ,מלאו אותה.

"גיבורי ישראל
מקבלי עיטור הגבורה"
עפר דרורי ,מיודענו ,פרסם לאחרונה ספר חדש בשם "גיבורי ישראל מקבלי עיטור
הגבורה" .עפר יזם והקים את אתר הגבורה שבו תיעוד של יותר מאלפיים ושלוש
מאות עיטורים וצל"שים ויותר מאלף ומאתיים כתבות וסיפורי גבורה.
עפר דרורי
המידע המוצג באתר הגבורה הוא פרי מחקר
של שנים של מייסד האתר ועורכו ,ומטרתו
שימור המורשת של גיבורי ישראל .שימוש
במידע המוצג באתר הגבורה ,מעבר לעיון
ולמידה אישיים ,מחייב אישור בכתב של עורך
האתר עפר דרורי .הספר פורסם השנה 2014
ומכיל  82עמודים.

לעיון באתר הגבורה ראו כאן:
http://www.gvura.org/

מתוך המבוא לספר
בספר זה קובצו סיפורי הגבורה של מקבלי
"עיטור הגבורה" מקום המדינה ועד היום.
"עיטור הגבורה" הוא העיטור הגבוה ביותר,

שמוענק על ידי שר הביטחון בהמלצת הרמטכ"ל,
בעבור מעשה גבורה עילאית ,שנעשה נוכח פני
האויב ,תוך חירוף נפש .במהלך שנות קיומה
של המדינה עוטרו בעיטור הגבורה ארבעים
לוחמים בלבד.
עיטור הגבורה נקבע בחוק העיטורים של
צבא ההגנה לישראל שחוקק בשנת .1970
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עיטור הגבורה

קדם לו עיטור "גיבור ישראל" שניתן באופן
חד פעמי לשנים עשר לוחמים בסיום מלחמת
העצמאות וזאת לפי הנחייה של ראש הממשלה
ושר הביטחון דאז דוד בן גוריון .ההחלטה על
שנים עשר עיטורים בלבד מתוך למעלה מאלף
חיילים שהומלצו ונמצאו ראויים לציון לשבח
נעשתה בעיקר בגלל רצונו של בן גוריון במיעוט
עיטורים ,בשונה מהנהוג במדינות העולם,
ומשהחליט על מספר קטן של עיטורים קבע
את המספר שנים עשר כדי לסמל את שנים
עשר שבטי ישראל המייצגים את העם כולו.
נושא הגבורה של חיילי צה"ל מעסיק ומעניין
אותי זה שנים רבות ,הן מרצון לידע לשמו והן
בחיפוש תשובות לשאלות מהותיות הקשורות
ברוח הגבורה ,האומץ וההקרבה של האדם ,כגון:
• מה מוביל אדם לקום ממקום מחסה בטוח
ולהסתער אל מול האויב תחת מטר כדורים ,תוך
סיכון וודאי ,כאשר הדחף הטבעי הוא להישאר
מוגן במקומך?
• מה גורם לחייל לסכן את חייו כדי לחלץ חבר
ליחידה תוך סיכון עצמי גבוה ולא להמתין
שמישהו אחר יחלצו ,כצפוי במצבי סכנה
קיצוניים?
לצד העניין והסקרנות האישיים שיש לי
בשאלות אלה ,מצאתי במהלך העיסוק והמחקר
שלי כי הידע הקיים והמפורסם בתחום זה חלקי
ביותר והשכחה שהזמן יוצר גורמת לאיבוד
נכסי מורשת שלנו כעם .מטרת הספר ,כמו גם
אתר הגבורה שהקמתי ,היא להביא את המידע
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מדברי פרופ' אסא כשר על הכריכה האחורית

הבסיסי של גבורת החיילים לידיעת הציבור
ובכך לתרום לשימור מורשת הקרב והגבורה
של חיילי צה"ל ואחרים.
החומרים בספר נלקחו מאתר הגבורה
( )www.gvura.orgשבו אני מפרסם את ממצאי
המחקר שאני עורך בנושא הצל"שים והעיטורים.
כאמור שנים עשר גיבורי מלחמת העצמאות
קיבלו את עיטור "גיבור ישראל" .עיטור זה
הומר בתחילת  1973ל"עיטור הגבורה" בעקבות
חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל (.)1970
באותה מעמד הוענקו גם עשרים עיטורי גבורה
על מעשים שנעשו לאחר מלחמת העצמאות

ועד לאותה שנה ,למיעוט הלוחמים שזכו
לצל"ש הרמטכ"ל ,ואשר וועדה מיוחדת
החליטה להמירם לעיטור הגבורה בהתאם
להוראות חוק העיטורים .שמונת מקבלי עיטור
הגבורה במלחמת יום הכיפורים קיבלו אותו
על פי הוראות חוק העיטורים בצבא ההגנה
לישראל ( .)1970מאז מלחמת יום הכיפורים
לפני ארבעים שנה ועד היום לא הוענק אף לא
עיטור גבורה אחד נוסף.
הספר מחולק לתקופות על פי מלחמות ולכל
עיטור מצורף טקסט העיטור וברוב המקרים מידע
תמציתי על מקבל העיטור כולל תמונתו.

מהנעשה בעמותה

ליקט וערך תא"ל (במיל') יצחק רבין בעזרת דבורי בורגר
צילומים :אבנר גאגין ,שירן מיכאלי ,עדן זק"ש ,יאיר גולדנברג ,שני פרץ ,דבורי בורגר

טקס מצטיינים מקשנ"ר
טקס לוחמים ומפקדים
מצטיינים של חיל השריון
התקיים באולם המרכבה ביום
 2בספטמבר  ,2013במעמד
קצין השריון הראשי תא"ל
שמואל אולנסקי שהעניק
את הפרסים ,ולצדו מפקדי
החטיבות שאליהן משתייכים
המצטיינים .הנחה את הטקס
רע"ן סגל של מקשנ"ר סא"ל
דוד שני .כה לחי ללוחמים
והקצינים המצטיינים.

טקס מצטיינים עם קצין השריון הראשי
תא"ל שמואל אולנסקי.

ביקור מנכ"ל משרד הקליטה
מנכ"ל משרד הקליטה
מר עודד פורר ,מלווה באנשי
משרדו ,התארח בביקור ביד
לשריון ב־ 23באוקטובר
 .2013ארח אותו מטעם
עמותת יד לשריון תא"ל
(במיל') צביקה קן־תור.
מר פורר הניח זר לזכרם של
חללי השריון למרגלות כותל
מנכ"ל משרד הקליטה ,במרכז ,מקבל
השמות .הסיור כלל את מוקדי
הסבר מפי תא"ל (במיל') צביקה קן־תור
הזיכרון ,המורשת והגבורה
של לוחמי השריון במערכות ישראל ,את נושא הלוחם היהודי במלחמת
העולם השנייה והמוזאון בנושא הנמצא בהקמה באתר לטרון .תא"ל
(במיל') קן־תור ,מנכ"ל העמותה להקמת מוזאון זה הסביר על הקמת
המוזאון .בהמשך הסביר יו"ר עמותת יד לשריון האלוף (במיל') חיים ארז
על מהות אתר יד לשריון ,הפעילויות המתקיימות בתחומו ועל חשיבותו
של מוזאון הלוחם היהודי ,המלמד פרק מפואר בתולדות העם היהודי
בעת החדשה .בתוך כך ציין האלוף ארז את תרומתם הגדולה של העולים
מחבר העמים לרעיון הקמת המוזאון.

"המצרים לא לקחו אותנו בחשבון"
"המצרים לא לקחו בחשבון אותנו ,את אנשי חטיבת הצליחה 421
על כל רבדיה ,הם לא ידעו עם מי יש להם עסק ".כך אמר תא"ל (במיל')
גיורא לב שהיה מג"ד בחטיבת הצליחה  421בכנס יוצאי החטיבה ,במלאות
 40שנה למלחמת יום הכיפורים .בכנס נפגשו ותיקי חטיבה  421ובני
המשפחות השכולות למפגש מיוחד ליד האנדרטה של החטיבה בפארק
העוצבות ובאולם המרכבה .האירוע בהשתתפות של כאלף נפש התקיים
ב־ 27בספטמבר  ,2013והחל בטקס התייחדות עם זכרם של הנופלים,
בהנחייתו של קצין האג"ם של החטיבה במלחמה ,תא"ל (במיל') צביקה
קן־תור .למרגלות האנדרטה הונחו זרים על ידי מח"ט החטיבה במלחמה
האלוף (במיל') חיים ארז ומפקדי הגדודים תא"ל (במיל') עמי מורג,
תא"ל (במיל') גיורא לב ואל"ם (במיל') שמעון בן־שושן .פלוגת מ"כים
חרמ"ש " ִמ ְכנ ָס" שלחמה במסגרת החטיבה ,קיימה מפגש באולם הלוחם
היהודי ,במהלכו שחזרה את מהלך הלחימה במיצג מרשים .במפגש פלוגתי
זה חולק הספר "צינה בחולות" ,המביא את סיפורה של הפלוגה .באולם
המרכבה נשאו דברים המח"ט האלוף (במיל') חיים ארז וכן הוקרנה מצגת
על החטיבה במלחמה.
כתבה נרחבת על האירוע פורסמה באתר השריון ביום  3בנובמבר .2013
במרכז המידע ביד לשריון שמור תיעוד האירוע בתמונות ובווידיאו.

תא"ל (במיל') גיורא לב (מימין) ותא"ל (במיל') עמי מורג מניחים את זר
היחידה .צילום :שאול גולן
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קבוצת דיון של מח"טים במלחמת יום הכיפורים
קבוצת מפקדי חטיבות
שהשתתפו בהשמדת השריון
הסורי ברמת הגולן במלחמת
יום הכיפורים בימים 10-7
באוקטובר  1973התכנסה
ביד לשריון ב־ 24בנובמבר
 .2013השתתפו גם היסטוריון
עמותת יד לשריון וחבר
ההנהלה אל"ם (במיל') בני
מימין :תא"ל (במיל') מנשה ענבר ,אלוף
מיכלסון ,ואל"ם (במיל')
(במיל') יוסי פלד ,אלוף (במיל') אורי
פסח מלובני בעברו קצין
שמחוני ,אלוף (במיל') חיים ארז ,אלוף
מודיעין והמומחה בתחום
(במיל') אורי אור
צבאות אויב .את קבוצת
הדיון הנחה תא"ל (במיל') יום טוב תמיר ,יו"ר ועדת התכנים של העמותה
וראש המכון ללוחמת יבשה .לאחר סקירתם המקדימה של אל"ם (במיל')
מיכלסון ואל"ם (במיל') מלובני הביאו המפקדים הבכירים שלחמו במערכה
זו את סיפור חטיבתם .לדיון שאחרי כן הצטרפו גם מג"דים וקצינים נוספים.
המעוניינים בתיעוד המפגש שהתקיים  -בווידיאו ובתמליל  -מוזמנים
לפנות למרכז המידע ביד לשריון.

כנס גדוד  52במלחמת יום הכיפורים
אירוע מורשת והנצחה
מרגש מאוד ביד לשריון קיימו
ותיקי גדוד  52ממלחמת יום
הכיפורים ובני המשפחות
השכולות ,במלאות  40שנה
למלחמה .קרוב לשנתיים
עמל הצוות המארגן לקראת
האירוע שהתקיים ב־24
בספטמבר  .2013הכנס
התחיל במפגשים פלוגתיים
של הלוחמים שלא התראו
תיעוד אחוות לוחמים והיסטוריה של גדוד
כמעט  40שנה ,המשיך בטקס
 52בכנס של הגדוד
מול כותל השמות והמשיך
בעצרת מרשימה באולם המרכבה .הנחה את העצרת תנ"צ (בדימוס)
אליהוא בן־און ,שלחם כתותחן טנק בגדוד זה במלחמת יום הכיפורים.
הרכב של חבורת זמר מקרב המפקדים והלוחמים ובני משפחתם ריגש את
הקהל ,וסרטונים שהוקרנו לקהל הביאו את רצף לחימתו של הגדוד מיומה
הראשון של המלחמה .הזמרת אילנית הנעימה בקולה המוכר והמרגש
משירי ארץ אהבתי .חתם את האירוע מג"ד  52במלחמת יום הכיפורים
האלוף (במיל') עמנואל סקל בדברי הוקרה ללוחמים וכן העלה על נס את
סיפור גבורתם של הנופלים .הוא הביע הערכתו לוותיקי הגדוד שפעלו
נמרצות להצלחת המפגש החשוב ,והעניק תעודת הוקרה לסא"ל (במיל')
אבי גור על תרומתו הייחודית להצלחת האירוע.
במרכז המידע ביד לשריון שמור תיעוד האירוע בתמונות ובווידיאו.
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איש הרדיו והטלוויזיה מר יעקב אחימאיר ביד לשריון

יעקב אחימאיר במרכז ואתו (מימין) :אליהוא בן־און ,חיים ארז ,מנשה ענבר,
חיים עדיני ,צביקה קן־תור ,מיכאל מס

איש קול ישראל וחתן פרס ישראל לתקשורת ,מר יעקב אחימאיר ,התארח
ביד לשריון ב־ 29בספטמבר .ליוו אותו בביקורו יו"ר העמותה האלוף (במיל')
חיים ארז ,מנכ"ל העמותה תא"ל (במיל') מנשה ענבר ,אל"ם (במיל') עו"ד
חיים עדיני ,תא"ל (במיל') צביקה קן־תור ,סמנכ"ל העמותה סא"ל (במיל')
מיכאל מס ,ועמיתו לקול ישראל וחבר הנהלת העמותה תנ"צ (בדימוס)
אליהוא בן־און .מר אחימאיר הניח זר למרגלות כותל השמות .לאחר מכן
התוודע אל מוקדי ההנצחה ,המורשת והגבורה .תא"ל (במיל') צביקה קן־תור,
מנכ"ל העמותה להקמת מוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה הציג
בפניו את המוזאון הממלכתי ההולך ונבנה ביד לשריון .מר אחימאיר חתם
את ביקורו בספר האורחים במילים הבאות" :בהצדעה ובהרכנת ראש למפעל
האדיר אשר בליבו הנצחת הנופלים על קיום המדינה .אין מילים להעריך את
היקף מאמציכם בהקמת המקום המיוחד הזה .באמת ,אין מילים! כולם חייבים
תודה לנופלים  -ולמנציחיהם".

סגן שר האוצר של סינגפור ביד לשריון
מר דניאל הון פינג
(( ,Daniel Hoon Pingסגן
שר האוצר של סינגפור ,הגיע
עם משפחתו הצעירה לביקור
ביד לשריון ב־ 8בדצמבר .2013
מזג האוויר החורפי לא הפריע
להם לסייר גם בתצוגת כלי
הרכב המשוריינים ,בעודם
מרותקים להסברים המאלפים
של המדריכה גלי קהן ,מיחידת
ההסברה יד לשריון ,שממנה
סגן שר האוצר של סינגפור ובני משפחתו
למדו על מכלול ההנצחה וערכי
והמדריכה גלי ליד כותל השמות
המורשת של חיל השריון.
בסיום הביקור כתב האורח המכובד בספר האורחים :משפחתי ואני מבקשים
להודות לכם בחיל השריון על האירוח האדיב .זהו תמיד תענוג עבורנו לבקר
בארצכם היפה ,ולראות את האתר ההיסטורי בלטרון .אתר לטרון מזכיר לי
את הרוח של חיילי חיל השריון ,שהקריבו את חייהם למדינתם .אני מאחל
למדינת ישראל שלום ושגשוג בשנים הבאות.

ביקור נספחים צבאיים מסינגפור

גבורות לחברי עמותת יד לשריון בערב רעות

יושבים משמאל לימין :מקסי אביגד ,יעקב בקימר ,אברהם ברעם ,אמנון
גלוסקא ,יהודה גלרט ,צביקה דהב ,טוביה לשם .עומדים משמאל לימין:
מנשה ענבר ,ג'קי אבן ,חיים ארז ,יוסף קשת (קירשנר) ,יוסי עבודי ,חיים נדל
תא"ל (במיל') יצחק רבין ורעייתו אסתי עם חברים ששירתו עמו בסינגפור
כנספחים צבאיים

נספחים זרים ששירתו בסינגפור התארחו ביד לשריון בליווי קצין
השריון הראשי לשעבר ,תא"ל (במיל') יצחק רבין ,ובהזמנתו ב־ 10באוקטובר
 .2013החבורה המכובדת מכנה את עצמה בראשי התיבות GOBAC
( .)Good Old Boys Attache Corpsהנספחים הוותיקים ובנות זוגם הניחו
זר למרגלות כותל השמות ,סיירו ברחבי האתר ,ולא פסחו על התצפית
המרהיבה מגג בנין המשטרה .בשם הנספחים כתב תא"ל (במיל') יצחק
רבין בספר האורחים" :תודה רבה והערכה על האירוח המקסים והמלמד
של משלחת הנספחים לשעבר ששירתו עמי יחדיו בסינגפור" .הנספחים
חיזקו את הדברים שכתב בחתימותיהם.

ערב הרעות שהתקיים ב־ 2בדצמבר  2013עמד בסימן גבורות לחברי
עמותת יד לשריון .נר ששי של חנוכה הודלק ברחבת התערוכות המתחלפות,
בברכת אל"ם (במיל') הרב ישראל זינגרביץ בליווי להקת הרבנות הצבאית.
באולם המרכבה נערך טקס של הצדעה לחברי העמותה שהגיעו לגבורות
לאחרונה .מנכ"ל העמותה תא"ל (במיל') מנשה ענבר הנחה את הטקס,
והצטרף אליו לברכות החמות יו"ר העמותה האלוף (במיל') חיים ארז .בשם
החברים שהגיעו לגבורות נשא דברים האלוף (במיל') ג'קי אבן .הזמרת
הנפלאה רוחמה רז הנעימה בקולה .את הערב חתם תא"ל (במיל') צביקה
קן־תור ,מנכ"ל מוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה ,בסיפור
לחימת היהודים במלחמת העולם השנייה בשורות צבאות בעלות־הברית,
ותרומתם כמפקדים בכירים וזוטרים לניצחון על הצורר הנאצי.

הענקת מלגות ע"ש האחים דן ויוסף ספיר ז"ל

נכדו של איש הקרומוולים מתש"ח ביד לשריון

הטקס השנתי של
הענקת המלגות על שם
האחים דן ויוסף ספיר ז"ל,
בני קיבוץ גת ,התקיים ב־17
באוקטובר  ,2013בהשתתפות
בני המשפחה ,חברים והסגל
של גדוד  .429שני האחרים
סא"ל דן ספיר שהיה מג"ד
ספיר
 429בסיני וסרן יוסף
השר יאיר שמיר ,בטקס חלוקת מלגות על
ברמת
שהיה קמב"ץ גדוד 53
שם האחים דן ויוסף ספיר ז"ל
הגולן ,נפלו ביום י"ב בתשרי
תשל"ד 8 ,באוקטובר  .1973המלגות מוענקות למצטיינים בענפי החקלאות.
השנה ציינו  40שנה לנפילתם .שר החקלאות מר יאיר שמיר ,ציין את חשיבות
האירוע והמלגה הניתנת למצטיינים בתחומי החקלאות ,ברוח צוואתם
של האחים ספיר ,לממש את השליחות הלאומית בעשייה ההתיישבותית
ובפיתוחים החקלאיים .תא"ל (במיל') יצחק רבין (לימים קצין השריון
הראשי) ומפקד גדוד  429לאחר נפילתו של דן ז"ל ,נשא דברים מרגשים.
כן נשא דברים אל"ם (במיל') עו"ד חיים עדיני ,שפיקד על גדוד  19בסיני
במלחמת יום הכיפורים ונפצע בקרב.

מייק פלנגן וחברו הארי
מקדונלד הצליחו בליל 30-29
ביוני  1948להעביר לידי כוחות
ההגנה ,שני טנקי קרומוול
מהצבא הבריטי שעמד לעזוב
סופית את ארץ ישראל בתום
תקופת המנדט .מייק פלנגן
נשאר בארץ ,לחם בשורות
המח"ל ,התגייר ונשא לאישה
רס"ן (במיל') ליאור הרץ ,נכדו של
פלמ"חניקית שהכיר .נכדו של
מייק פלנגן ,ליד "הקרומוול של סבא"
מייק פלנגן ,רס"ן (במיל')
ליאור הרץ ,הוא קצין שריון במילואים וכיום יצרן של בירה " ,"48בירת
האמיצים ,המוקדשת לטנק הקרומוול .ב־ 14באוקטובר  2013ביקר ליאור
הרץ ביד לשריון בליווי אל"ם (במיל') שאול נגר .ליאור ומלוויו התייחדו עם
זכרם של חללי השריון בכותל השמות ובמכלול ההנצחה ,והתרשמו מתצוגת
מלחמת יום הכיפורים ,הממוקמת בסמוך לרחבת השמות .כתבה נרחבת על
הביקור הבאנו באתר השריון ביום  22באוקטובר  .2013הסבא מייק פלנגן
נפטר בינואר האחרון ונטמן בקיבוץ שער העמקים ,שם חי עשרות שנים.
כתבה על כך פורסמה באתר השריון ב־ 4בפברואר .2014
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נציגי דובר צה"ל בחטיבות השריון ביד לשריון

מימין :סמלת לירון סופר ,רב"ט ענת שלגי ,רב"ט הילה אמדור ,סמ"ר איתמר
ענבר ושאול נגר ליד טנק המרכבה  4במוזאון הרק"ם

כנס מלש"בים ביד לשריון
כנס מלש"בים (מועמדים
לשירות ביטחון) התקיים
ביד לשריון ב־ 11בנובמבר
 .2013נציגי חטיבות השריון
הסדירות188 ,401 ,460 ,
ו־ ,7הזמינו את הנערים
ה מ ת לב ט י ם ל ה ת ר ש ם
מאתגרי השירות במסגרת
חטיבתם ,והמביט מן הצד
היה מעיד ,כי הבחירה
אכן קשה .לאחר החשיפה
קצין שריון מסביר למלש"בים את
תמונת
המרהיבה ,שיצרה את
היתרונות של הגיוס לשריון
השירות הסדיר בחיל השריון
הוזמנו המלש"בים להרצאות מפקדים וקבוצת דיון לוחמים באולם המרכבה.
על רשמיהם של המלש"בים ביום זה קראו בכתבתה של הצלמת עדן זק"ש
מיחידת ההסברה יד לשריון "מה חושבים שריונרים לעתיד" שפורסמה
באתר השריון ב־ 1בדצמבר .2013

ותיקי גדוד  46בכנס  40שנה למלחמת יום הכיפורים

נציגים של דובר צה"ל בחטיבות השריון הסדירות ביקרו ביד לשריון
ביום  3בנובמבר  2013בליווי אל"ם (במיל') שאול נגר והמדריכה גלי
קהן מיחידת הסברה יד לשריון .הנציגים של דובר צה"ל סיירו בתערוכת
הרק"ם ,במכלול ההנצחה ,בבית הכנסת "בצרור החיים" ,שם התוודעו
לארון הקודש המיוחד שנתרם מאיטליה ותכולתו .עוד ביקרו בתצוגות
השונות באתר ובתערוכת הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה וצפו
מגג המבנה המרכזי על האתר וסביבתו .בסיום התקיימה שיחה על ערכי
העמותה והקשר הדרוש לעמותת השריון באמצעות נציגים אלה עם
הלוחמים והסגל בחטיבות השריון .כתבה על כך פורסמה באתר השריון
ביום  5בנובמבר .2013

חנוכה ביד לשריון  -מבצע בעקבות
המכבים עם הרבנות הצבאית
בכול שמונת ימי חג החנוכה
האחרון התקיים ביד לשריון
"מבצע בעקבות המכבים",
במסגרתו הודלקו מדי יום נרות
חנוכה עם החזן הצבאי הראשי
סא"ל שי אברמסון ולהקת
הרבנות הצבאית .חיילים
מיחידות צה"ל שגדשו את
מושבי האמפיתאטרון הצטרפו
בהתלהבות לשירי החג והמסורת.
את הנר הראשון הדליק הרב
הראשי לישראל הרב בני לאו.
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הרב הראשי לישראל מאיר לאו בטקס
הדלקת נרות חנוכה ביד לשריון

ותיקי גדוד  46ובני המשפחות במפגש

הלוחמים והמפקדים של גדוד ( 46מחטיבה  401במלחמת יום הכיפורים)
קיימו מפגש רעים ביד לשריון ב־ 3באוקטובר  ,2013לאחר שנים שלא
התראו .הם התייחדו עם זכר חבריהם שנפלו ובני המשפחות השכולות
שאבו כוח מעוצמת החיבוק שקיבלו מהם במפגש .בין מארגני האירוע
בלטו תא"ל (במיל') דוד שובל שהיה המג"ד במלחמה וסא"ל (במיל')
עירא אפרון שהיה מ"פ בגדוד במלחמה .המפגש החל בחיבוקים במסגרות
הפלוגתיות בניסיון להדביק פערי עדכון של ארבעה עשורים .בעצרת
המשותפת לכולם ברחבת האירועים נשאו דברים המג"ד במלחמה תא"ל
(במיל') דוד שובל ומפקדים בגדוד ,שתיארו במצגות את מהלכי הקרבות.
ענבל בר־און ,צוערת פרמדיקית ,שדודה סרן ירון (רוני) מרדיקס ז"ל נפל
במלחמת יום הכיפורים ,ריגשה כששיתפה את הקהל בדמותו המלווה
אותה בחייה ובשירותה הצבאי .במרכז המידע ביד לשריון שמור תיעוד
האירוע בתמונות ובווידיאו.

ותיקי גדוד  79מציינים  40שנה לקרבות החווה הסינית
בדיוק ארבעים שנה אחרי  16-15באוקטובר  1973בחווה הסינית,
נפגשו ב־ 15באוקטובר  2013ותיקי גדוד  79במלחמת יום הכיפורים ובני
משפחות הגדוד ביד לשריון .גדוד  79משלב גם את סיפורו של גדוד ,196
גדוד צוערי קק"ש ,שהסבו את שיוכם היחידתי תוך כדי לחימה לגדוד 120 .79
החללים הם המחיר הכבד ששילם הגדוד על הלחימה הקשה וחסרת הפשרות
בקרבות החווה הסינית ,שאִפשרה את צליחת תעלת סואץ .אל"ם (במיל')
רמי מתן שהיה מ"פ ז' בגדוד  79במלחמה ,וחברים לקרב שאותם גייס ,בנו
שולחן חול מרשים ברחבת האירועים ,הממחיש את המערכה בחווה הסינית
בליל  16-15באוקטובר  .1973במפגש הוצגו מספר ספרים" :נשארנו שם"
(כנרת זמורה־ביתן )2008 ,של ניצב (בדימוס) ברטי אוחיון ,שהיה תותחן
טנק בגדוד במלחמה ,הנסמך על יומן המלחמה שניהל ,תחקירים ומקורות;
הספר "לא נחדל" של האלוף (במיל') אמנון רשף ,מח"ט  14במלחמה( ,בשתי
מהדורות  -מורחבת ומקוצרת ,דביר  ,)2013התורם רבות להבנה הכוללת
של לחימת הגדוד במלחמת יום הכיפורים; "צ־( "817831אפי מלצר בע"מ,
 )2011של רס"ן (במיל') יאיר ליטביץ ,מ"פ בגדוד הסיור  87חטיבה ,14
שסיפורו משתלב בציר הקרבות עם גדוד  .79הלוחמים הוותיקים התרגשו
מאוד ממפעלי מורשת אלה ומפריטי מזכרת מהקרבות שנפרסו לראווה,
והחליפו רשמים וחוויות .בהמשך הערב באולם המרכבה ,עלו לבמה מח"ט
 14במלחמה האלוף (במיל') אמנון רשף ,המג"ד האלוף (במיל') עמרם

יומולדת  90ללוחם המח"ל היימן גולדבלאט
ד"ר היימן גולדבלאט חגג
זה עתה  .90נמרץ ומאושר הגיע
לבקר ביד לשריון ב־ 25בדצמבר
 ,2013מוקף בשלושה דורות של
משפחתו האוהבת ,שחלקה הגיע
במיוחד מאוסטרליה לחלוק עמו
את יום הולדתו .הבחירה ביד
לשריון הייתה של משפחתו,
לוחם המח"ל ד"ר היימן גולדבלאט עם בני
ותואמה עם שני ילדיו ,יעל
משפחתו ביד לשריון
נגה ומייק גולדבלאט .מטרתם
הייתה לתעד בווידיאו מסע של תחנות חייו במדינת ישראל ,שמהן שתי תחנות
משתלבות ביד לשריון .האחת ,כלוחם בצבא דרום אפריקה במלחמת העולם
השנייה .במסגרת תחנה זו נפגשו כולם עם תא"ל (במיל') צביקה קן־תור ,מנכ"ל
העמותה להקמת מוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה .הם למדו מפיו
על מהות המוזאון ותוכניותיו ,והקשיבו לד"ר גולדבלאט בהעלותו זיכרונות מן
המלחמה .התחנה השנייה ,בהיותו לוחם מח"ל דרום אפריקה במלחמת העצמאות
בגדוד הטנקים הראשון  ,82מתקשרת ליד לשריון כאתר מורשת ,הנצחה וגבורה
של חיל השריון .הוסבר לנו מפי רעייתו וילדיו ,כי זמן קצר לאחר שיסיימו את
המסע המיוחד ,יחגגו לו את מסיבת יום ההולדת ,ויצפו במהלכה בסרטון וידיאו,
השוזר את הרגעים המשמעותיים והמרגשים ,בין היתר בביקורם ביד לשריון.
משפחת גולדבלאט רואה חשיבות רבה בהנחלת המורשת המשפחתית הקשורה
בתרומת הסבא ד"ר היימן גולדבלאט למאבק להקמת מדינת ישראל .עמותת יד
לשריון כמובן מחזקת אותם במשימה ערכית לאומית זו.

מקצת מוותיקי גדדו  79מצלמים את שולחן החול ובו שחזור קרב
החווה הסינית

מצנע ,ראש המוסד במלחמה האלוף (במיל') צבי זמיר וקציני הגדוד ,שהעלו
זיכרונות .ריגשה בנגינתה ובשירתה הזמרת דורית ראובני .סיפורו של גדוד
 79חדור היטב בתודעתם של מפקדים ולוחמים כיום בזכות פעילות ענפה
של ותיקי הגדוד ,והבולט שבהם אל"ם (במיל') רמי מתן ,להנחלת המורשת
והעלאת סוגיות פיקוד ודילמות הרלוונטיות עבורם גם כיום.

בנות גן חב"ד עם החיילים בחג הגבורה

בנות גן חב"ד בביקור ביד לשריון שהפך למסורת

מלוות בגננת הנפלאה רחל לרר ובסייעות המסורות הגיעו בנות גן רחל
מכפר חב"ד ,לשמח את החיילים ביד לשריון סמוך לחג החנוכה ,ב־ 26בנובמבר
 .2013הן רקדו עם החיילות והחיילים וחילקו להם סופגניות .וכתמיד זכו כולם גם
לדבר תורה מעניין מפי הרב המלווה של הגן .הגננת רחל לרר מתמידה במסורת
הביקורים של בנות הגן מדי שנה ביום הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל,
ובשנים האחרונות גם סמוך לחג הפורים וחג החנוכה .אשת החינוך הנמרצת,
רחל לרר ,רואה חשיבות בחיזוק הקשר של בנות הגן עם חיילי צה"ל .השמחה
והאהבה שהן מרעיפות על החיילים והחיילות מדגישה את הזיקה המשותפת
של אהבת הארץ והאדם ,תוך הדגשת ערכי הזיכרון והגבורה ,שגבורת המכבים
מייצגת אותם בחג החנוכה .עמותת יד לשריון מברכת את פועלה של רחל
לרר ,המגדלת דורות של בנות על ערכים של אהבת האדם והמדינה ,תוך הבעה
מתמדת של הערכה לחיילי צה"ל על תרומתם לביטחון המדינה ולצביונה היהודי.
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חטיבה  460ציינה  40שנה למלחמת יום הכיפורים
חטיבה  460כיום קיימה אירוע ערכי
המצדיע ללוחמי החטיבה ומפקדיה במלחמת יום
הכיפורים ,ובכלל זה ליחידות המילואים שלחמו
במסגרתה .האירוע התקיים ב־ 17באוקטובר
 2013ביד לשריון .האירוע החטיבתי נפתח
בבוקר עם "מירוץ השריון" בהשתתפות קציני
החטיבה ופעילות אתגרית בפארק העוצבות.
האירוע המרכזי החל בשיח מפקדים באולם
המרכבה .לוחמים ומפקדים בחטיבה  460היו
קשובים לתיאורי הקרבות של מפקדי הפלוגות
מימין :סא"ל חובב ורדי סמח"ט  460כיום ,סא"ל (במיל') נחום ברוכי ,אל"ם (במיל') חיים עדיני,
והגדודים במלחמת יום הכיפורים ,בהנחיית סא"ל
רס"ן (במיל') יקי ודמני ,אל"ם (במיל') רמי מתן ,האלוף (במיל') יעקב לפידות ,תא"ל (במיל') יום
בפנל
חובב ורדי ,סמח"ט  460כיום .הדוברים
טוב תמיר ,רא"ל (במיל') אהוד ברק וסא"ל (במיל') דודו הלוי
היו (על פי סדר ישיבתם) סא"ל (במיל') נחום
ברוכי ,אל"ם (במיל') חיים עדיני ,רס"ן (במיל') יקי ודמני ,אל"ם (במיל')  ,)79המפח"ט כיום ארחה את ותיקי גדוד  ,189וגדוד  532כיום ארח את
רמי מתן ,האלוף (במיל') יעקב לפידות ,תא"ל (במיל') יום טוב תמיר ,ותיקי גדוד  - 100הגדוד שהוקם במהלך המלחמה ומהווה את ראשיתו של
רא"ל (במיל') אהוד ברק וסא"ל (במיל') דודו הלוי .לאחר מכן התקיימו גדוד  .532עבור הלוחמים והמפקדים הצעירים כיום היה זה מפגש מכונן,
מפגשי רעים גדודיים :גדוד  195כיום (בית הספר לשריון) ארח את ותיקי שהפגיש אותם עם הלוחמים שעל מורשתם הם מתחנכים ומחנכים .לאחר
הגדודים  19ו־ ,86גדוד  198כיום ארח את ותיקי גדוד  ,198גדוד  196כיום מפגשי הרעים התקיימה העצרת באמפיתאטרון שאול .השחקן ואיש
ארח את ותיקי גדוד  196ו־"( 79כוח לפידות" וצוערי  196שהוסבו לגדוד הרדיו דליק ווליניץ הנחה את העצרת שכללה מיצגים ותוכנית אמנותית.

ט"ו בשבט תשע"ד בפארק עוצבות השריון

חטיבה  205ציינה  40שנה למלחמת יום הכיפורים

שריונאים ותיקים לצד
סדירים ואנשי טנק המרכבה
במנת"ק התכנסו לטקס הנטיעות
המסורתי בפארק העוצבות ביד
לשריון .נשאו דברים יו"ר עמותת
יד לשריון האלוף (במיל') חיים
ארז וראש מנת"ק תא"ל ברוך
מצליח .העובד הוותיק ביד
לשריון שאלתיאל שוספי קרא את
תפילת הנוטעים .חלקת נטיעות
חדשה הוקדשה לראש הממשלה
המנוח ,האלוף אריאל שרון ז"ל,
מפקד אוגדה  143במלחמת
יום הכיפורים .בסיום הנטיעות
התקבצו הנוטעים לשמוע סיפורי
ּׁשֹות ִלים :רֹן ַּב ֵּלב וְ ֵאת
הֹול ִכים ַה ְ
"ּכְך ְ
ָ
מפקדים
מורשת וגבורה מפי
ַּבּיָד" ...סליחה ,הפעם עם טוריה
ולוחמים ,סביב לאנדרטות בפארק
העוצבות ,הקשורות לסיפורי המורשת .סא"ל (במיל') גדעון לנגמן ,הרצה סמוך
לאדרטה של חטיבה ( 8חטיבת הזקן) ,רס"ן (במיל') אמנון לב הרצה על מורשת
חטיבה ( 205אגרוף הברזל) ,תא"ל (במיל') עוזי לב־צור ,מח"ט  401במלחמת
שלום הגליל ,הרצה באנדרטה של חטיבה ( 401עקבות הברזל) ,וסא"ל רפי
בר־גיורא הרצה באנדרטה של חטיבה ( 600נתיבי האש) .להתראות בנטיעות
ט"ו בשבט תשע"ה.

חטיבת "אגרוף הברזל" (205
במלחמת יום הכיפורים) קיימה
עצרת ביד לשריון במלאות 40
שנה למלחמה ו־ 52שנה להקמתה.
בעקבות מאמצי הוועדה המארגנת
בראשות סא"ל (במיל') דוד כספי,
שהיה מג"ד במלחמה ,ובעידוד
המח"ט הנוכחי אל"ם אוהד נג'מה,
סא"ל (במיל') דוד כספי בכנס חטיבה 205
אותרו והגיעו לוחמים רבים ובני
משפחותיהם ובני המשפחות
השכולות .העצרת התקיימה ב־ 10באוקטובר  .2013לאחר מפגשים בקבוצות
גדודיות התקיים טקס התייחדות עם זכרם של חללי החטיבה מול כותל השמות.
נציגי המשפחות השכולות ,מפקד החטיבה במלחמת ששת הימים תא"ל (במיל')
ישכה שדמי ,מח"ט החטיבה במלחמת יום הכיפורים האלוף (במיל') יוסי פלד,
יו"ר עמותת יד לשריון האלוף (במיל') חיים ארז ,הניחו זרים .עצרת המורשת
והזיכרון התקיימה באמפיתאטרון שאול ,בהנחיית סא"ל (במיל') דוד כספי.
דברים נרגשים נשאו קצין השריון הראשי תא"ל שמואל אולנסקי ,מפקד החטיבה
במלחמת ששת הימים תא"ל (במיל') ישכה שדמי ,מפקד החטיבה במלחמת
יום הכיפורים האלוף (במיל') יוסי פלד ,וכנרת בראשי ,שאביה יצחק בראשי
ז"ל ,נפל בקרבות בתל פארס במלחמת יום הכיפורים .סא"ל (במיל') דוד כספי
הקדיש לכול משפחה שכולה עותק מספרו "כשסבא היה במלחמה  -סיפורה
של חטיבת אגרוף הברזל במלחמת יום הכיפורים" ,שאותו השיק ביום האירוע.
ראו סקירה על הספר במדור "פותחים מדף" בגיליון זה.
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גדוד  195ומפח"ט  401במפגש  40שנה למלחמת יום הכיפורים
ותיקי גדוד  195ומפקדת חטיבה  401במלחמת יום הכיפורים ,עם
בני המשפחות ובמשפחות השכולות ,ומפקדת החטיבה כיום ,קיימו מפגש
מרתק ביד לשריון ביום  23באוקטובר  ,2013לציון  40שנה למלחמה .תא"ל
(במיל') עוזי לב־צור ,מג"ד  195במלחמה ,הוביל את ההכנות למפגש,
בהמשך לעשייתו הברוכה ורבת־השנים בטיפוח מורשת חטיבה  .401רבים
הגיעו למפגש בעקבות המאמצים לאתר את הלוחמים ובני המשפחות
השכולות .לקראת המפגש חודשה אנדרטת החטיבה  401שבפארק העוצבות,
שלידה הוקם המיצב לזכרו של רב אלוף דן שומרון ז"ל ,שהיה המח"ט
במלחמה ,וכן הופקה חוברת מורשת של גדוד  195במלחמה שחולקה בסיום.
האירוע עמד בסימן הצדעה לגבורת הלוחמים בקרבות ההגנה והשלמת
כיתור הארמיה השלישית בעדביה וכניעת המצרים .חשיבות רבה הקדישו
המארגנים לחיבור בין לוחמי העבר וההווה ,שבו הועלו זיכרונות המלחמה.
בטקס התייחדו המפקדים והלוחמים בעבר ובהווה עם זכרם של חללי
הגדוד ומפח"ט  401וזכר הלוחמים שהלכו לעולמם מאז .האלוף (במיל')
דני יתום שהיה הסמג"ד במלחמה ,העלה זיכרונות ותובנות פיקודיות מן
המלחמה ,והביע הערכתו ללוחמים .המג"ד במלחמה תא"ל (במיל') עוזי
לב צור נשא דברים לזכרם של הנופלים והעלה על נס את מורשתם ,שעל
ברכיה מתחנכים דורות של לוחמים .רס"ן (במיל') שרה (סולי) אורמן
שהייתה קצינת הח"ן של אוגדה  162לאחר המלחמה ,הנחתה את הטקס.
הנערה שיר הפליאה בשירתה באירוע .הפרידה קשתה על המשתתפים

תא"ל (במיל') עוזי לב־צור ,שהיה מג"ד  195המלחמה ,נושא דבריו

שעוד התגודדו שעה ארוכה בשלב הקינוח והמשיכו לשמוע על מהלכי
הקרבות ורגעי התהילה מפי מפקדם תא"ל (במיל') עוזי לב־צור .אל"ם
סער צור מח"ט  401כיום וסא"ל רונן תמים מפקד גדוד  195כיום ,הדגישו
בדבריהם כי לחימתו של הגדוד מהווה השראה למפקדים עד היום ,והם
מנחילים מורשת זו ללוחמים.
במרכז המידע ביד לשריון שמור תיעוד האירוע בתמונות ובווידיאו.

גדוד  9במפגש  40שנה למלחמת יום הכיפורים

גדוד " 88דב לבן"  -במפגש  40שנה למלחמת יום הכיפורים

גדוד  9ממלחמת יום
הכיפורים שעליו פיקד תא"ל
(במיל') יום־טוב תמיר קיים
מפגש לוחמים ובני המשפחות
השכולות ביד לשריון ,לציון
 40שנה למלחמה ,ביום ב־20
באוקטובר  .2013בשלב
הפותח של מפגשים פלוגתיים
הובאו סיפורי לוחמים
ומפקדים על רקע תצוגות של
תא"ל (במיל') יום־טוב תמיר שהיה מג"ד 9
במלחמה ,נושא דברו
צילומים ותרשימים .העצרת
המרכזית התקיימה ברחבת
האירועים בהנחיית תנ"צ (בדימוס) אליהוא בן־און ,שלחם גם הוא במלחמת
יום הכיפורים בסיני .המג"ד תא"ל (במיל') יום טוב תמיר תיאר בפני הלוחמים
ובני המשפחות השכולות את מהלכי הקרבות והתמודדותו כמפקד החל
מהשניות הראשונות של המלחמה .מפקד פיקוד הדרום האלוף סמי תורג'מן
העלה על נס את גבורת הלוחמים ,ובמחווה מרשימה העניק לגדוד  9במלחמת
יום הכיפורים תעודת הוקרה והערכה על תרומתו לניצחון בחזית הדרום
במלחמה .מג"ד  9כיום ,סא"ל אופיר זילברשטיין ,הצדיע בדבריו ללוחמי
מלחמת יום הכיפורים ולבני המשפחות השכולות ,שעל מורשתם ומורשת
יקיריהם מתחנכים כיום לוחמי גדוד  9עשת .העצרת הסתיימה בשיר הדרן
ללוחמי הגדוד בביצוע ותיקי הגדוד.

ותיקי גדוד " 88דב
לבן" גאים מאוד במורשתם.
הגדוד הוקם בשעתו תחת
מעטה של חשאיות ,ויועד
למבצעים מיוחדים של
פשיטות משוריינות ,תוך שילוב
לחימה עם רק"ם שלל אמפיבי.
במלחמת יום הכיפורים לחם
אל"ם (במיל') יוסלה יודוביץ מסביר
צלח
הגדוד במסגרת חטיבה ,14
לחייל צעיר על המלחמה
את התעלה ,והיה שותף לכיבוש
מִתחם אורחה (סרפאום) .ותיקי הגדוד ובראשם רפי פינטו ,מ"פ בגדוד במלחמה,
פעלו רבות להצלחת האירוע שהתקיים ביד לשריון ב־ 18באוקטובר 2013
בהשתתפות הלוחמים הוותיקים עם בני משפחותיהם ובני המשפחות השכולות.
האירוע החל במפגש רעים ברחבת האירועים בשילוב תצוגות אמנותיות של
אמנים מוותיקי הגדוד ,ולוחות זיכרון לנופלי הגדוד .מפקד הגדוד במלחמת יום
הכיפורים ,אל"ם (במיל') יוסף (יוסלה) יודוביץ' סבב בין הלוחמים וניכר היה כי
הוא גאה בהם עד עצם היום הזה .באולם המרכבה בהנחיית בני קצורין ,נשאו
דברים מח"ט  14במלחמה האלוף (במיל') אמנון רשף והמג"ד במלחמה אל"ם
(במיל') יודוביץ .עוד הוקרן סרט מורשת על הגדוד במלחמת יום הכיפורים ,ובו
פרק התייחדות עם הנופלים ולוחמים שהלכו לעולמם לאורך השנים .המפגש
הסתיים בפארק עוצבת השריון ליד האנדרטה המרשימה של הגדוד ,שבוצעו
בה שיפורים והותקנה בה מערכת ההסברה חדשה.
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הנגמ"ש נמר הגיע ליד לשריון
דגם של הנגמ"ש החדיש של צה"ל ,הנקרא נמר (ראשי תיבות
של נגמ"ש מרכבה ,כיוון שנבנה על בסיס תובת טנק מרכבה) ,הוצב
קבע במוזאון הכלים המשוריינים ביד לשריון ,בטקס שהתקיים ב־16
בינואר  .2014הנמר הוצב ליד השריונית המפורסמת "הנמר הנוראי"
שנלקחה שלל במלחמת העצמאות והשתתפה במסגרת גדוד הפשיטה
 89בפיקוד משה דיין .הנגמ"ש נמר הוא פרי פיתוח וייצור ישראלי
בהובלת מנהלת המרכבה וגוף הפיתוח שלה  -מנת"ק ורפ"ט .כתבה
על כך פורסמה באתר השריון ביום  23בינואר .2014

חשיפת השלט ליד הנגמ"ש נמר בידי תא"ל ברוך מצליח ראש מנת"ק
ואלוף (במיל') חיים ארז מנכ"ל עמותת השריון

טקס השבעה חש"ן גיוס יולי  2 - 2013בספטמבר 2013

מראה מטקס ההשבעה של גיוס יולי 2013

טקס סיום קמ"ט  29 -באוקטובר 2013

טקס סיום קמ"ט ,אוקטובר 2013

 102׀ שריון 45

יוני 2014

טקס סיום צמ"פ גיוס מארס  30 - 2013באוקטובר 2013

מבט על טקס סיום צמ"פ מחזור גיוס מארס  .2013בחזית הצילום סא"ל
הישאם איברהים מג"ד 532

טקס הענקת דרגות בחטיבה  2 - 460בינואר 2014

מח"ט  460אל"ם גיא חסון מעניק דרגת סגן ללירון יחד עם אימּה המאושרת

טקס השבעה חש"ן גיוס נובמבר  2 - 2013בינואר 2014

מראה מטקס השבעה של גיוס נובמבר 2013

כנס משתחררים חש"ן  20 -בנובמבר 2013

כנס משתחררים חש"ן ,נובמבר 2013

טקס סיום קמ"ד מחזור  21 - 101בנובמבר 2013

טקס סיום קורס מדריכות מחזור 101

יוני 2014

שריון  45׀ 103

