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עם השריון לאורך כל הקו

מזה ארבעה עשורים מביאה אלביט מערכות את קדמת הטכנולוגיה
לשדה קרב היבשה המודרני, להבטחת יתרונו המבצעי של חיל השריון.

אנו מציידים את הטנקים במערכות מתקדמות לבקרת אש וצריח,
מערכות התרעה והגנה רכה, מערכות לניהול קרב ומערכות תומכות חיים,

המבססות את כוח המחץ של החיל.

ביום החיל, אלביט מערכות מברכת את חיל השריון על שיתוף הפעולה
ההדוק למען ביטחון ישראל, ומאחלת למפקדי ולוחמי החיל

שנה טובה ובטוחה.

N E X T  I S  N O W ®



נובמבר 2014  שריון 46 ׀ 3

מדינת ישראל
ראש הממשלה

ברכת ראש הממשלה
ללוחמי השריון בסדיר ובמילואים

השריון ממשיך לעשות היסטוריה! ממבצע דני במלחמת השחרור ועד מבצע "צוק איתן", 
ממשיכים לוחמי השריון והחרמ"ש להפגין גבורה, רוח לחימה ומקצועיות בתרומתם לביטחון 
ישראל. יצאנו למבצע "צוק איתן" על מנת להגן על אזרחי ישראל ותושבי הנגב המערבי. 
ארגוני הטרור ברצועת עזה ספגו מכה קשה. האויב חשב שיוכל לשבור את כוח הרצון שלנו. 
הוא נוכח פעם נוספת שרוח עמנו חזקה ועוצמת לוחמינו איתנה. במהלך המבצע פעלו 
כוחות יבשה לצד זרועות צה"ל האחרות באוויר ובים במשימת הגנה והתקפה. הם מילאו 

את כל המשימות שהוטלו עליהם על ידי הדרג המדיני.
במבצע בלטו כוחות השריון בסדיר ובמילואים. מהרגע שניתנה המשימה לחסל את איום 
המנהרות פרצו הטנקים קדימה ובכוח האש, הניידות והמיגון, הובילו לצד כוחות החי"ר 
וההנדסה את הקרב היבשתי. האויב חש את "אגרוף השריון" ובכל מקום בו נוצר - מגע הובס.

במהלך הלחימה הוכח שוב שהטכנולוגיה הישראלית וטנקי המרכבה מביאים לנו יתרון 
משמעותי בשדה הקרב. אולם מעל לכל בלטה תעוזת המפקדים והלוחמים - רוח של יוזמה, 

חתירה למגע ואחוות לוחמים.
ממערכה למערכה האויב משתנה ומציב בפנינו אתגרים חדשים. עלינו להמשיך לפתח 
תפיסות פעולה חדשניות ויצירתיות, ולשמר את כשירות הלוחמים מול האתגרים המגוונים. 
גם במערכה זו שילמנו מחיר כבד של חיילינו הגיבורים, ובהם ארבעה עשר חללים מחיל 
השריון, כל אחד מהם אבדה קשה ליקיריו ולמדינת ישראל. ננצור תמיד את זכרם בנופלם 

במלחמה שאין צודקת ממנה.
ברצוני לאחל לחיל השריון, לצה"ל ולעם ישראל שנה טובה, שנה של שקט וביטחון 

והמשך עמידה במשימות ובאתגרים.

בברכה,

בנימין נתניהו
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תשרי תשע"ה, אוקטובר 2014

רעיי מפקדי ולוחמי השריון בסדיר ובמילואים,

מבצע "צוק איתן" היה נדבך נוסף במאבקה של מדינת ישראל אל מול מבקשי רעתה, 
ופרק מרשים של השריון בתרומתו ההיסטורית, רבת הממדים, לצה"ל ולביצור ביטחונה 

של מדינת ישראל.
66 שנים חלפו מאז הקמתה של מדינת ישראל, ולוחמי השריון מעבירים את לפיד 
הלחימה דור אחד דור, מעניקים לבאים אחריהם ניסיון רב, נחישות, מסירות ואמונה בדרך 
ובצדקתה. כפי שתמיד היו שם, בכל מערכות ישראל, במבצעים ובביטחון השוטף, כך גם 
הפעם במבצע "צוק איתן" - לוחמי השריון ומפקדי הטנקים, המפקדים ותומכי הלחימה 
- פעלו בחזית הלחימה, מקצועיים, ערכיים, מודעים לגודל המשימה המונחת על כתפיהם.

פגשתי בהם, בשריונרים, בימי המבצע, ובכל פעם נפעמתי מהמחויבות והאיכות. תרומתם 
להצלחת המבצע והישגיו בלתי ניתנת לתיאור, והיכולת שהפגינו העניקה לנו, בדרג המדיני, כר אפשרויות 
נרחב וידיעה כי יש על מי לסמוך. מפקדי לוחמי השריון היו חלק משמעותי בהשמדת מנהרות הטרור ברצועת 
עזה ובפגיעה במאות מחבלי חמאס, והיכולת שלהם לפעול בשיתוף פעולה עם כוחות הרגלים, האוויר, הים 

והמודיעין, היא מרשימה מאוד.
שדה הקרב הנוכחי, וגם זה העתידי, מעניקים לכוחות הלוחמים מגוון רחב של אפשרויות להביא לידי 
ביטוי את יכולתם, את הטכנולוגיות המתקדמות שלהם ואת השילוב בין החילות השונים, והשריון הוא חלק 
משמעותי ביתרון העצום שיש לצה"ל על פני צבאות וארגונים. מקצועיות הלוחמים ואיכות הכלים והציוד 
שברשותם, מחייבים אותנו להמשיך ולפתח את הַחיִל כדי שזה יוסיף להיות מתקדם ומוביל. כך אנו עושים, 
ובביקוריי במפעלים אשר מייצרים את טנק המרכבה אני מקפיד להדגיש את המחויבות שלנו לשמור את 

יתרונו הטכנולוגי של חיל השריון ויתרונם של לוחמיו.
ומעל הכול, אלו האנשים. לאורך השנים הייתה לי הזכות להילחם שכם אל שכם עם לוחמי השריון, ובמהלך 
מבצע "צוק איתן" נוכחתי לדעת כי ככל שחולפות השנים, כך מצליח השריון להצמיח את הטובים ביותר. 
באומץ רב ובתעוזה, בתבונה ובֹשום שכל, תוך שהם פועלים בחזית בה אין לדעת מהיכן תיפתח הרעה, השכילו 

לוחמי השריון להוביל את הלחימה - לצד חבריהם מיחידות אחרות - עד להשגת היעדים.
לדאבון הלב איבד השריון במהלך המבצע מפקדים ולוחמים, טובי בנינו. כל אחד מהם הוא עולם ומלואו, 
"צעירים יצאו וחסונים, נאים ותמירים כצמח השדה... כל בן לאימו, כל אב לילדיו, כל אוהב לאוהביו, מלוא כל 
הארץ", כפי שכתב ס' יזהר. לאורם נמשיך לצעוד ולחנך את דורות הלוחמים הבאים של חיל השריון, ודרכם 

היא זו אשר תוביל אותנו גם הלאה.
בהזדמנות זו אני מבקש לחבק את המשפחות השכולות ולאחל החלמה מהירה לפצועים. בטוחני כי הרעות 
הנדירה המאפיינת את מפקדי ולוחמי השריון בעבר ובהווה, כמו גם מחויבותה של מדינת ישראל, יסייעו לכם, 

ולו במעט, להתמודד עם האובדן העצום והקשיים הרבים.
בשבוע שעבר ציינו את תחילתה של השנה החדשה. ברצוני לאחל לכם ולבני משפחותיכם שנה טובה, שנת 
בריאות, פריחה, שגשוג וצמיחה. כולי תקווה שלא נידרש לבחון את כוח המחץ שלנו, ובתוכו השריון, אך אני 
סמוך ובטוח כי אם יהיה עלינו לעשות כן, לוחמי השריון וחבריהם יוסיפו לתרום משמעותית להכרעת הלחימה.

יישר כוח!
בהערכה רבה,

משה )בוגי( יעלון
שר הביטחון
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דבר הרמטכ"ל רב־אלוף בני גנץ

רעיי, מפקדי חיל השריון ולוחמיו בעבר ובהווה,
מאז הקמתו היה חיל השריון מרכיב משמעותי וחסר תחליף ביכולת ההכרעה של צה"ל. 
התמרון הנייד הקטלני שמאפשר השריון היה - ועודנו - יכולת מרכזית במערכה היבשתית. 
במרוצת השנים התפתח השריון והעצים את יכולותיו הטכנולוגיות, וכיום הוא מצויד במערכות 

המתקדמות בעולם, המעניקות לנו את היתרון בכל אתגר הניצב בפנינו.
כך היה בקיץ האחרון, כשיצאנו למבצע "צוק איתן" ברצועת עזה. לוחמי השריון פעלו 
בשילוביות חסרת תקדים עם חבריהם לנשק מיתר החילות והזרועות. כוחות השריון הובילו 
לחימה מורכבת בלב אוכלוסייה אזרחית, לחימה שדרשה מהם זהירות, דייקנות ונחישות בהפעלת 

עוצמת האש. מפקדי השריון וחייליו פעלו 
בכמה מוקדים, והביאו להישגים ניכרים, 
לרבות לכידת מחבלים רבים, איתור אמל"ח 

ופגיעה בתשתיות הטרור.
במערכה נפלו 14 לוחמים מחיל השריון, ונפצעו רבים 
נוספים. אנו, רעיהם לנשק, נוצרים בליבנו את זכרם ואת 
מופת חייהם של כל חללי חיל השריון ומתחייבים להמשיך 
ולצעוד בדרך שהניחו לנו. יחד נחבק את המשפחות השכולות 
ונתמוך בהן, נישא תפילה להחלמתם המהירה של פצועינו, 
הנושאים את צלקות הקרב, ונלווה אותם בתהליך השיקום 

שעומד בפניהם.
רעיי,

סיפורו של חיל השריון הוא סיפורם של מפקדים, חיילים, 
לוחמים - סיפורו של האדם שבטנק. מטען הערכים שנושאים 
עימם השריונאים, מסירותם ואמונתם העמוקה בצדקת הדרך 
הם שמאירים את דרכם גם בלילות נטולי ירח בעזה, בשכם 
ובחברון. בכל אתגר שניצב בפנינו, תמיד הובלנו באיכות 
לוחמינו, מפקדינו וחיילינו. הם יוצאים למשימתם מצוידים 
במערכות ובאמצעים המתקדמים ביותר, אך חשוב מכך - 
בעוז רוח שאין כדוגמתו, בנחישות ובדבקות במשימה ללא 
פשרות, ובהכרה במורשתו המפוארת של החיל ובתפקיד 

המרכזי שהוא מילא בקורות צבא ההגנה לישראל.
בזכות מקצועיותם, דבקותם במשימה וערכיותם הצליחו 

לוחמי השריון - ועימם צה"ל כולו - להגיע להכרעה במערכות ישראל והם שיבטיחו את הצלחתנו בכל עימות 
עתידי שאליו נידרש.

מורשתו של חיל השריון, סיפורי הקרבות והגבורה שהנחילו לוחמיו לאורך השנים, לעולם יהיו למפקדי צה"ל 
ולחייליו אות ומופת לרוח שליחות, לאחוות לוחמים ולמחויבות אין קץ למשימת ההגנה על מדינת ישראל.

מרחשוון התשע"ה
אוקטובר 2014

ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, שר הביטחון מר 
משה )בוגי( יעלון( והרמטכ"ל רב־אלוף בנימין גנץ 

במהלך מבצע "צוק איתן"

יישר כוחכם!
בנימין )בני( גנץ, רב־אלוף

ראש המטה הכללי
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דבר יו"ר העמותה

 איגרת לבאי עצרת הגבורה והזיכרון 
של חיל השריון

מבצע "צוק איתן" חשף שוב את שידענו והאמנו בו תמיד, 
שהשריון הוא גרעין מרכזי וחיוני בכל צורות הקרב ביבשה, 
כך בעבר וכך בעתיד, כי השריון כ"צוק איתן" מאז ולתמיד. 
השריון איננו לבדו בלחימה ביבשה והוא חלק בלתי נפרד 
של צוותי הקרב, שבהם גם כוחות רגלים, הנדסה, תותחנים, 
מודיעין, תומכי לחימה ואחרים. גם מפקדי חי"ר שבחלקם 
לא העריכו נכון את יכולתם ותרומתם של הטנקים ללחימה, 
גם הם כבר ביום השני ללחימה ידעו כי רק בשילוב נכון עם 

השריון ולוחמיו בחזית הלחימה תושג המשימה.
כולנו גאים ומתגאים בלוחמים ובמפקדים של השריון 
בדור הנוכחי, שהוכיחו רוח לחימה, תעצומות נפש, מוטיבציה, 
דבקות במשימה, אומץ לב, כושר ביצוע ורעות לוחמים שרק 

משתבחים עם השנים. יישר כוח לכולם.
אנו השריונאים שלחמנו בעבר, מצדיעים לכם, לוחמי 
"צוק איתן". אתם השריונאים הוכחתם פעם נוספת שחיל 
השריון והטנק הם הכוח המוביל והמכריע בכול צורות 
הקרב. לחמתם באומץ ובנחישות והפעלתם במקצועיות 
את מערכות הנשק החדישות שניתנו בידיכם. בכול קרב 
שבו השתתפתם פגעתם והשמדתם את האויב, וסייעתם 
ליחידות אחרות למלא את משימתם. במערכה זו הוספתם 

חוליה נוספת לשרשרת הגבורה של השריון לדורותיו.
צה"ל וחיל השריון פגעו פגיעה קשה בחמאס, ונקווה 
שהניצחון במבצע "צוק איתן" יבטיח תקופה ארוכה של 

שקט לישראל, ביטחון ושגשוג ליישובי הדרום.
אנו תקווה שבעקבות מבצע "צוק איתן" ישכיל צה"ל 
להוסיף ולטפח את השריון באימונים מספיקים ובקידום 
ההצטיידות באמצעים החדישים שהוכיחו עצמם בלחימה, 
כי נכונו לנו, לדאבוננו, עוד מבחנים בעתיד, עד שתבוא 

רגיעה אמיתית לארץ.
ארבעה עשר לוחמים ומפקדים של השריון נפלו בלחימה 
במבצע "צוק איתן". כולנו כואבים ומבכים את לכתם מאיתנו. 
ליבנו עם המשפחות השכולות. אנו מאחלים אחלמה שלמה 

לפצועים.
נסיים באיחולי שנה טובה וגמר חתימה טובה.

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

דבר קשנ"ר

רעיי השריונאים,
כמדי שנה, בין ראש השנה ליום הכיפורים, מתכנסים 
אנו - לוחמים, מפקדים, משפחות וחברים - להעלות על נס 
את גבורת השריונאים ולהתייחד עם זיכרון אחינו גיבורי 

התהילה, ששמותיהם חקוקים לעד על כותל השמות.
לפני כחודשיים נקראנו שוב לממש את ייעודנו ולהילחם, 
כמו אחינו בעבר, על עצמאותנו וזכותנו לחיות כעם חופשי 
בארצו. במבצע "צוק איתן", שתכליתו הייתה לפגוע בתשתיות 
החמאס ובלוחמיו ולהקנות שקט לתושבי עוטף עזה והדרום, 
שוב הוכיחו השריונאים כי במקום שבו נדרשת עוצמה 
וזריזות, יוזמה וקטלניות - לוחמי השריון הם המובילים 
את הקרב היבשתי. הטנקים, הנגמ"שים, לוחמי החרמ"ש 
ולוחמי הפלוגה המסייעת בכל גדוד, המשיכו את שרשרת 

הדורות, לחמו בגבורה ופגעו קשות באויב.
במבצע זה מימשו יחידות השריון, צוותי הקרב החטיבתיים 
הלחימה  וטכניקות  ההפעלה  תפיסות  את  והגדודיים, 
המחודשות שהתפתחו בחיל השריון בעת האחרונה. עוד 
הביא חיל השריון לידי ביטוי מרשים בקרב את צוות הקרב 
הגדודי אשר פעל בעוז מול אתגרי המבצע, ואת היכולות 
ואמצעים הטכנולוגיים החדשים, הנמצאים בחזית הטכנולוגיה.

מעל כל זאת הוכחה שוב עוצמתו העיקרית של החיל - רוח 
הלחימה ותעוזת לוחמיו. שוב ניצח האדם שבטנק, ורעות 
השריונאים המפורסמת שוב עמדה בהצלחה במבחן האש. 
לוחמי השריון לחמו בגבורה ובמקצועיות ואף התעלו מעל 
המורשת המפוארת אשר השאירו להם הדורות הקודמים.

לצערנו הרב גם מערכה זו גבתה מאיתנו מחיר יקר. על 
כותל השמות נוספו שמותיהם של ארבעה עשר הלוחמים 
שנפלו במבצע "צוק איתן" ועוד חלל אחד מהשנה שחלפה. 
בליבותיהם של רבים מאיתנו נפער חלל ענק שלא יאוחה 
לעולם והמשפחות שהפכו שכולות לא יחזרו עוד לחיות 
כבעבר. משפחת השריון מחבקת ומחזקת, מרכינה ראש 
ומתחייבת לזכור לעולם את אחינו ולעמוד לצידכם משפחות 

יקרות בכאב ובשמחה.
בפתחה של השנה החדשה תשע"ה ברצוני לאחל לכולנו 
וכל  זו שנת שלום, שנת בריאות והצלחה,  שתהה שנה 

שתבקשו - לו יהי!
ברעות שריונאים,

שמואל אולנסקי, תת־אלוף
קצין השריון הראשי





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.

240 ש"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 745 לוד, 71106
1. תרומת איש קבע / גמלאי 

שם פרטישם משפחהדרגהמ"אאירוע

2. תרומה מקצבת שארים

שם פרטישם משפחהדרגהת"זאירוע

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 745 לוד, 71106

אנא חייבו את כרטיס האשראי שבידי בסך: 20 ש"ח 30 ש"ח 40 ש"ח 50 ש"ח אחר..................ש"ח
מידי חודש למשך תקופה של: 12 חודש 24 חודש 36 חודש 60 חודש

סוג כרטיס האשראי ויזה 24 ישראכרט דיינרס
מס' כרטיס האשראי: ...............................................

הכרטיס בתוקף עד: / חתימת בעל הכרטיס: ........................................................

שם משפחה: ............................... שם פרטי: ........................ ת"ז: ............................
טלפון: ................................/..........

מלא, גזור ושלח

תשלום דמי חבר באמצעות שיק

לכבוד עמותת "יד לשריון" - לידי הנהלת חשבונות
ת"ד 745 לוד, 71106

הסכום: ...............................ש"ח
שם משפחה: ............................שם פרטי: .............................טלפון: ........................../......

כתובת ומיקוד: .....................................................................................................................
קבלה תישלח עם קבלת ההמחאה. פטור ממס הכנסה - 935111526

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

מנוי לביטאון "שריון" בלבד
המעוניין להיות מנוי שנתי רק על הביטאון "שריון" (4 גיליונות) מתבקש לשלם רק 60 ₪ 

באמצעות כרטיס אשראי או בשיק, ולציין על גבי טופס זה: לביטאון "שריון" בלבד



נובמבר 2014  שריון 46 ׀ 9

ן תשע"ה, נובמבר 2014 • 30 ש"חתוכן ו ן 46 • מרחשו ו ן • גילי ו ן עמותת יד לשרי ביטאו

ברכת ראש הממשלה מר בנימין נתניהו  3
ברכת שר הביטחון מר משה )בוגי( יעלון  4

דבר הרמטכ"ל רב־אלוף בנימין גנץ  5
דבר יו"ר עמותת יד לשריון ■ אלוף )במיל'( חיים ארז  6

דבר הקשנ"ר ■ תא"ל שמואל אולנסקי  6
השריון במבצע "צוק איתן" ■ אל"ם )במיל'( בני מיכלסון  10

פיקוד הדרום במבצע "צוק איתן" ■ תא"ל )במיל'( יומטוב תמיר ואל"ם )במיל'( שאול נגר   18
22  אט"ל - פיקוד לוגיסטי רב־זרועי ■ האלוף )במיל'( חיים ארז ואל"ם )במיל'( שאול נגר 

26  חטיבה 7 ב"צוק איתן" - במיטב מסורת הלחימה שלה ■ תא"ל )במיל'( יצחק רבין ואל"ם 
)במיל'( שאול נגר

אנחנו חייבים להם הכל ■ יוסי גמזו  32
34  חטיבת ברק - חטיבה עם רוח לחימה מיוחדת ■ תא"ל )במיל'( יומטוב תמיר, תא"ל )במיל'( 

יצחק רבין ואל"ם )במיל'( שאול נגר 
חטיבה 401 - "עקבות הברזל" שחרצו את אדמת עזה ב"צוק איתן" ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  40

חטיבת ההכשרות - חטיבה מבצעית לוחמת ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  48
גדוד השריון 196 "שחק" במבצע "צוק איתן" ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  54

תורת חיל השריון במבחן "צוק איתן" ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  60
רוח הלחימה ומסירות הנפש במבצע 'צוק איתן' ■ אלוף )במיל'( יצחק בריק  64

תפקיד הקצינות וקציני הנפגעים בחיל השריון ■ נחמה בר־כוכבא  66
עוצמה אנושית - קצינות ומש"קיות השריון ב"צוק איתן" ■ נחמה בר־כוכבא   72

"צוק איתן בצפון ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  80
עצרת השריון תשע"ה בסימן "השריון כ'צוק איתן' מאז ולתמיד" ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  86

גדוד השריון 198 "עזוז" במבצע "צוק איתן" ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  94
חטיבה 10 ב"צוק איתן" - ישר ולעניין ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  98

קוראים ומבקרים מגיבים  101
קרב השריון בחווה הסינית ■ גלאי שריר  102

מרכז המידע לטרון ■ מאור לוי  108
פותחים מדף - סקירת ספרות צבאית ■ דבורי בורגר ועפר דרורי  110

אתרי שריון באינטרנט ■ מאור לוי  113
מהנעשה בעמותה ■ תא"ל )במיל'( איציק רבין  114

חטיבה 7 במיטב מסורת 
הלחימה שלה

חטיבת ברק עם רוח 
לחימה מיוחדת

חטיבת עקבות הברזל 
שחרצו את אדמת עזה

חטיבת ההכשרות - 
חטיבה מבצעית לוחמת

46 ביטאון עמותת יד לשריון  גיליון 

30 ש"ח  • 2014 מרחשוון תשע"ה, נובמבר 

המערכת
אל"ם )במיל'( שאול נגר •העורך הראשי: 

תא"ל )במיל'( יצחק רבין •חברי המערכת: 
תא"ל )במיל'( איתן קינן  
נחמה בר־כוכבא )בריל(  

תא"ל )במיל'( מנשה )מנש( גולדבלט  
אל"ם )במיל'( בני מיכלסון  

אל"ם ארז לב־רן  
דבורי בורגר  

סא"ל )במיל'( דוד כספי  
סא"ל )במיל'( מיכאל מס  

•צלמי המערכת:  אבנר גאגין, רב"ט עדן זק"ש, רב"ט יאיר גולדנברג, רב"ט שני פרץ
יוסי פרנקל •המפיק וסגן העורך: 

סטודיו  •עיצוב וביצוע גרפי: 
עמותת יד לשריון, ת"ד 745 לוד, 71106 •המען למכתבים: 

•כתובת העמותה:  עמותת יד לשריון, לטרון, ד"נ שמשון 99762, טל': 08-6307400,  
פקס': 08-9255186 

08-9784301/2, פקס': 08-9255186 •טלפון למלש"בים: 
res@yadlashirion.com :דוא"ל לתיאום ביקורים ביד לשריון 

info@yadlashiryon.com :דוא"ל למידע כללי
www.yadlashiryon.com :אתר השריון באינטרנט

דבר העורך
רעות שריונאים וקצב השריון הם מושגים 
בַחיִל, אך המושג קצב השריון קיבל  שגורים 
במבצע "צוק איתן" משנה תוקף ומשמעות. לא 
מדובר רק בקצב תנועה בשטח אלא גם בקצב 
המעבר וההיערכות של יחידות סדירות ומילואים 
משגרה לחירום וללחימה, בקצב יצירת צוותי 
קרב רב־חיליים, בקצב העברת מידע מודיעיני בין 
יחידות ובתוך היחידות, בקצב השמדת מטרות 
שונות, בקצב מעבר מצורת קרב אחת לאחרת, 
בקצב הפקה רציפה של לקחים ויישומם במהלך 
הלחימה - כל זאת בשיעור חסר תקדים במלחמות 
העבר. השריון חזר, וחזר בגדול, לא רק לשדה 
הקרב היבשתי אלא גם לתודעה של צה"ל בדרגים 
הבכירים ביותר. לא היה מח"ט או מג"ד או מ"פ 
חי"ר שלא חש את הביטחון בשעה שהטנקים 
מלווים אותם צמוד, לוחמים יחד איתם וסוככים 
עליהם, בשעה שהם נדרשים ללחימה רגלית סבוכה 

בשטח הבנוי, הממוכשל והממולכד.
השריון כגרעין חיוני בצוותי הקרב במבצע 
"צוק איתן", הוכיח שוב כי בכל סוג של לחימה לא 
ניתן להכניע טרור ללא לחימה יבשתית. לדאבוננו 
סבלו כוחות היבשה והשריון בתוכו, ולאורך שנים, 
מהקיצוצים בתקציב הביטחון ומסדרי העדיפות 
בחלוקתו, ובתוך כך נסגרו בשנה החולפת כמה 
חטיבות שריון. נקווה שתוצאות המבצע יביאו 

לשינוי מצב זה בכוחות היבשה.
השריון כצוק איתן מאז ולתמיד היא אמירה 
נכונה ומוכחת עד כה, בעיקר בזכות הלוחמים 
והמפקדים של השריון. לוחמי השריון הצעירים 
של הדור הנוכחי התגלו כמיומנים ובעלי מוטיבציה 
שאינה פחותה מבני הדורות הקודמים, המפקדים 
כיום חדורי הכרה לא פחות מקודמיהם ובעלי 
הכשרה צבאית מסודרת ומתקדמת הרבה יותר 
מקודמיהם. אף שלא הייתה החומרה הצבאית של 
מבצע "צוק איתן" כמו של מלחמת יום הכיפורים, 
לדוגמה, אפשר לקבוע בוודאות שיש על מי לסמוך.

גיליון זה מביא בפניכם את סיפור הלחימה של 
חטיבות השריון ב"צוק איתן", את מהלך ההכנות 
והכניסה ללחימה, את ההתנסות באתגרים חדשים 
ואינטנסיביים כמו הטיפול במנהרות ובשטח 
בנוי בצפיפות. עוד בגיליון מבט כולל על המבצע 
שמביא אל"ם )במיל'( בני מיכלסון, על התפקיד 
של הקצינות וקציני הנפגעים בשריון שמביאה 
נחמה בר־כוכבא )בריל( ואף מבט על המש"קיות 

של השריון במבצע.
והמדורים הרגילים - כמובן.

שלכם,
שאול

השריון בצוק איתן
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בדרך ללחימה
צילום: יששכר רואס

 השריון במבצע
"צוק איתן"

ארבע חטיבות השריון בסדיר ועוד שלוש חטיבות שריון במילואים 
השתתפו באופן ישיר ועקיף במבצע "צוק איתן. מערכות השו"ב 

המתקדמות שבשריון והעוצמה המוכחת של הטנקים גם בסוג זה של 
לחימה, הפכו את הטנקים למצרך מבוקש אצל מפקדי החי"ר בצוותי 

הקרב המשולבים. כ־60 אחוזים מהמחבלים חיסלו הטנקים

אל"ם )במיל'( בני מיכלסון
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חטיבות השריון שנטלו חלק במבצע "צוק איתן"

הרקע האסטרטגי

ב־3 ביולי 2013 הדיח הגנרל א־סיסי מפקד 
צבא מצרים, את הנשיא המכהן מוחמד מורסי, 
ותפס את השלטון, וב־8 ביוני 2014 הושבע כנשיא 
מצרים. מצרים שבהנהגתו יצאה למאבק בגורמי 
טרור אסלאמיים בסיני שנתמכו על ידי ארגוני 
טרור ברצועת עזה ובהם החמאס. כחלק מגישתו 
השלילית של א־סיסי כלפי האחים המוסלמים, 
התחילה חלק מהתקשורת המצרית להאשים 
את חמאס באירועים שהובילו לפרוץ מבצע 

"צוק איתן". 
בעקבות הדחת מורסי ועלייתו של א־סיסי 
לשלטון במצרים, הפך החמאס בעיני מצרים 
מידיד לאויב. הצבא המצרי החל להרוס מנהרות 
הברחה רבות שקישרו בין סיני לרצועת עזה, 
ועצר את זרם ההברחות. פעולות אלו פגעו קשות 
בהכנסות החמאס וביכולתו לשלם משכורות 
לאנשיו. כספים לתמיכה בחמאס עברו אף הם 
במנהרות ההברחה, בשל סירוב בנקים זרים 

בשל  לחמאס,  באמצעותם  כספים  להעביר 
חוקים בינלאומיים האוסרים על סיוע לטרור. 
מצב זה הוביל את החמאס לחדלות פירעון 
עקב אי־תשלום משכורות לאנשיו בחודשים 
מאי־יוני 2014. בעקבות הלחץ הכלכלי, הצטרף 
החמאס לממשלת אחדות של אש"ף ב־2 ביוני 
2014, בהנחה שממשלת האיחוד תשלם גם את 
המשכורות ברצועה. הרשות מצידה הסכימה לממן 
רק את פקידי הרשות הפלסטינית בעזה, והתנגדה 
למימון משכורותיהם של כ־40,000 אנשי חמאס 
נוספים, שרובם השתייכו לזרוע הצבאית. כפשרה 
הסכימה קטאר לממן את המשכורות הנוספות, 
אך ממשלת ישראל שהצהירה על התנגדות 
למהלך האיחוד יחד עם הרשות הפלסטינית, 
סיכלה מהלך זה, ומנעה מבנקים את העברת 
הכסף לרשות, שהוגדרה כישות טרור. בעקבות 
אי־תשלום המשכורות, פרצו עימותים פנימיים 
אלימים ברצועת עזה. להחרפת המצב תרמה 
העובדה שחודש יולי 2014 חל במקביל לחודש 
הרמדאן, שבו באופן מסורתי הוצאות משק הבית 
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הפלסטיני עולות על הממוצע. על פי הערכות 
שונות, מצב זה היה אחת הסיבות שהוביל את 
החמאס להסלים את פעולותיו נגד ישראל, כדי 
לאפשר את העברת המשכורות לאנשיו במסגרת 
הסכם רגיעה.  בראשית יולי 2014 הצהיר איש 
חמאס כי הסדרת נושא המשכורות לאנשיו היא 

תנאי להפסקת אש.

הרקע המערכתי
שלושה נערים ישראלים נחטפו בגוש עציון 
ב־12 ביוני 2014 ונרצחו באותו לילה. בעקבות 
הרצח, שנחשב בתחילה לחטיפה, יצא צה"ל 
למבצע "שובו אחים". מטרות המבצע היו רחבות 
יותר מאיתור שלושת החטופים, וכללו פגיעה 
בתשתיות חמאס ברחבי יהודה ושומרון. במסגרת 
זו נעצרו למעלה מ־400 מחבלים, מרביתם אנשי 
חמאס, לרבות כ־50 אסירים ששוחררו בעסקת 
שליט. בין העצורים היו גם בכירי חמאס, ובהם 
יו"ר הפרלמנט הפלסטיני, עזיז דוויק, ודובר חמאס 
לשעבר, חסן יוסף ח'ליל.  במהלך המבצע נחשפו 
מצבורים גדולים של אמצעי לחימה. בשבוע 
השני של המבצע חשפו לוחמי יהל"ם )יחידת 
ההנדסה למשימות מיוחדות( עשרות מנהרות 

תת־קרקעיות שחפרו מחבלים באזור חברון.  
במקביל למבצע "שובו אחים" החלו המחבלים, 
מיום ראשון 29 ביוני, לשגר מדי יום רקטות 

ופצצות מרגמה מרצועת עזה לעבר ישראל. 
ו־2 פצמ"רים.  2 רקטות  באותו היום שוגרו 
למחרת חלה הסלמה בירי מהרצועה ו־16 רקטות 
קסאם התפוצצו בשטחי ישראל. ביום שלישי 1 
ביולי, שעות ספורות לאחר מציאת הגופות של 
שלושת הנערים שנחטפו ונרצחו - גיל־עד, נפתלי 
ואייל - פתח חיל האוויר הישראלי בתקיפות על 
מבנים ששימשו לפעילות טרור ועל משגרים 
מוטמנים. באותו היום נורו לעבר ישראל 20 
רקטות, במהלך הלילה נמשך ירי הרקטות וחיל 

האוויר המשיך בתקיפותיו. במסגרת זו נורתה 
רקטה לאופקים, לאחר חודשים ארוכים שהעיר 
לא הייתה במעגל האש. למחרת החלו מהומות 
בירושלים בעקבות הירצחו של הנער הערבי 

מוחמד אבו חדיר, יום קודם לכן.
ב־3 ביולי החל מאמץ להפסקת אש בתיווך 
המצרים, אולם מחבלי החמאס הגיבו בירי מתגבר 
של 55 רקטות ופצמ"רים וגם הערים אופקים 
ונתיבות הפכו ליעדי תקיפה, בנוסף ליישובי עוטף 
עזה. באותו היום אף התרחבו העימותים עם 
ערביי מדינת ישראל ביישובי המשולש, קלנסווה, 

טייבה, טירה ובאקה אל גרביה.
ביום המחרת, לאחר הבאתו למנוחות של הנער 
מוחמד אבו חדיר, חודשו המהומות בירושלים 
ובאזור המשולש והתפשטו צפונה לנצרת, כפר 
מנדא וערערה, ומאות כבישים ברחבי מדינת 
ישראל נסגרו לתנועה. לראשונה מאז "עמוד 
ענן" נורתה רקטה לעבר באר שבע, שיורטה 
במערכת "כיפת ברזל". רקטות שוגרו לעבר חוף 
אשקלון, עוטף עזה ואופקים. ב־5 ביולי המשיך 
ירי הרקטות לעבר עורף מדינת ישראל ורבבות 
ערבים הפגינו ברחבי הארץ תוך עימותים רבים 

עם כוחות הביטחון והרס רב לרכוש ציבורי.
לנוכח ירי הרקטות המתגבר מאז תחילת מבצע 
"שובו אחים" החל צה"ל במבצע צבאי כתגובה, 

מבצע "צוק איתן". 

האדם שבטנק ינצח.  צילום דובר צה"ל

צילום: יששכר רואס בדרך לקרב 
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האויב

סדר הכוחות
ובעיירות  בערים  חטיבות  שש  לחמאס 
המרכזיות ברצועת עזה: עזה, ח'אן יונס, ג'בליה, 
בית חנון, בית לאהיה ורפיח. 3 חטיבות מרחביות 
)לבניין הכוח(: דרום, מרכז וצפון - האחראיות על 
אספקה והדרכה, ויכולות לַצוות ולארגן מסגרות 

לוחמות.

עוצמה: 
כ־25,000 מחבלים לפי הפירוט הבא:

•  גדודי עז א־דין אל־קסאם: 15,000 איש - הזרוע 
הצבאית של החמאס.

• הכוח המבצעי־התקפי: 6,000 איש.
של  )עורף  אלפים  מספר  •  ה"מוראביטון": 

סייענים ולוגיסטיקה(.

אמצעי לחימה
•  10,000 רקטות, מהן כ־1,000 בינוניות וארוכות 

טווח, לפי הפירוט הבא:
•  כמה מאות רקטות לטווחים של עד 80 ק"מ 
)שהטווח שלהן מגיע עד לתל אביב ומרחב 

גוש דן ועד לירושלים(.
•  כמה אלפי רקטות לטווחים של עד 40 ק"מ 
)שהטווח שלהן מגיע עד לבאר שבע, אשדוד, 

קריית גת, קריית מלאכי(.
•  כמה אלפי רקטות לטווחים של עד 20 ק"מ 
)שהטווח שלהן מגיע עד לשדרות ולאשקלון(. 
 M133 מסוג:  טנקים  נגד  טילים  •  כ־100 

"קורנט".
•  כ־1,000 מטולי רקטות אר־פי־ג'י־7 נגד רכב, 

רק"ם עם מיגון קל, בתים וביצורים.
•  כמה מאות מרגמות 60 מ"מ; 82 מ"מ ו־120 

מ"מ. טווח ירי: 3־15 ק"מ.

היערכות ופעילות
מאז סיום מבצע "עמוד ענן" )נובמבר 2012( 
נקט חמאס ברצועת עזה במדיניות של ריסון, כפי 
שהתחייב מול מצרים, במסגרת ההבנות להפסקת 
הלחימה, אולם במקביל התמקדה פעילותו בשני 

אפיקים והם:
א. התעצמות ובניין הכוח לקראת "המערכה 
הבאה" מול ישראל, שבאה לידי ביטוי בהברחות 
אמל"ח, ייצור מקומי ושדרוג יכולות הכוח הצבאי 
של החמאס. בתחום ההתעצמות ביקש חמאס 
בראש ובראשונה, לחדש את מלאי האמל"ח 
שברשותו, בדגש על נשק תלול מסלול )להלן: 
תמ"ס(, כלומר: רקטות ופצצות מרגמה. מלאי זה 
הידלדל מאוד במהלך ימי מבצע "עמוד ענן", שכן 
אז ירה החמאס לעבר ישראל למעלה מ־1,500 
פריטי נשק תלול מסלול. עוד פעל חמאס להשגת 

פרטי אמל"ח תיקני ואיכותי נגד טנקים )נ"ט( 
ונגד מטוסים )נ"מ(. לצורך השלמת המלאי 
הציב חמאס בראש סדר העדיפויות שלו את 
נושא הברחות האמל"ח לרצועה, לרבות של 
נשק שמקורו באיראן. בחמאס הושקעו מאמצים 
רבים בבניית רשתות הברחה, תוך התמקדות 
במדינות כמו סודאן, לוב, ומדינות נוספות, 
כאשר נתיב ההברחה מתחיל בהן ועובר דרך 
סיני, עד הגיעו בסופו של דבר לרצועה. בפועל 
ולמרות המאמצים בתחום זה, היקף האמל"ח 
שהצליח חמאס להבריח לרצועה, לאחר מבצע 
"עמוד ענן", היה מצומצם בהשוואה להיקפו 
לפניו. ברקע לכך פעילות של סיכול, לרבות מצד 
כוחות הביטחון המצריים, שהחלה מסוף 2012 
ותחילת 2013, למניעת הברחות לרצועה דרך 
מרחב סיני. מניעה זו נעשתה באמצעות סיכול 
משלוחים, שיבוש רשתות הברחה, ופעילות 

חלקית נגד מנהרות הברחה. 
ב. במקביל ונוכח הקשיים שנערמו על מאמציו 
להברחות אמל"ח, פנה חמאס לשדרוג היכולות 
לייצור עצמי של אמל"ח ברצועה. במסגרת זו 
נרכשו והוכנסו לרצועה אמצעים טכנולוגיים 
חדישים וחומרי גלם חדשניים, כולל ממדינות 
לרצועה מומחים  ואף הובאו  במזרח אסיה, 
בתחומים אלה, כדי לסייע לחמאס בפיתוח. בכלל 
זאת שודרגו הרקטות מייצור מקומי להגדלת 
הטווחים מעבר ל־50־70 ק"מ, לשיפור דיוק 

הפגיעה ולהגדלת כוח ההרס שלהן.
ג. לצד ההתחמשות והגדלת המלאים, פעל 
חמאס לשדרוג יכולותיה של הזרוע הצבאית 
שלו, באמצעות הוצאת עשרות פעילים לאימונים 
ולהכשרות, כולל בחו"ל, ועל ידי אימוץ ופיתוח 
מתווי פעילות נוספים. בין אלה יוזכרו: פיתוח 
פעילות בתווך הימי, שביטוי לכך ניתן בניסיון 
הפיגוע סמוך לזיקים )8 ביולי 2014( באמצעות 
חדירה מהים, ופיתוח התווך האווירי, כדוגמת 
הניסיון לייצר כטב"ם )כלי טייס בלתי מאויש( 
והפיכתו לכלי תופת, באמצעות העמסתו בחומרי 

נפץ. 
בנוסף רוכז בחמאס מאמץ עצום בפיתוח 
התווך התת־קרקעי. השטח יועד להוות בסיס 
למפקדת הזרוע הצבאית של החמאס, להוות 
בסיס לוגיסטי עיקרי ללחימה במרחב ולהכיל את 
כל גורמי ההספקה, החימוש והרפואה הדרושים, 
ולהוות בסיס מנוחה והדרכה למחבלים לפני 

ביצוע משימות ולאחריהן.

מטרות מבצע "צוק איתן"
א. הגנת מדינת ישראל בכלל ויישובי הדרום 
בפרט, מפני פיגועים היוצאים מרצועת עזה ובכלל 
זה: ירי תלול מסלול, וחדירות מחבלים מהים 

האוויר והיבשה.
ב. הפסקת ירי התלול מסלול מרצועת עזה 

לעבר מדינת ישראל.
ג. השמדת מנהרות החמאס ברצועת עזה 
- מטרה שנוספה לקראת השלב הקרקעי של 

המבצע.

צילום: דובר צה"ל מאפייניו של חיל השריון 
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"מבצע "צוק איתן" נועד להימשך עד להשגת 
מטרתו - להשיב לאזרחי ישראל את השקט לתקופה 
ממושכת, תוך פגיעה משמעותית בתשתיות חמאס 

ושאר ארגוני הטרור ברצועת עזה".

תוכנית מבצע "צוק איתן"

המשימה: 

על  ישתלט  במרחבו,  יגן  הדרום  פיקוד 
המנהרות ההתקפיות וישמיד אותן, על מנת לחזק 
את ההרתעה ולהקנות ביטחון לתושבי הדרום.

המבצע הוכר כמבצע פיקודי ופיקד עליו מפקד 
פיקוד הדרום האלוף סמי תורג'מן ממפקדת הפיקוד 
בבאר שבע. גורמים של חיל האוויר, המטכ"ל 
והשב"כ הצטרפו למפקדת פיקוד הדרום ושולבו 
כצוותי מודיעין ותקיפה משותפים לצורך המבצע.

הכוחות השריון במבצע:
קצין השריון הראשי, תא"ל שמואל אולנסקי.  •

מפקד אוגדת עזה תא"ל מיקי אדלשטיין.  •
מפקד אוגדת הפלדה )162( תא"ל נדב פדן.  •
מפקד אוגדת "געש" )36( תא"ל יצחק תורג'מן.  •

חטיבות שריון סדירות ובמילואים
חטיבה 7 בפיקוד אל"ם נדב לוטן.  •

חטיבה 188 בפיקוד אל"ם תומר יפרח.  •
חטיבה 401 בפיקוד אל"ם סער צור.  •
חטיבה 460 בפיקוד אל"ם גיא חסון.  •

ועוד חטיבות מילואים.  •

כל 6 חטיבות החי"ר שנטלו חלק במבצע - 
גולני, צנחנים, גבעתי, נח"ל, בה"ד 1 ובית הספר 
למ"כים - פעלו כצוותי־קרב וקיבלו כל אחת 

גדוד טנקים.

 המערכה האווירית 
17-8 ביולי 2014

הפעילות המבצעית בשלב הראשון התאפיינה 
בעיקר בתקיפות והפצצות מן האוויר שביצע 
חיל האוויר הישראלי, וכן תקיפות מהים וכמה 
תקיפות ארטילריות. התקפות צה"ל כוונו אל 
עבר תשתיות טרור, משגרים מוטמנים, מפקדות, 
וכן  תת־קרקעיות  מנהרות  אמל"ח,  מחסני 
בתים של מחבלים בכירים בחמאס ובג'יהאד 

האסלאמי. 
המחבלים ירו מדי יום יותר מ־120 רקטות 
אל עבר עוטף עזה, יישובי הדרום, השפלה וגוש 
דן, ולעתים אף רחוק יותר לאזורים כמו השרון, 
זיכרון יעקב, דימונה וירושלים. חמאס שיגר 
רקטות גם מבתי ספר, בתי חולים וכן ממתקנים 
של אונר"א, תוך שימוש באזרחים כמגן אנושי. 

הכנות השריון למבצע
המבצע התחיל מיד עם סיום קורס קציני 
)צמ"פ(,  צוות־מחלקה־פלוגה  וקורס  שריון 
וחטיבה 460 נקראה לחזית. פתיחת ההכשרות 
החדשות בבית הספר לשריון נדחתה, המיועדים 
לקורס מפקדי טנקים שימשו כאנשי צוות בטנק, 

צוערי ההשלמה לקצונה שימשו מפקדי טנקים, 
ואלה שרק סיימו את שלב הטירונות והמקצועות 
עזרו באבטחת שטחי הכינוס. "נערך גיוס לשריון 
במהלך המבצע ושלב הטירונות התבצע כרגיל. 
לעומת זאת נאלץ חיל השריון לדחות ולקצר 
את ההכשרות והן התחילו רק עם תום הלחימה. 
חשוב לומר שהלוחמים בהכשרות לקחו חלק 
משמעותי במבצע, ותרמו להם יותר משבוע 

נוסף בקורס.

הארגון לקרב
כל ארבע חטיבות השריון הסדירות של צה"ל: 
7, 188, 401 ו־460, ועוד חטיבות מילואים: נטלו 
חלק במבצע )חיילי חטיבות המילואים החליפו 
את הסדירים בקווים בצפון ובדרום ושחררו 
אותם להשתתף במבצע(. בסך הכל כ־500 טנקים, 
מתוכם כ־ 100 טנקי מרכבה סימן 4 עם מערכת 
הגנה אקטיבית "מעיל רוח" ובנוסף עוד נגמ"שים 

כבדים )110 "אכזריות" ו־200 "נמרים"(.
כאשר המבצע החל השריון "נתפס" בתקופת 
מעבר ארגוני - היחידות הסדירות היו בתהליך 
של ארגון מחדש לצוותי קרב גדודיים )צק"ג( 

במבנה "עוז". צק"ג במבנה החדש כולל:
פלוגת טנקים מילואים.  •

פלוגת חרמ"ש מילואים.  •
•  פלוגה מסייעת סדירה הכוללת: סוללה בת 
4 מרגמות 81 מ"מ מתנייעת על נגמ"שים, 
ומחלקת  נגמ"שים  גבי  על  סיור  מחלקת 

תצפיות על גבי ג'יפים. 

צילום: יששכר רואס טנק צופה אל סג'עייה שברצועת עזה 
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בגדודים אלו גם הוסיפו למפקדת הגדוד 
סמג"ד ב' ועוד קמ"ן.

 המערכה הקרקעית, 
17 ביולי - 5 באוגוסט

הפעילות המבצעית בשלב השני החלה ב־17 
ביולי בשעות הערב, וכוחות צה"ל פתחו במתקפה 
קרקעית ברצועת עזה, לכיבוש מרחב המנהרות 

ההתקפיות. שלוש האוגדות תקפו במקביל:
אוגדה 162 בפיקוד תא"ל נדב פדן ובהרכב 
3 חטיבות חי"ר, וחטיבת שריון, פשטה בצפון־

מזרח הרצועה במרחב בית חנון, הכפר ג'באליה 
ובית לאהיה.

בפיקוד תא"ל איציק תורג'מן   36 אוגדה 
ובהרכב 4 חטיבות: שתיים חי"ר, ושתי חטיבות 
השריון פשטה במרכז הרצועה במרחב אל־מע'אזי, 

בריג', נוציראת, זיתון וסג'עיה. 
אוגדת עזה בפיקוד תא"ל מיקי אדלשטיין 
ובהרכב וחטיבת שריון פשטה בדרום־מערב 
הרצועה במרחב דיר־אל־בלח, חירבת א'חזעה, 

בני סוהילה, עבסאן, רפיח.
מרגע הינתן הפקודה להתקפה הקרקעית 
במוצאי 17 ביולי עבר זמן קצר בלבד עד אשר 
הגיעו כל הכוחות ליעדיהם. ביצורי המחבלים 
אוגפו ומכשוליהם נעקפו בהתאם למודיעין 
המקדים, ואילו ההכנה האווירית המקדימה 
יחד עם עוצמת האש האווירית והשריונאית, 
שהונחתה תוך כדי התקדמות על כל עמדה קיימת 

או חשודה ועל כל מכשול או ביצור, גרמה למרבית 
המחבלים )ששרדו( לברוח תוך שהם משאירים 
מאחור את עמדות הנ"ט והצלפים על נשקן ואת 
זירות המטענים מיותמות. אותם מחבלים שהיו 
בשולי ההפצצות או שהחליטו בכל זאת להילחם, 
לא היוו יריב שקול אל מול ההתקפה הצה"לית 
המשולבת שהתקדמה לעומתם כמכבש אדיר, 
והם הודברו במהירות רבה ובקלות יחסית. "הלם 
השריון" גרם להעדר התנגדות ביממה הראשונה.
עוצמת השריון הגדולה שהוקצתה למבצע 
אפשרה לחימה באמצעות צוותי־קרב־חטיבתיים 
)צק"חים( וצוותי־קרב גדודיים מבוססי שריון. 
היו אלו למעשה צח"מים )צוותי־קרב חטיבתיים 
משוריינים וצוותי־קרב גדודיים משוריינים(. 
וכן  והים  האוויר  עם  הבין־זרועי  השילוב 
השיתוף הבין־חילי ההדוק עם החי"ר, ההנדסה, 
הארטילריה והאיסוף הקרבי אפשרו פעולה 
יעילה וסינרגטית. לראשונה בתולדות צה"ל 
פעלו הכוחות הלוחמים כולם במערכת שליטה 
ובקרה משותפת ומקושרת, מערכת־ניהול־קרב 
)מענ"ק( ברמת הגדוד ומערכת "מׂשּואה" ִאפשרו 
קבלת החלטות על סמך תמונת מצב אחידה 
צגי מחשב אצל המפקדים  גבי  על  המצויה 
כולם, עד לרמות הנמוכות ביותר. לכולם היו 
נתוני מודיעין המתעדכנים באופן דינמי מקציני 
המודיעין באשר הם, וברור היה היכן נמצאים 
זו  יכולת  ובאוויר.  בים  כולל  כוחות שכנים 
איפשרה, לדוגמה, העברה חלקה ויעילה של 
מסוקי קרב מגזרה גדודית אחת לאחרת וכן 

העברת אמצעי אש אחרים.
כוחות ההנדסה היו בליבת הפעילות לצורכי 
איתור, חשיפה והשמדה של המנהרות ההתקפיות, 
כאשר כוחות החי"ר והשריון מאבטחים אותם. 
המהלך הביא לפגיעה ב־32 מנהרות התקפיות 
אך כמעט לא פעל נגד מערך המנהור העיקרי 

של המחבלים בעומק הרצועה. 
עם הגעת כוחות השריון המובילים לקצוות 
אשר שוערו כתחילת המנהרות בעומק שטח 
רצועת עזה, הם נעצרו ונערכו לשהייה ממושכת 
בשטח עד לסיום העבודות ההנדסיות של איתור 
המנהרות ההתקפיות ונטרולן. שהייה זו אשר 
נעשתה ב"מגננים" שבהם התקבלה ההספקה, 
בוצעו תיקונים בכלים ואף שימשו למנוחה, 
הייתה בעייתית והפכה לנקודת תורפה. הלחימה 
הפכה להיות סטטית כמו במלחמת העולם 
הראשונה, מאה שנים קודם. בלחימה סטטית 
התאפשר למחבלים לחזור לעמדות שאותן 
נטשו עם התקדמות כוחות צה"ל, ואף לבנות 
עמדות חדשות בטווחי צליפה ונ"ט מכוחותינו 
ולהפכם למטרות לירי מרגמות שגבה קורבנות. 
במשך עשרים ימי הפשיטה הקרקעית התנהל 
דו־קרב שוחק בין חיילי השריון שחסו מאחורי 
סוללות העפר במגננים לבין המחבלים שניצלו 
את השטח הבנוי מסביבם לניסיונות פגיעה 
וחטיפת חיילים בלילה, בשעות הדמדומים או 
עם שחר. יחידות השריון השתמשו פעמים רבות 
במגננים כשטח בסיס וממנו יצאו לפשיטות 

חפש־והשמד וחזרו אליהם.
הפשיטות הקרקעיות הביאו את כוחות צה"ל 
לעומק שלא עלה על 3 ק"מ בתוך הרצועה. קרבות 
משמעותיים התרחשו בעיקר בסג'עיה בבית חנון 
וברפיח. במקומות אחרים כמו בית חנון ג'בליה 
וחזעה ביצע צה"ל פעולות מקומיות בלבד. נוכחות 
השריון אפשרה העתקה מהירה של כוחות מגזרה 
לגזרה לטיפול בבעיות בלתי צפויות או להכרעת 
נקודת התנגדות ספציפית. כך קרה, לדוגמה, עם 
הנעת חטיבה 401 מבית להיה לבית חנון ועם 

גדוד 53 )"סופה"( ממועזי לסג'עיה.
גרם  המשך השהייה בשטח במצב סטטי 
לירי רב על הטנקים וכלי הרק"ם אחרים, לאחר 
שהמחבלים כאמור התעשתו ושבו לעמדותיהם 

תוך הפעלת צלפים וחוליות נ"ט. 
ב־3 באוגוסט סיימו כוחות פיקוד הדרום )ובהם 
כוחות השריון( להשמיד כמעט את כל מנהרות 
החדירה, ובתוך יממה שבו לשטחנו ונערכו מחדש 

מסביב לרצועה. בכך תם חלק זה של המבצע.

תוצאות
אבדות: לצה"ל היו במהלך ימי הלחימה 64 
חיילים הרוגים. בנוסף היו 4 אזרחים הרוגים 
)מהם, עובד זר 1 ובדווי במאהל(. 511 פצועים, 

בהם 93 קצינים - 34 מדרגת סרן ומעלה. 
בתוך כך לשריון היו 14 הרוגים - אף לא אחד 

מהם נגרם כתוצאה מחדירתו של טנק.
פצועים   54 לשריון  היו  המבצע  בסוף 

מאושפזים מתוכם 40 פצועים קל.

צילום: יששכר רואס בדרך ללחימה 
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השריון חיסל במהלך המבצע למעלה מ־500 
מחבלים. רוב אבדות המחבלים במבצע נגרמו 

מפעולת השריון.

משמעויות ומסקנות ראשוניות
כ־22,500  הטנקים  ירו  המבצע  במהלך 
כדורי תותח, כמחציתם מסוג "חלולן". ההישג 
המשמעותי ביותר, היה הזיהוי וההשמדה של 
האויב. מטרת התמרון הקרקעי הייתה גילוי 
והריסת מנהרות, אך גם הרג מחבלים והריסת 

תשתיות הייתה חשיבות רבה.
הימים שבהם נרשמה כמות ירי הטנקים הרבה 
ביותר הם 21־23 ביולי, כאשר ב־22 בחודש נורו 
3,746 פגזים. אפשר למצוא הסבר לכמות הפגזים 
הגבוהה שנורו בתקופה זו בעובדה שאלה היו 
הימים הראשונים של התמרון הקרקעי ברצועה 
ובהם נערך הקרב הקשה בשכונת סג'עיה. "הטנקים 
הובילו את הלחימה לעבר קו הבתים הראשון 

וסייעו לכוחות בעומק השטח בעת הצורך. 
מתחילת המבצע ועד ליציאת צה"ל מתוך 
שטח הרצועה הפכו הטנקים לאמל"ח מבוקש 
ביותר של מג"דים ומח"טים חי"ר, שרצו להפעיל 
אפילו עוד יותר את הטנקים. הסתבר להם כי זהו 
כוח אש משמעותי, ממוגן, שיכול לצלוח שטח 
בצורה מהירה ובטוחה. גדודי הטנקים היו בין 
הכוחות הראשונים שנכנסו והובילו את הלחימה. 
הוברר ששום אמצעי שבידי המחבלים לא יכול 
לעצור את טנק המרכבה עם מערכת "מעיל רוח", 

שגם אם יורים עליו הוא לא מושבת.

יכולת הפעלת השריון באמצעות מערכות 
השו"ב של מענ"ק ו"משואה" הייתה אולי הבשורה 
החשובה ביותר במבצע זה. המשמעות הייתה 
זמינות מידית של טנקים, על עוצמת האש שהם 
מפיקים ודיוקה, למפקדים ברמות השונות, תוך 
עבודה על תמונת מצב משותפת ומתן הנחיות 

ובקרה באופן שוטף ואפקטיבי.
אמנם עלו גם מספר שאלות לדיון וחשיבה 

נוספת בעקבות "צוק איתן" כמו: 
•  האם שילוב פלוגות מילואים בגדודים סדירים 

הינו צעד יעיל?
וכיצד מתנהגים בשטחי כינוס  •  מה היחס 
המאוימים באש תלולת מסלול ותקיפות 

קרקעיות?

•  מה האופן הנכון לפעול כנגד ניסיונות חדירת 
מחבלים לשטחנו, כאשר במקביל כוחותינו 
לוחמים בתוך שטח האויב, או כיצד עוברים 

ללא נזקים ממצב בט"ש למצב מלחמה?
•  האם נכונה שיטת ה"מגננים" בלב שטח עוין? 

וכיצד מתגברים על נקודות התורפה בהם?
שחיסלו  המחבלים  כמות  זאת,  עם  יחד 
הטנקים לעומת כמות הנפגעים הזעומה של 
השריון, ביחס לחילות המסתערים האחרים, 
מצביעה באופן ברור על יתרונו המובהק של 
הטנק גם בשדה הקרב נגד מחבלים אל מול 
אחוזים   20 של  במחיר  אפשרויות אחרות. 
מההרוגים ו־10 אחוזים מהפצועים, חוסלו 
60 אחוזים מהמחבלים. אם ננקה ממספר זה 
את חיילי השריון שנהרגו בשטחי הכינוס או 
בתוך שטח מדינת ישראל ולא נכנסו לרצועה, 

המספרים יהיו עוד יותר מדהימים. 
לשריונרים לא הייתה מעולם תהיה בנוגע 
למקום הטנק במערכה, גם כשהלחימה עברה 
גרילה. הטנקים  ובשיטות  סגורים  לשטחים 
הוכיחו במבצע את היעילות שלהם לטווחים 
קצרים במתן אש משמעותית שתפגע באויב, 
או לחלופין תרתיע אותו ותגרום לו להסתתר 
במחילות, כך שתיווצר סביבת לחימה סטרילית 

עבור שאר הכוחות.
נקווה כי ממצאים אלו יכוונו את תכניות 
בניין הכוח של צה"ל בעתיד ויחזירו לשריון 
את המשאבים הדרושים לחיזוקו בעתיד לנוכח 

האתגרים הצפויים לנו מעבר לאופק.  

מפקד פיקוד הדרום האלוף סמי תורג'מן
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צילום: יששכר רואס טנק מרכבה סימן 4. לא כדאי להתחיל איתו 
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 פיקוד הדרום במבצע "צוק איתן" עמד 
בכבוד במשימה ממושכת ומאתגרת. "ברמה 

האסטרטגית לא הופתענו", מציין מפקד פיקוד 
הדרום האלוף סמי תורג'מן. בריאיון מקיף הוא 

מנתח את הישגי הלחימה ופורס את תובנותיו על 
המבצע, ובתוך כך הוא מציין כי אין משהו רחוק יותר 

מהמציאות מאשר לומר שעידן השריון הסתיים

אנו מחזיקים במנעד של תוכניות אופרטיביות 
לרצועת עזה, מסביר מפקד פיקוד הדרום האלוף 
סמי תורג'מן, שפיקד על מבצע "צוק איתן", 
החל בתוכניות מצומצמות בהיקפן הנוגעות 
לחלקים מרצועת עזה ועד לתוכניות רחבות. 
בכל תוכנית יש גם חלק של אש ללא פעולה 
קרקעית, היכול לעמוד בפני עצמו או במשולב 
עם חלקים אחרים במהלך נרחב יותר. לכל אחת 
מהתוכניות היגיון משלה וסד"כ מתוכנן משלה. 
ההחלטה איזו תוכנית לממש נגזרת מהמצב, 
אך בפועל היא נתונה להחלטת הדרג המדיני, 
הוא מוסיף. מתחילת המערכה היינו מוכנים עם 
המדרגה המינימלית שאינה מצריכה גיוס נרחב 
של כוחות מילואים. כיוון שהמערכה התחילה 
באש של החמאס - הפעלנו תחילה את הכלי 
הראשון, הזמין והמידי שבידינו והוא תוכניות 
האש. מרגע שהתקבלה ההחלטה והאישור בדרג 
המדיני שמפעילים גם את המהלך הקרקעי - היינו 

מוכנים וכך פעלנו.
הצגנו כמה מדרגות של מהלכים קרקעיים 
והמלצנו על מדרגה מסוימת. בסופו של דבר 
התקבלה ההחלטה על מדרגה זו, וההיגיון שלה 
היה לפגוע ביכולות המבצעיות של החמאס, ובעיקר 
להתמקד וליטול ממנו את היכולת האסטרטגית 
של התווך התת־קרקעי, שחוצה לתוך שטח מדינת 
ישראל. במובן הזה אני חושב שהייתה פה איזושהי 
ייחודיות שההישג שנדרש מהכוחות היה חד, ברור 

ומדיד. הכוחות ידעו בדיוק לאן הם הלכו, ידעו מה 
מצופה מהם, וידעו להגיד בכל נקודת זמן איפה 
הם עומדים ביחס למשימה שלהם. זה לא תמיד 
בהיר במשימות מול אויבים כמו החמאס וכמו 
חיזבאללה. לשמחתי הכוחות הצליחו להביא הישג 

שהוא בהחלט יוצא דופן.

אין חסינות להנהגת החמאס
בהתייחס לביקורת שנשמעה, על כך שלא 
הייתה פגיעה בבכירי החמאס, מציין האלוף 
תורג'מן כי לאף אחד מההנהגה של החמאס 
אין חסינות - לא בתחילת המבצע, לא במהלכו 
ולא בסופו. עשינו כל שאנו יכולים כדי להגיע 
להנהגת החמאס, בין אם בדרג הטקטי־מבצעי 
בין אם בדרג הבכיר ביותר, כדי לפגוע בהם. היו 
לנו הצלחות בדרגים הטקטיים־מבצעיים, גם 
בחמאס וגם בגא"פ )ג'יהאד איסלמי פלסטיני(, 
הצלחנו לפגוע במפקדי חטיבות שלהם, במפקדי 
גדודים ופלוגות בכמות שאינה מבוטלת. בהנהגה 
הבכירה ביותר הפגיעה הייתה פחותה ממה 
שרצינו וממה שחשבנו להשיג. הדבר נובע מכך 
שההנהגה של החמאס ניצלה היטב את השטח 
הצפוף בתוך רצועת עזה ואת האתרים הרגישים 
בה, שאינך יכול או רוצה לתקוף אותם, גם כאשר 
יודעים שהם נמצאים שם, כמו: בתי חולים, 
אתרים בין־לאומיים או מבנים רבי קומות. לכן 
היה קושי בסופו של דבר להגדיל את ההישג 

מול ההנהגה הצבאית, אבל קושי זה לא נובע 
מחסינות, אלא מהיכולת המבצעית האפקטיבית 
שהייתה לנו במהלך המבצע. יש לנו מה ללמוד 
ויש לנו מה לתחקר, אומר האלוף תורג'מן, כדי 
להביא למצב שהאפקטיביות שלנו, גם מול 
הפיקוד של החמאס ושל הגא"פ, היא תהיה 

גבוהה יותר.

התווך התת־קרקעי
התווך התת־קרקעי מהווה אתגר עצום, מציין 
האלוף תורג'מן, הוא אתגר מודיעיני, הוא אתגר 
הנדסי, הוא אתגר מקצועי והוא אתגר פיקודי־
מנהיגותי - גם לכוחות שמגנים וגם לכוחות 
שהתוקפים. החמאס בנה את התפיסה שלו על 
התווך התת־קרקעי כמאמץ עיקרי. הוא בנה 
עשרות מנהרות שיוצאות מלב השטח הבנוי 
ומאתרים רגישים בתוך השטח הבנוי - כמו 
 4 בני  ובתים  ילדים,  גני  מסגדים, מרפאות, 
ו־5 קומות - שבתחתיתם יש פירים מבצעיים 

תא"ל )במיל'( יומטוב תמיר ואל"ם )במיל'( שאול נגר

פיקוד הדרום 
 במבצע 

"צוק איתן"

צילום: ש. נגר האלוף סמי תורג'מן בעת הריאיון  
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שמובילים למנהרות שמגיעות לתוך שטחנו. 
כוחותינו שפעלו לחסל את המנהרות נאלצו 
ונדרשו לשלב יכולות מתקדמות ומגוונות, בתוך 
כך יכולת של קרב משולב, יכולת של יחידות 
מיוחדות, יכולת של גופי מודיעין שונים. הכוחות 
נדרשו תחילה לכבוש את השטח ולהשתלט עליו 
שליטה מבצעית, להבטיח את אזור הפעולה של 
הכוחות המקצועיים מול התווך התת־קרקעי, ואז 
להיכנס למשימה ההנדסית של הטיפול במנהרות. 
גם במשימה ההנדסית שולבו אמצעים שונים 

והופעלו טכניקות מגוונות.
האויב הגן על התווך התת־קרקעי כנכס חיוני, 
ובתוך  הוא פרס במרחב שלו מתחמי הגנה, 
המתחמים האלה היו לוחמים, היו מטענים, היו 
טילי נ"ט, היו צלפים, היו מתאבדים. הם עשו 
הכול כדי לשבש את הפעולה שלנו, ולשמחתי 
בכל מקום שבו החלטנו שאנחנו משתלטים - 
הצלחנו, אך לא בלי מחיר. הצלחנו בסופו של דבר 
לכבוש את השטח שהיה שטח צפוף, ממּוְטָען 

)משובץ במטעני נפץ( וממולכד. ראיתי בעיניי 
בתים עמוסי מטענים בבית חנון, בסג'עייה, 
בחאן־יונס וברפיח. החמאס ניצל את העובדה 
שהאוכלוסייה המקומית פינתה את הבתים 
במהלך המבצע, ופשוט מיְטֵעֵן בתים אלה, כל 
בית במספר מטענים. נמצאו רחובות ממולכדים, 
אזור המנהרות ופירי המנהרות היו ממוטענים 
וממולכדים. החמאס התכונן והתכוון בכך לגבות 
מאיתנו מחיר הרבה יותר כבד, גם בניצול שלו 
את התווך התת־קרקעי וגם במניעה שלו מאיתנו 

את היכולת להשתלט על תווך זה.
יש מנהרות הנמצאות בעומק של 25 מטרים! 
25 מטרים זה גובה של בניין בן 10 קומות. כדי 
להגיע למנהרה בעומק כזה צריך לחפור במשימה 
הנדסית באזור לחימה, לפעמים תחת אש, כדי 
להגיע לקצה שלה, ושם להתחיל את הטיפול. 
במבצע "צוק איתן" טיפלנו במנהרות שנדרשו 
כמה ימים כדי להגיע להישג ההנדסי הזה, ואתה 
לא יכול לקצר משך זמן זה, צריך לטפל בתשתית 

שנמצאת במרחב. חוץ מאתגר הלחימה בשטח 
צפוף יש כאן אתגר הנדסי ממעלה ראשונה שלא 
התמודדנו מולו בעבר, וזה בעצם המבצע הראשון 
שבו אנחנו מתמודדים עם תווך תת־קרקעי עמוק 

כזה, בהיקפים כאלה, ובסוף גם בהצלחה.
בסוגיית המנהרות אני עוסק חמש שנים 
- שלוש וחצי שנים בתפקידי הקודם כמפקד 
זרוע היבשה ושנה וחצי בתפקיד מפקד פיקוד 
הדרום. אני יכול לומר בוודאות שכל טכנולוגיה 
שקיימת במדינת ישראל ובעולם, שאנחנו מכירים 
ומוכנים לשתף אותנו, נבחנה בצורה מקצועית 
על ידי האנשים הטובים ביותר בארץ, ועדיין 
אין כזו שהצליחה למצוא פתרון לאיתור תוואי 
של מנהרה קיימת או בחפירה. אף שלא הייתה 
בידינו טכנולוגיה השקענו מאמץ וניסינו לאתר 
מנהרות, ואיתרנו ארבע מנהרות חודרות לפני 
המבצע. עקב כך שינינו את תוכנית ההגנה, 
הכרזנו על כל היישובים והבסיסים שלנו כנכסים 
חיוניים והשקענו סד"כ אדיר בהגנה. החמאס 
תכנן להפתיע ולתקוף גם יישובים וגם בסיסים, 
אך כתוצאה מתוכנית ההגנה שלנו ומהכוחות 
שפרסנו שם, הנזק שהוא הצליח לגרום היה 

מינימלי ביחס למה שהוא רצה.

לא הופתענו
חשוב שתדעו, מדגיש האלוף תורג'מן, שאנו 
לא הופתענו ברמה האסטרטגית. אנחנו עוקבים 
אחרי החמאס כבר תקופה ארוכה מאוד. אנו 
רואים את השינויים האסטרטגיים והאחרים 
שהחמאס עובר מאז נפילתו של מורסי במצרים 
ביולי 2013, ורואים את תהליך ההידרדרות שלו 
במצוקה הרב־ממדית שבה הוא נמצא - מצוקה 
כלכלית, מצוקה בין לאומית, מצוקה אסטרטגית 
ומצוקה בהתעצמות. הערכנו שבסופו של דבר 
אנחנו עשויים להגיע למצב שנתעמת עם החמאס 
לאור מצוקתו זו. לאור זאת קיימנו פה תהליך 
לשיפור  היחידות  כל  עם  אינטנסיבי  מאוד 
המוכנות לכך. החמאס ניסה להפתיע אותנו 
בהתקפות דרך התווך התת־קרקעי. ידענו על 
הדפוס הזה והיינו בהיערכות הגנתית אחרת. 
החמאס ניסה להפתיע אותנו בים - והיינו ערוכים 
מולו בים, ניסה להפתיע אותנו בכטב"מים - 
היינו ערוכים מולו במכ"מים שיודעים לאתר 
את הכטב"מים האלה והיו לנו אמצעים לתקוף 
אותם, הוא ניסה להפתיע בעוד רעיונות של 

מצנחים ואחרים ונכשל.
בשטח,  המפקדים  של  לזכותם  ייאמר 
שתרגמו את הערכת המצב הגלובלית הזאת 
להכנה מנטלית ומקצועית של הכוחות. הזדמן 
לי, מספר האלוף תורג'מן, לבקר הרבה מאוד 
מהמג"דים ומהמ"פים וגם מהפצועים ושאלתי 
האם נתקלתם במשהו שהפתיע אתכם בשימוש 
בו, ונעניתי בשלילה. קיימת תמיד אפשרות של 
הפתעה מצבית, לדוגמה שפתאום מישהו מגיח 
מהתווך התת־קרקעי, לא אגיד שאין הפתעות 
כאלה, הרי זאת מלחמה, אך ככלל ביכולות 

ובתרחיש - זה לא הפתיע אותנו.

צילום: ש. נגר האלוף סמי תורג'מן בעת הריאיון  
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 הטנק חי ובועט וימשיך כך 
שנים רבות

דומיננטיות  מאוד  היו  הטנקים  יחידות 
בצוותי הקרב המשולבים בלחימה במבצע; כך 
אמרנו בפגישה עם מפקד פיקוד הדרום. אין 
משהו רחוק יותר מאשר להגיד שעידן השריון 
הסתיים, מציין האלוף תורג'מן, אין משהו שאני 
יכול לומר שהוא רחוק מהמציאות יותר מהמילה 
הזאת. השריון, גם כיחידה וגם הטנק בודד, התגלה 
כמערכת הוורסטילית ביותר שיש לנו לתרחישים 
ואיומים כאלה. זו מערכת שמתאימה לעבוד 
בהגנה ובהתקפה, היא מתאימה לעבוד בשטח 
בנוי וצפוף, היא נותנת את המיגון, היא נותנת את 
הקטלניות, היא משפיעה על הטווחים הקרובים 
והרחוקים, היא יודעת לעבוד כיחידת שריון והיא 
יודעת להשתלב כיחידת שריון בתוך חטיבות 
חי"ר, יודעת להשתלב עם ההנדסה ועם החי"ר. 
בקיצור, בכל סיטואציה שאני מסתכל על ההפעלה 
של יחידות השריון בתוך הלחימה הזאת - אני 
רואה מערכת מאוד מאוד ורסטילית ומאוד מאוד 
קריטית וחיונית למערכה הזאת. אני חושב שאין 
דבר מובהק יותר מאשר לראות במהלך נוהל 
הקרב שלפני היציאה למערכה, ואחר כך תוך כדי 
ניהול הקרב, עד כמה יחידות השריון הן מצרך 
מבוקש, עד כמה המח"טים והמג"דים בחטיבות 
החי"ר וביחידות אחרות, לא מוכנים לזוז בלי 
שיש להם את הרגל הכבדה, הקטלנית, המדויקת, 
המקצועית של יחידת שריון. אינני צריך להעיד על 
זה כשריונר גאה, את זה אומרים מפקדי פלוגות 
בחי"ר ומפקדי גדודים בחי"ר ומפקדי חטיבות 
בחי"ר. בכל אחד מהצוותי הקרב החטיבתיים 
שהיו פה, שמעתי רק תשבחות, רק תשבחות על 
הלוחמים השריונרים שלנו, על הרוח שלהם, על 
המקצועיות שלהם, על אומץ הלב שלהם, ובסוף 
על ההישגים שלהם במהלך הלחימה הזו. אצלי 
זו אינה הפתעה וממש לא מתקרב להפתעה. אני 
חושב, מוסיף האלוף תורג'מן, שלהרבה מאוד 
אנשים היה כאן תהליך של הפנמה עד כמה יחידת 

השריון חיונית וקריטית ללחימה זו.
שאלנו אם נכון הדבר גם בדרגים הבכירים 
בצה"ל, לאור העובדה שבשנים האחרונות דווקא 
נסגרו כמה וכמה חטיבות שריון. יש לעשות 
הבחנה בין שני הדברים האלה, מסביר האלוף 
תורג'מן. אני חושב שהמפקדים הבכירים מבינים 
וראו זאת בצורה מרשימה גם בקרב המשולב 
ב"צוק איתן". אחת מהאמירות היותר חזקות 
של המפקדים שלנו שהובילו לחימה במבצע, גם 
בדרג של מח"טים וגם בדרג של מג"דים, היא שהם 
יצאו בתחושה חזקה מאוד לגבי היכולת של הצבא 
להילחם בקרב משולב. אני חושב שגם המפקדים 
הבכירים בצבא מבינים שיש לזה צורך מובהק, 
ואני חושב שאין על כך סימני שאלה. השאלה 
היא, הוא מוסיף, עד כמה אנחנו יכולים להחזיק, 
מול אילוצים משאביים אחרים, בנקודת איזון 
טובה בין כמות הכלים לבין איכותם. בתחום זה 
התקבלה החלטה המנסה להגדיר כמות באמצעות 
איכות, ולא רק כמות הגוררת פערים לאורך שנים. 

אין כל עוררין וסימן שאלה על הצורך ביחידות 
השריון עם היכולות המתקדמות שחשוב מאוד 
להשקיע בהן, גם בקטלניות, גם במערכות השו"ב 
וגם במערכות השרידות. הזדמן לי לדבר על כך 
כמובן במטכ"ל ועם הרמטכ"ל וגם עם דרג מדיני, 
עם שר הביטחון וראש הממשלה, כולל דוגמאות 
ספציפיות על ההישגים של היחידות במהלך 

הלחימה, ואני חושב שהתובנה הזאת קיימת.

האם היו טנקים רבים מדי במבצע
במבצע "צוק איתן" השתתפו טנקים בכמות 
גדולה. שאלנו את האלוף סמי תורג'מן האם לא 
היה בכך הגזמה או צריכת יתר בהתחשב בגודל 
השטח. אין ספק שיש לנו מה ללמוד ומה לתקן גם 
בהיבט של מיצוי הסד"כ ומיצוי המשאבים, משיב 
האלוף תורג'מן ומוסיף, ויש לזכור שהמשימה 
הזאת לא הייתה ייחודית. הכוחות נדרשו לתקוף 
רצועה רחבה יותר, וברצועה זאת להגיע להישגים 
עמוקים מאוד, תרתי משמע. מכאן שקשה מאוד 
למדוד את האפקטיביות. נדרש מהם לשהות 
במרחב כדי להגיע להישג מול התווך התת־קרקעי.

צק"ג עוז ומערכות השו"ב 
המתקדמות

במבצע "צוק איתן" בא לביטוי לראשונה המבנה 
החדש של גדודי השריון בחלק מהחטיבות, הנקרא 
צק"ג )צוות קרב גדודי( עוז. עוד בא לביטוי מרשים 

ומוצלח השימוש במערכות הפיקוד, השליטה 
והבקרה שיש בטנקים המתקדמים, שאפשרו 
לאתר מטרות במהירות ולהעביר הדדית נתונים 
על מטרות בין הטנקים ביחידה ובין השריון 
יש  זאת  עם  בקרב המשולב.  וכוחות אחרים 
יחידות שריון עם טנקים פחות מתקדמים ועם 
יכולת פחותה יותר בקרב המשולב. שאלנו מה 
עומד להשתנות. בכל נקודת זמן נהיה עם אתגר 
כזה שלא כל המערכות אחידות בגרסה וביכולת 
שלהן, מסביר האלוף תורג'מן. במבצע אכן היו 
יחידות טנקים חסרי מערכות שו"ב מתקדמות 
אבל מוצאים את הטכניקות כיצד בכל זאת לשלב 
אותן. מצד שני אפשר לראות מפקד מחלקה של 
טנקי מרכבה סימן 4 הנמצא בתפקידו רק כיממה, 
שיוצא למשימה המבצעית הראשונה שלו בחיים 
מול ארבעת הצוללנים של החמאס שחדרו בחוף 
זיקים, מפקד על צמד הטנקים שיש לו מול החוליה 
הזאת, מצויד בטנק המתקדם ביותר שיש עם 
מערכת השו"ב המתקדמת ביותר שיש, ורואה 
במערכת שלו את כלי השיט שיורים מהים לכיוון 
הצוללנים האלה, רואה את מסוק הקרב שעובד 
מעל ויורה, רואה את האיכון של המחבלים שנמסר 
מהתצפיתנית, והוא נוסע בלילה במקום שלא הכיר 
קודם לכן, חותר למגע, מגיע למגע, יורה פגזים 
והורג מחבלים. אלה שני הקצוות והמצב שבו 
אנחנו נמצאים, ואנחנו צריכים במצב זה למצוא 

את הטכניקה והתרגולת לפעולה.

צילום: דובר צה"ל האלוף סמי תורג'מן במהלך מבצע "צוק איתן 
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במבנה החדש של צק"ג עוז יש בגדוד השריון 
שילוב לא פשוט של סדיר ומילואים, וכן נוספה 
פלוגה מסייעת. שאלנו האם זה מאילוצי תקציב 
או מאידיאולוגיה. זה נושא שהתחלתי ביישום 
שלו וחתמתי אותו בתפקידי כמפקד זרוע יבשה, 
מפרט האלוף תורג'מן, ואני מאוד מאוד מאמין 
בו, אני חושב שגם "צוק איתן" הוכיח את יעילותו 
מול האתגרים שבפניו. מול האתגרים שאנחנו 
מתמודדים איתם אנחנו צריכים שהמג"דים 
שלנו והגדודים שלנו יהיו עם ארגז כלים מגוון 
יותר וכשיר יותר. אני חושב שהכיוון של צק"ג 
עוז, שכולל גם חפ"ק מג"ד חזק יותר, עם יכולת 
להתחבר מודיעינית לגופים שונים, עם גופים 
של סיור ותצפית, עם אש מדויקת וקטלנית, 
הדומה מאוד לסוללה ארטילרית בתוך כל גדוד, 
מחלקת מרגמות 'קשת' מאוד מדויקת ומאוד 
קטלנית, השילוב עם פלוגת חרמ"ש עם אמצעים 
מתקדמים עם פלוגות הטנקים - זה כיוון מאוד 

נכון שלהבנתי יחזק את הגדודים.
כיום אנחנו נמצאים בשלב ביניים, ובאמת 
יש למפקדים אתגרים מנהיגותיים מהמעלה 
הראשונה. אנחנו צריכים לעשות הכול לייצר 
מסגרות אחידות. אין זה מצב בריא שחלק מהגדוד 
עם מערכת הגנה וחלק מהגדוד בלי מערכת הגנה, 
בין סדיר למילואים, ועלינו להסדיר את הנושא 
כדי לא להעמיד את המפקדים שלנו בסיטואציות 
לא בריאות. אנו מקווים שעם החתימה על 

נגיע לאחידות בתוך  נוספות  מערכות הגנה 
הגדוד, ונוכל לתת מענה טוב יותר.

כאשר מסתכלים על היכולת של הגדודים 
לממש בפועל את התפיסה במבצע צוק איתן, 
רואים שההישגים גבוהים. יש עוד מה לתחקר ומה 
ללמוד, יש כנראה גם מה להתאים בתמהיל של 
הפלטפורמות, אבל בסופו של דבר החוזק שרצינו 
לבנות בצק"ג עוז, של מערכת העובדת בתאימות 
של מודיעין, של איסוף קרבי וקטלניות, שנשענת 
על טנקים, על מרגמות מדויקות ועל הפעלה של 
אש מדויקת מאחור - אכן עבדה ביעילות כמערכת.

הלוגיסטיקה ב"צוק איתן"
הלוגיסטיקה במבצע "צוק איתן" על כל מרכיביה, 
מפרט האלוף סמי תורג'מן, גם ההיסע המבצעי, גם 
האחזקה, גם הטיפול והפינוי הרפואי, גם אחזקת 
התקשוב - פעלה בצורה מצוינת, אבל אסור 
להתבשם מההישג של הלוגיסטיקה, כי להערכתי 
האתגר הלוגיסטי כאן לא היה גבוה. לוגיסטיקה 
של טווחים קצרים מאוד, זו לוגיסטיקה שקרובה 
מאוד לכל מרכזי התספוקת של הצבא, זו לוגיסטיקה 
שהייתה ממוקדת לסד"כ לא גדול, אף שהוא מאוד 
חזק ומתקדם, ונשען על הסד"כ הסדיר שלנו. אמנם 
היה אתגר לוגיסטי במבצע זה, אך מול מה שנִדֵָרש 
בזירה הצפונית או בפעילות רב־זירתיות, אנחנו 
צריכים להציב לעצמנו סטנדרט ובחינה ביקורתית 
למערכה יותר מאתגרת במובן של הלוגיסטיקה. 
המאמץ והאתגר לתספק סד"כ הנמצא בעומק של 
שניים, שלושה או ארבעה קילומטרים לכל היותר, 
אינו דומה ומשתווה למה שיידרש בזירה כמו לבנון 
או באחרות, לא במשך הטיפול הרפואי והפינוי שלו, 
לא בשיירות של התספוקת. לכן אני סבור שיש 
להיזהר ושהלמידה היא תהיה למידה רלוונטית. 
אם נקיש מזירה זו לזירות אחרות, וכללי הבסיס 

הם כללים שונים - נטעה את עצמנו.

מפקדות אוגדה במבצע
של  המפקדות  פעלו  איתן"  "צוק  במבצע 
שלוש אוגדות - אוגדת הפלדה 162, אוגדת געש 
36 ואוגדת עזה. בפועל הפעילות הדומיננטית 
במבצע התנהלה ברמת החטיבה. שאלנו מה אם 
כן התפקיד של מפקדות האוגדה במקרה זה. 
משהו השתנה במה שנדרש ממפקדת אוגדה בסוג 
כזה של עימותים, מסביר האלוף תורג'מן. ברור 
לחלוטין שעל הדומיננטיות של מפקדת הגדוד, 
וחפ"ק המג"ד יותר מאשר מפקדת הגדוד, ועל 
הדומיננטיות של מפקדת החטיבה והחטיבה - אין 
עוררין ואין שאלה. הלחימה הייתה בעיקר בצוותי 
קרב חטיבתיים ובצוותי קרב גדודיים. האם בעימות 
כזה נדרש ממפקדת אוגדה מה שנדרש ממפקדת 
אוגדה במלחמות קודמות ברמת הגולן או בסיני 
- בוודאות שלא. אין כאן התהליך של הערכת 
המצב המתמשכת, הפעלת העתודה והתהליכים 
של עבודת מפקדת האוגדה על כל המרכיבים 
שלה. עם זאת ולנוכח המורכבות ומה שנדרש 
בדברים הייחודים באמת לזירה כזאת, גם בעזה וגם 
בלבנון, אני חושב שיהיה קשה מאוד לקיים פיקוד 

ושליטה אפקטיבית בלי שיהיו מספר מפקדות 
אוגדה שיפעילו צוותי קרב חטיבתיים תחתיהן. 
למפקדת האוגדה יש מקום ויש לה גם תפקיד 
חשוב. הוא אולי פחות דומיננטי בקרב הנוכחי, 
אבל הוא חשוב בגיבוש תמונת המודיעין הכוללת, 
בהפעלת האש בשטחה במרחב ההתעניינות 
ובמרחב העומק שמעבר לחטיבה, הוא חשוב 
בארגון ימי לחימה הבאים בכל המרכיבים, החל 
במשימות לצוותי הקרב החטיבתיים, עבור דרך 
הלוגיסטיקה שנדרשת, הכנסת כוחות נוספים, 
והמאמץ הלוגיסטי שיאפשר רציפות והמשכיות. 
יש כאן מרכיבים שדווקא האוגדה היום יותר פנויה 
לקיים אותם ואולי הם אלה שמאפשרים את 
הרציפות הזאת לאורך זמן. התפקיד של מפקדת 
האוגדה השתנה אבל לא התבטל. יש תפקיד 
למפקדת האוגדה והוא בעל מאפיינים דומים 
גם בזירת לבנון, וגם שם הצק"ח הוא הדומיננטי 

ולמפקדת האוגדה יש חשיבות רבה.

האם היה אפשר אחרת
שאלנו את מפקד פיקוד הדרום האלוף סמי 
תורג'מן, אם היה בידך להתחיל או לנהל את 
המבצע הזה אחרת, מה היית משנה? ברור שקשה 
מאוד לענות על כך, כי לכל מבצע יש המאפיינים 
והנסיבות שלו. הנסיבות הן מה באמת התרחיש 
שבגללו אתה פועל, מה הסביבה גם שלך וגם של 
האויב. ברור שיש פה כמה נושאים מהותיים 
עצמנו שאלות  לשאול את  חייבים  שאנחנו 
ביקורתיות וגם להתאים את עצמנו לקראת 
הבאות. ברור לגמרי שאנחנו צריכים לעשות 
כל מאמץ לַשֵּלב מוקדם ככל האפשר בין התמרון 
והאש. אין על כך מבחינתי סימן שאלה וגם לא 
היה כזה בעת המבצע. מול אויב כזה צריך לדעת 
לשלב את התמרון והאש מוקדם ככל האפשר, 
אך גם ברור שזה לא יהיה באותה נקודת זמן, 
כי תהליך צבירת הסד"כ של התמרון, סדיר 
ומילואים, הארגון שלו וההכנה שלו, מצריכים 
יותר זמן מאשר הפעלת תוכנית האש. הנושא 
השני הוא מה אנחנו יכולים לעשות כדי לקצר את 
משך המערכה, ולא הכול תלוי רק בנו. קיצור משך 
המערכה הוא שאיפה בסיסית, גם מבצעית וגם 
מוסרית, בוודאי כאשר העורף סופג אש, אבל זה 
אינו יכול לעמוד כערך בפני עצמו ולפני כל דבר 
אחר. לשמחתי הייתה פה תאימות גם בין הדרג 
הטקטי לבין הדרג המדיני על כך שלא מוותרים 
על האינטרסים שנקבעו כאינטרסים חיוניים. 
המרכיב השלישי הוא כל הקשור בעורף, בעיקר 
בעורף של עוטף רצועת עזה, לאור הדומיננטיות 
של הנשק תלול המסלול של פצצות מרגמה 
והרקטות קצרות־הטווח, שמחייב אותנו לחשוב 
על הכלים שנרצה להפעיל, גם ההתקפיים וגם 

הכלים המגננתיים בתוך שטחנו. 
לצד הפקת הלקחים והשאלות הביקורתיות 
נכון גם להתחזק מרוח הלחימה של המפקדים 
והלוחמים אשר פעלו ללא לאות לילות כימים 
במקצועיות, בנחישות וברעות לוחמים והביאו 

את הניצחון. 
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Une armée marche à son estomac

האלוף קובי ברק, ראש אגף הטכנולוגיה 
והלוגיסטיקה - אט"ל

האלוף יעקב )קובי( ברק*, שריונר במהותו, 
 .2012 במארס  אט"ל  ראש  לתפקיד  התמנה 
נפגשנו איתו לשמוע על פעילות אט"ל ב"צוק 
איתן". אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה )אט"ל(, 
יחד עם הפיקודים המרחביים, זרועות האוויר 
והים, אחראי על שימור היכולת של צה"ל לקיים 
לחימה רציפה בעת מלחמה או מבצע, כדוגמת 
"צוק איתן". בעת לחימה, מסביר האלוף ברק, אט"ל 
הופך לפיקוד לוגיסטי רב־זרועי ולא רק של כוחות 
היבשה. לחיל האוויר, לדוגמה, יש מערך קרקעי 
גדול, כדוגמת מערכות "כיפת ברזל", ומערך זה 
הוא צרכן של "לוגיסטיקה ירוקה", כלומר יבשתית. 
בניגוד לעבר כל שטח המדינה עשוי להיות תחת 
איום הטילים, וחיוני להתאים את הלוגיסטיקה 
לשינויים הנגרמים. הלוגיסטיקה של צה"ל מתחילה 
לכן ברמה הלאומית, מסביר האלוף ברק, כי לא 
כל רמות המלאי מוחזקות על המדפים ויש לדאוג 
לרציפות והמשכיות במשך כל הלחימה. יתר על 
כן, אם בעבר רק מרכיבי הלוגיסטיקה הסמוכים 
לאזור הלחימה היו תחת אש, כיום כל המערך 

הלוגיסטי עשוי למצוא עצמו תחת אש. זה חייב 
מעבר מתפיסה של שרשרת לוגיסטית, שבה חוליה 
שניתקה יצרה בעיה בהספקה, לתפיסה של רשת 
לוגיסטית המאפשרת קיום מערך ההספקה, גם 
כאשר יש כשל או חסימה של "צומת" כלשהו 
ברשת הלוגיסטית. "צומת" לעניין זה יכול להיות 
מפעל חיוני הממשיך לייצר ולספק לצה"ל בעת 

לחימה או צומת דרכים שנפגע ונחסם.
רמות המלאי העיקריות הן הרמות המטכ"ליות 
והמעבר לתפיסה של רשת לוגיסטית, מסביר 
האלוף ברק, ִחייב גם לשנות את שיטות האחסון 
של מלאי זה, ולכן הקמנו מחסנים קדמיים של 
אט"ל, המפוזרים גם בשטחים קדמיים ונמצאים 
בשליטה של אט"ל, גם לצורכי העברה מזירה 
לזירה. כפועל יוצא משינוי זה הופחתה דרסטית 
כמות המשאיות הדרושות לשינוע בעת לחימה.
אף שצוק איתן היה מבצע חד־זירתי, עלינו 
לחימה  כלומר  רב־זירתי,  לתרחיש  להיערך 
במספר גזרות. אמנם אין זה חידוש ולמעשה 
מאז מלחמת יום הכיפורים לא לחם צה"ל בו־

ב"צוק איתן" - 
 פיקוד לוגיסטי

רב־זרועי
אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה )ָאָט"ל( שאחראי 

ברגיעה על תחומי לוגיסטיקה רבים של צה"ל, הופך 
בעת לחימה לפיקוד לוגיסטי רב־זרועי המשרת לא 

רק את כוחות היבשה אלא גם מסייע לזרועות האוויר 
והים, וכך פעל גם במבצע "צוק איתן"

אט"ל

אלוף )במיל'( חיים ארז ואל"ם )במיל'( שאול נגר

)"הצבא צועד על קיבתו", מדברי נפוליון בונפרטה(
Une armée marche à son estomac
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הכנת הדחפורים, מכוכבי צוק איתן

זמנית ביותר מזירה אחת. ללחימה רב־זירתית 
יש משמעויות רבות ובתוך כך חיוני לתת יותר 
עצמאות לפיקודיים המרחבים. ב"צוק איתן" 
נָתַנו לפיקוד לנהל את התהליך במרחבו, עם 

התערבות של אט"ל בנקודות משפיעות.

פיקוד לוגיסטי רב־זרועית
אט"ל כיום עוסק בלוגיסטיקה רב־זרועית, זה 
שינוי מהותי, מבאר האלוף ברק. בחיל האוויר 
לדוגמה הלוגיסטיקה הייתה מרוכזת בבסיס, 
בסביבת המטוס, ואט"ל לא נדרש להתעסק עם 
זה. כיום נדרשת מעורבות של אט"ל בלוגיסטיקה 
עבור חיל האוויר בכמה תחומים. אחד מהם 
לבסיסים  שינוע תחמושת מהמחסנים  הוא 
בהיקפים גדולים. נושא אחר הוא סיוע במקרה 
של תקיפת בסיס של חיל האוויר וצורך לנייד 
את הפעילות לבסיס אחר. לחיל האוויר יש גם 
יחידות קרקעיות רבות, כדוגמת מערך הסוללות 
של "כיפת ברזל", שהמרכיבים של כל אחת מהן 
פזורים בכמה אתרים. לכל אלה צריך להגיע עם 

דלק, מזון, אחזקה ואחרים, ומערך זה צפוי לגדול. 
בצוק איתן היה זה אט"ל שסיפק את הצרכים 
שאינם  בנושאים  ברזל  לכיפת  הלוגיסטיים 
ייחודיים לחיל האוויר. זה מצריך אגד לוגיסטי 
למערך זה. יש לזכור כי לחיל האוויר יש גם שטחי 
פריסה קדמיים של מסוקי קרב שגם להם "צרכים 
קרקעיים", כלומר "לוגיסטיקה ירוקה". גם לחיל 
הים יש צרכים של לוגיסטיקה יבשתית שאט"ל 
נדרש לממש אותה. במצב זה אט"ל נדרש לפי 
סדר העדיפויות שנובע מהגדרות הרמטכ"ל. אם 
לדוגמה במאמץ העיקרי בימי הלחימה הראשונים 
יתרכז במהלומת אש שינחית חיל האוויר, הרי 
יידרש לתמוך בכך לפני שינוע יחידות יבשתיות. 
כיום משולבים יחד בפעילות אנשי אט"ל וחיל 

האוויר ומקושרים יחד למערכות שליטה.
גם לפיקוד העורף יש יחידות רבות העוסקות 
וכשהם  חיוניים,  נושאים  ובשאר  בחילוץ 
מתגייסים הם זקוקים לתנאיי מחיה בסיסיים, 
כמו חשמל, דלק, מזון ואספקה אחרת, בכל אתר 

שבו יפעלו, וגם לכך אט"ל נדרש למתן מענה.

לאחר מבצע צוק איתן ברור לצה"ל שבמלחמה 
דרוש פיקוד לוגיסטי. אט"ל בעת לחימה הופך 
להיות פיקוד לוגיסטי רב־זרועי, בנוסף לפיקודים 
המרחביים והזרועיים. בעת לחימה נפגש ראש 
אט"ל עם הרמטכ"ל בהערכת המצב היומית, 
מבין את הצרכים הלוגיסטיים ומפעיל את כלל 
המאמצים הלוגיסטיים בצבא בהתאם. לוגיסטיקה 
היא מאמץ משולב של הספקה, רפואה, אחזקה, 
הובלה ושאר המרכיבים. הפיקוד הלוגיסטי, מסביר 
האלוף ברק, נדרש כדי להמשיך ולקיים את מוכנות 

צה"ל ללחימה ואת רציפות הלחימה במלחמה.

מפקדים חושבים לוגיסטית
גם למפקדי היחידות הלוחמים יש אחריות 
לוודא שתהיה להם מעטפת לוגיסטית לכל אירוע, 
מסביר האלוף ברק. ואכן אחד מהלקחים היותר 
חשובים של צוק איתן הוא שמפקדים ברמת 
מג"ד ומח"ט חושבים לוגיסטית. זה חלחל לאחר 
מלחמת לבנון השנייה והתודעה לכך גברה בשנים 
האחרונות. אף שהצירים הלוגיסטיים בצוק איתן 
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היו של 2־3 קילומטרים בלבד, השדרות הלוגיסטיות 
נכנסו כל הזמן עם מעטפת שלמה של אבטחה 
שהמפקדים דאגו לקיומה. מפקדים הבינו שאם 
לא ידאגו לאבטחת השדרה הלוגיסטית המיועדת 

אליו הם יהיו במחסור.
כאשר צריך לספק דלק לטנק הנמצא בשטח 
הלחימה, הדלק מתחיל את דרכו במסוף של מדינת 
ישראל ומשונע לאגד הלוגיסטי של יחידת העל 
וממנו לדרג החטיבתי שתפקידו להביא את הדלק 
לטנק עצמו. אמנם אט"ל אינו אחראי פיקודית 
על כל אורך השרשרת הזו אבל הוא רואה עצמו 
אחראי לראייה אורכית ולהתערב ולסייע בפתרון 
בעיות גם מעבר לתחומי אחריותו, מבלי לעקוף 

את דרגי הפיקוד הקיימים.
אחד הנושאים שאנו מקדמים הוא פריסה 
מהירה של צינור להספקת דלק לעומק אזור 
הלחימה, בסיוע משאבות שגם דוחפות וגם 
יונקות, ובכך לחסוך בהובלה באמצעות משאיות.

מתקנים אסטרטגיים
למדינת ישראל ולצה"ל בכלל זה יש כמה 
וכמה מתקנים אסטרטגיים, שחיוני לשמר את 
יכולתם לפעול גם בעת לחימה, לדוגמה לספק 
להם חשמל. ואכן נעשתה פעולה מתואמת עם 

חברת החשמל כדי להגדיר את הספקת החשמל 
גם במקרה של פגיעה בייצור החשמל, ואת מדרג 
החשיבות להספקה למתקנים שונים. בתוך כך גם 
הצבא מקים לעצמו במקומות שונים כושר יצור 
עצמאי של חשמל בנקודות חיוניות, כדי למנוע 
שיתוק פעולה. במילים אחרות אט"ל מעורב ופעיל 
בכל הממשקים שמחברים את הרמה הלאומית 
לצה"ל. יש גם מפעלים חיוניים שצריכים להמשיך 
לייצר ולספק לצה"ל בעת לחימה, לדוגמה תחמושת 
ומזון, ואט"ל ערך מיפוי של מפעלים אלה. אנחנו 
יודעים כיום למדוד את מוכנות המפעלים לשעת 
חירום, ויש לנו אנשי מילואים שיוכלו לסייע למפעל 
בחירום בלי ליטול ממנו את האחריות לניהול. 
ניקח לדוגמה בסיס מזון שרבים בו אזרחים עובדי 
צה"ל. בחירום הוא מתנהג כמסגרת גדודית. אם 
יש אזעקה, מישהו מדריך קודם לכן את האזרחים 
העובדים, שחלקם בגיל מתקדם, היכן למצוא 
מחסה קרוב, ובסיום לחזור למלגזה ולהעמיס את 
השדרה המטכ"לית. ממבצע צוק איתן עלינו להפיק 

לקחים בזהירות למתארי לחימה גדולים יותר.

 התקדמות רבה ברפואה 
דחופה בקרב

האחרונות  בשנים  קידמו  הרפואה  בחיל 

מיזם הנקרא "שומר אחי", מסביר האלוף ברק, 
שיש בו שינוי תפיסה בכל הקשור לטיפול דחוף 
בפצועים ופינויים משדה הקרב. בתוך כך יש 
הצפה של הכוחות הקדמיים במטפלים בכירים, 
ושימוש באמצעים שמאפשרים בעיקר מניעה 
של איבוד דם ובכך להציל את חייהם של פצועים 
רבים. במקרה של פציעה מגיעים אל הפצוע 
רופא בכיר או פרמדיק, זה כבר לא חובש. אלה 
מעניקים רמת רפואה גבוהה יותר כבר בשטח, 
בזכות ציודם בכלים רפואיים מתקדמים יותר, והם 
דואגים לפינוי מהיר לבתי חולים. במתארים האלה 
יש רופא בכל פלוגה. במבצע "צוק איתן" נעשה 
שימוש נרחב בטכנולוגיות רפואיות חדשניות שלא 
היו קיימות במערכות קודמות, ובהצלחה מרובה. 
המבצע היה 'טבילת האש' של המיזם "שומר אחי" 
של חיל הרפואה שנועד לשפר את שיעורי הישרדות 

הפצועים ולהקל על כאביהם בשדה הקרב.
•  פלזמה יבשה, או אבקת פלזמה שהיא "מוצר 
דם" שמיובש בשיטה המזכירה שיטת ייבוש 
של נס קפה, כשבערבוב עם נוזל נהפכת למעין 

מנת דם זמינה ומצילת חיים.
•  תחבושת ֶהמֹוְסָטִטית - תחבושת שלא רק 
סופגת את הדם כמו תחבושת רגילה, אלא 
מכילה חומר מיוחד שמזרז את קרישת הדם.

* האלוף יעקב )קובי( ברק, התמנה לתפקיד ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה )אט"ל( במארס 2012. שירותו בצה"ל החל בשנת 1982 בחיל 
השריון כלוחם בחטיבה 401. בתפקידיו היה מג"ד 74 של חטיבה 188, מפקד חטיבת מרכבות הפלדה ומפקד המרכז לאימון טקטי במל"י, 
מח"ט 401, ראש מחלקת המבצעים באגף המבצעים במטכ"ל, ראש מטה פיקוד המרכז, מפקד אוגדת המילואים נתיבי האש וראש חטיבת 
המבצעים במטכ"ל. האלוף ברק בעל תואר ראשון בהנדסת מכונות מאוניברסיטת בן־גוריון ותואר שני במדעי המדינה מאוניברסיטת חיפה.

האלוף קובי ברק מבקר בשטח בעת מבצע צוק איתן
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 CAT חוסם עורקים אמריקאי חדשני בשם  •
שנחשב לפסגת הטכנולוגיה בתחום. המוצר 
נכנס לשימוש במבצע עופרת יצוקה ב־2009, 
אך בצוק איתן הוא כבר נמצא אצל כל אחד 
מהחיילים. הוא מאפשר עצירת הדימום תוך 
שימוש ביד אחת ומכיל רצועה בהירה לכתיבת 

שעת החסימה.
•  מקלון אקטיק, מעין סוכריה על מקל שנועדה 

לטפל בכאב מתפרץ.

הגבול בין אט"ל ומז"י
מפקדת זרוע היבשה, מז"י, אחראית בשגרה על 
בניין הכוח הלוחם ביבשה ופיתוח תורת הלחימה, 
ואינה מפקדת על הכוחות בעת לחימה. חילות 

השדה - חי"ר, שריון, הנדסה, תותחנים ואיסוף 
קרבי - כפופים למפקד מז"י. בתוך כך מז"י אחראית 
לפיתוח האמל"ח שדרוש לכוחות היבשה, החל 
בטנקים וארטילריה וכלה בפריטים קטנים. לשם 
כך יש למז"י את החטיבה הטכנולוגית )חט"ל( 
האחראית לפיתוח האמל"ח. זו גישה מתקדמת 
הקיימת בצבאות רבים בעולם. כשמדובר לדוגמה 
על מלאי תחמושת התמונה מורכבת יותר. אגף 
התכנון במטכ"ל )אג"ת( אחראי על קביעת תקני 
ההצטיידות בתחמושת, בהתאם לתוכנית הרב־

שנתית של צה"ל ולתוכנית התקציבית, מז"י צריך 
לתקצב זאת ואט"ל צריך לממש את הרכישה, 
ואט"ל גם בודק אחת לרבעון את רמת המלאי 
של מז"י. במגבלות המסגרת התקציבית מז"י 

צריך למצוא את האיזון בין רכישת תחמושת, 
לדוגמה, לרכישת עוד נגמ"שי נמ"ר. אט"ל אחראי 
על האחזקה הטכנית של הכוח ובאחריותו גם 
מש"א )מרכז השיקום והאחזקה( שאחראי על 
קוו הייצור של טנקי המרכבה והנמ"ר, לדוגמה. 

השריון בקרב המשולב
שאלנו את האלוף ברק, כטנקיסט במהותו, 
איך התרשמת מהפעלת השריון בצוק איתן? 
המלחמה הזאת החזירה לשריון את חשיבותו 
בשדה הקרב, הוא משיב בנחרצות. לפני כן 
עוד נשמעו אמירות בנוסח שבגלל הלחימה 
האורבנית צריך פחות טנקים. מסתבר שבכל 
מקום, בכל צורת קרב, בכל מרחב לחימה, שֵם 
המשחק הוא הקרב המשולב. ובקרב המשולב 
לשריון יש הרבה מאוד תפקידים. אני ממש 
לא הופתעתי מכך, מוסיף האלוף ברק, וכל אלה 
שחשבו שאפשר להקטין עוד קצת כמות הטנקים 
כי אין מולנו דיוויזיות סוריות, מבינים שאי 
אפשר לעשות זאת. הטנק איננו הכלי שנותן 
חיפוי, הוא הכלי שנכנס ראשון ורק אחר כך 
החי"ר נכנס. כדאי שלא נתבלבל, הוא מוסיף, 
גם כאשר יופיע רקי"ע )רכב קרב יבשתי עתידי, 
שנמצא בראשית הפיתוח שלו( הוא יהיה למתאר 
מסוים, ואילו הטנק הקלסי, מרכבה סימן 3, 4 
ישמשו ויידרשו עוד עשרות שנים. ייצור המרכבה 
נמשך ואנו שואפים להגיע תוך כמה שנים לצי 
טנקים חדיש, המבוסס על טנקי סימן 3 וסימן 

4, ולהוסיף נמ"רים ומערכות הגנה לרק"ם.  

הובלת נגמ"שים לשדה הקרב

הספקת תחמושת בעת הלחימה
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אל"ם נדב לוטן קיבל את הפיקוד על חטיבה 
7 שנה ושלושה חודשים לפני מבצע "צוק איתן", 
והגיע למבצע "תוך תנועה" עם חטיבה מאומנת 
ומיומנת. אני לא מח"ט שריון אני מח"ט 7, 
הוא אומר, מתוך ראייה רחבה והבנת העוצמה 
של הקרב הרב־חילי, ולא מהסס לבטא ראייה 
אוגדונרית על הלחימה. במבצע "צוק איתן" 
החטיבה לחמה במרחב שבין סג'עייה, בשכונת 
ג'וחר א־דיק, ומחנה הפליטים אל־בורג', שכונת 

בקשי.

חטיבה 7 נכנסת ללחימה
החטיבה נכנסה למבצע הזה במצב הנוח ביותר 
מבחינתה, היא נכנסה מאימון, מציין אל"ם לוטן. 
רוב הגדודים עשו תרג"דים )תרגילים גדודיים( 
לפני המבצע, וגדוד 75 התכונן להסבה שלו לסימן 
4 שהייתה אמורה להתחיל בתחילת אוגוסט. 

החטיבה הגיעה למבצע לאחר למעלה משנה 
של עיסוק בכמה נושאים מרכזיים, שחלק מהם 

הביאו אותה בצורה טובה למבצע זה.
• העיסוק בלחימה בשטחים סגורים. החטיבה 
מובילה זאת כבר שלוש שנים )גם בתקופת המח"ט 
הקודם עודד בסיוק(. אנחנו עוסקים בעיקר בנושא 
הלחימה בשטחים סגורים מורכבים, שפירושם 
שטח בנוי, שטח הררי, טכניקות התותחנות והירי 
בשטחים אלה, והתגברות על מכשולים בשטח 
הבנוי. חודש לפני המבצע, אומר אל"ם נדב, עשינו 
השתלמות אוגדתית מרמת מ"פ ומעלה, שאותה 
הובלנו, שעסקה בהתגברות על מכשולים בתוך 
שטחים בנויים. מ"פים של טנקים והנדסה ציינו 
בפניי לאחר המבצע כי מה שעשו בהשתלמות 
זה בדיוק מה שהם ראו במבצע, מציין בסיפוק 

אל"ם נדב.
• החטיבה עברה שינוי במבנה ובארגון שלה 

תא"ל )במיל'( יצחק רבין ואל"ם )במיל'( שאול נגר

 חטיבה 7 
ב"צוק איתן" - 
במיטב מסורת 
הלחימה שלה

לקרב מתחילת 2014. שינוי זה הנקרא צק"ג עוז 
)מבנה עדכני של צוות קרב גדודי( כלל גם את 
מבנה מפקדות הגדודים, שיש בהן גם סדיר וגם 
מילואים, נוספה פלוגה מסייעת וכן פלוגת טנקים 
שלישית שהיא מילואים. בכל אלה סיימנו את 

האימונים עד פסח האחרון, אומר אל"ם נדב.
• חשיבה על מבצע בעזה. מחודש מארס האחרון 
היה ברור לנו שאנו עשויים לפעול ברצועת עזה, 

חטיבה 7 במבצע "צוק איתן" המשיכה את מסורת 
הלחימה המפוארת שלה בעבר. המח"ט הרהוט 

והנחוש אל"ם נדב לוטן גאה בהישגי החטיבה במבצע, 
מפרט את קורותיה בלחימה ולא נרתע מלציין גם 

נקודות חולשה שיש לשפר בהמשך

במסדר סיום של חטיבה 7 
בתום מבצע "צוק איתן"
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ובדברים מסוימים אף השקענו בצורה מעמיקה 
יותר, גם בנוהל הקרב, גם באימונים מוכווני עזה 

ופחות בדברים אחרים.
• הערכת מצב אינטגרטיבית. אחת לחודשיים, 
מצב  הערכת  מקיים  אני  נדב,  אל"ם  מסביר 
אינטגרטיבית עד רמת הטנק הבודד, הנגמ"ש 
ההנדסי פומ"ה והדחפור ומקבל תמונה נכונה 
ומדויקת של הפערים בכשירות ובציוד. בכל 

אחד מהרבדים האלה עסקתי הרבה מאוד בשנה 
האחרונה לפני המלחמה.

מעבר מתוכנית לפקודה
כמו בכל מלחמה, מציין אל"ם לוטן, החוויה 
מרכזית הראשונה היא השלב המטלטל משהו של 
המעבר מתוכנית לפקודה. אתה נערך ומתכונן 
לפעילות מסוימת, לדוגמה התקפה בעומק השטח 

בנוי, ופתאום אתה עובר לנושא ההגנה הקדמית 
ועוסק במנהרות, ומי מאיתנו עסק קודם לכן 

במנהרות? לא ידענו להתעסק במנהרות.
בפרק הזמן שקדם לכניסה הקרקעית ב"צוק 
איתן" ערכנו גם נוהל קרב וגם אימון ממצה. 
הלקח הבסיסי מכך הוא שיש חשיבות רבה 
לגמישות ולמעבר בין מצבים שונים. זה אמנם 
תזכורת  קיבלנו  אך  לוטן,  מציין  חדש,  לא 
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שהתוכנית שלנו כנראה לא תתממש, ומצאנו 
שיכולת האלתור שלנו - של טכניקות ושל 
תרגולות שלא היכרנו אותן לפני כן - היא נקודת 
עוצמה. אני בתחושה, הוא מוסיף, שהפרק הזה 
של ההכנות היה פרק משמעותי וחשוב, ונתן 
תשתית טובה מאוד. עשינו תרגיל חטיבתי, 
השתלמויות חטיבתיות, אימונים באש בדגש על 
המבנה החדש גם מילואים וגם סדיר, והנושא 
התגבש לצוותי קרב גדודיים. בתוך כך הכשירות 
הבסיסית היא הכי חשובה, היא ארגז הכלים 
שלך, וזה בדיוק מה שלא היה לנו במלחמת 
לבנון השנייה. אנחנו נדרשים להיות מוכנים 

ללחימה תוך זמן קצר.
אחד הדברים החשובים, מציין אל"ם נדב, 
הוא שאנחנו נדרשים בימים הראשונים, כדי 
לצבור ביטחון וכדי לארגן את השטח נכון, 
גם להפעיל אש וגם כדי להתחיל להתחכך עם 
השטח, לעשות מבצעים שהם מטשטשי קו מגע. 
לא אישרו לנו את כל התוכניות שרצינו, ובהן 
פשיטות, מארבים חוצי גדר בחלק מהמקומות. 
עם זאת גם מהמקומות שבהם היינו הפעלנו אש, 
הפעלנו את פלוגת הסיור, הפעלנו ארטילריה, 
הפעלנו מסוקי קרב, והתחלנו לייצר חיכוך עם 
השטח. חשיבות רבה יש גם למיומנות המפקדה 
במעבר בין נוהלי קרב עם היחידות השונות 

שאיתן לחמנו. 

חטיבה 7 לוחמת ולומדת

במהלך "צוק איתן" הועברו גדודי חטיבה 7 
לצוותי קרב של חטיבות חי"ר, ויחידות חי"ר הועברו 
לצוות הקרב החטיבתי של 7. חטיבה 7 הייתה תחת 
פיקוד אוגדה אחת וחזרה לפיקודה של אוגדת האם. 
התחושה שלי, מספר אל"ם נדב, היא שהגעתי עם 
מפקדת החטיבה כשהיא מיומנת ומוכנה, ואף 
אימנתי אותה לא מעט בתרגילים שקדמו למבצע.

להבנתי מטרות המבצע הוגדרו בצורה ברורה 
ואפילו מינימליסטית, כדי שיהיה אפשר לכמת 
את התוצאות ולהגדיר את ההישגים הנדרשים. 
ידענו שיש מנהרות וזה לא הפך לטכניקה קרבית. 
ידענו כללית את מוצאי המנהרות, אבל לא ידענו 

איך מטפלים בהן. בעת הלחימה עצמה הבנו שיש 
לנו שתי צורות קרב עיקריות. האחת היא קרב 
התקפה שמשמעו כיבוש השטח, כיבוש של מרחב, 
וטיהור המרחב שנכבש וחלק מהטיהור זה לטפל 
במנהרות. עניין אחר שלא הבנו מספיק טוב הוא 
שאנחנו עוברים כל הזמן בין צורות קרב, עוברים 
מהתקפה, שחלק ממנה זה טיהור המרחב, לצורת 
קרב פשיטה, לצורת קרב הגנה, והדברים דינמיים.

רוב התכנונים שלנו, מסביר אל"ם נדב, נגמרים 
בקווי סיום לחימה, ולא מעמיקים, בשלב של 
רציפות השהייה באזור. אחד הדברים המרכזיים 
שאנחנו מבינים היום והבנו תוך כדי המבצע 
שהפעילות אינה מסתיימת בהגעה לנקודה מוגדרת 
בסוג כזה של לחימה אלא בהגנה במרחב ובטיפול 

במטרות וביעדים שבו.
ארבעה נושאים העסיקו אותנו בלחימה, מציין 

אל"ם לוטן:
• מארבי המתנה של המחבלים, שבהם נתקלנו 
מטווחים קצרים בסמוך לפירים של המנהרות, 
שבהם היו צלפים, ירי נ"ט קצר־טווח כמו אר־פי־ג'י, 
ואף מעט מחבלים מתאבדים שפוצצו עצמם על 

בתים או טנקים.
• ירי לכיוון מבנים. חלק מהמבנים עשויים 
להיות מלכודת מוות, אם להערכת המחבלים הם 
בעלי חשיבות לשימוש שלנו. במקרים כאלה הם 

יורים אל המבנים.
• מסתור יחסי מנשק נ"ט. ככל שנכנסים לתוך 

הבא להורסך - השכם להורסו

פיר משוכלל היורד לבטן האדמה
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השטח הבנוי בצפיפות יש לנו מסתור יחסי מנשק 
הנ"ט של המחבלים, אך עדיין יש ירי כזה, לרבות 
נ"ט ארוך טווח. היו לנו בחטיבה כמה אירועי 

נ"ט מסוג זה.
משולבים. מדובר בשילוב של  איומים   •
מטענים מאולתרים, זירות מטענים, ירי צלפים, 
היתקלויות מטווח קרוב של מחבלים שמתמרנים 
חלק מהזמן במנהרות מתחת לפני הקרקע וצצים 

בנקודות שונות.
של  תלול־מסלול  הירי  היא  אחרת  סוגיה 
המחבלים על כוחותינו, על שטחי כינוס והיערכות 
ובעת תנועה, בשילוב ירי מרגמות, רקטות קצרות־
טווח, תול"רים ונ"ט קצר־טווח. כמה מהרוגי 

החטיבה במבצע נפלו עקב ירי כזה.

חוויות הקרב של מח"ט 7
בעת הריאיון עם אל"ם נדב לוטן קלח ממנו 
סיפור הלחימה של החטיבה כאילו היה דיווח חי 
מצריח הטנק שלו בעת הלחימה. בחוויית הקרב 

שלי אני יכול לציין כמה דברים, הוא אמר:
• מהירות ההתקפה. שלב ההתקפה הוא מהיר 
מאוד ודומה מאוד לאימונים, גם בשטחים הבנויים, 
שם יש לטנק יתרון עצום בעוצמת האש שהוא 
מביא איתו, ובמסה שמגיעה איתו פנימה לתוככי 
השטח הבנוי. הוא מגיע מהר, תופס את הפאתים 
בצורה טובה מאוד, ומצליח להביא איתו את כל 

הכוחות המשולבים כמו ההנדסה והאחרים.

• טיהור המרחב. ערכנו לא מעט פשיטות 
משוריינות פנימה לתוך השטח הבנוי. הגענו לציר 
האורך המרכזי ברצועת עזה, בערך 2.5 קילומטרים 
מהים. שלחתי את אחד הגדודים של החטיבה 
במהירות פנימה מתוך ראייה להשיג מודיעין. 
מודיעין כזה הנוצר באמצעות החיכוך עם האויב 
מאפשר לי לסגור מעגלי אש חיוניים. הפשיטות 
המשוריינות הן כלי נהדר ליצירת חיכוך. זה אינו 
חדש אך פשוט לא עסקנו בזה הרבה שנים. קראתי 
על כך לא מעט ספרות צבאית, גם על מלחמת 
יום הכיפורים ועל מלחמת ששת הימים. הפעם 
זה היה נגד אויב אחר, בלתי נראה ונעלם, וזה 

שירת אותנו היטב.
• סוגיית העורף הצבאי שלנו. אחד היתרונות 
של הלחימה בעבר היה שמקו מסוים אין אוכלוסייה 
עוינת. כשהגענו לציר הארוך ברצועה היו מאחורינו 
מחבלים שצצו מתוך פירים של מנהרות בשטחים 
שבהם היה עלינו לפעול וניסו לירות בטנקים שלנו, 
כמו כן חטפנו פצצות מרגמה. אין זה בבחינת לקח 
והבנו זאת קודם לכן, ובמובן זה הבאתי סמג"די 
ב' לסיוע. היו לנו כמה הרוגים בעורף הצבאי ואנו 
צריכים בו שליטה טובה. זה נושא משמעותי מאוד.
• שובו של האיסוף הקרבי. בחיל השריון 
וגם באחרים דיברו הרבה שנים על כך שלא צריך 
פלוגות סיור. אני חושב שדווקא כיום צריך כמה 
שיותר חיישנים בשטח, ומה שיש לך - זה שלך 
ומביא לך תועלת ישירה ומידית. מה שאתה מקבל 

מהאוגדה וממקורות אחרים זה אחלה וטוב שיהיה, 
אבל חייב להיות לך ברמת המח"ט פלס"ר חזק, 
מיומן, שמכיר ויודע לעבוד עם אמצעים רלוונטיים, 
שאין לו כיום לצערנו. הפלס"ר של חטיבה 7 הרג 
32 מחבלים! הוא מיצה את עצמו בצורה טובה 
מאוד בסגירת מעגלי אש, והוא יודע לחקור שטח 
יותר טוב מאשר כל אחד אחר. לכל צוות פלס"ר 
הכפפנו אמצעי אש לצורך סגירה מהירה של מעגלי 
אש, ולעתים בשילוב טנק, והוא פעל בתחכום 
כמו רואה ואינו נראה. הוא גם יצר בסופו של דבר 

ביטחון בהיקפיות של האבטחה לגדוד.

 חטיבת שריון כיום עם 
יכולת של אוגדה

חטיבה 7 ב"צוק איתן" הפעילה כוחות ייעודיים 
רבים. החטיבה ככלל, מציין אל"ם לוטן, היא עוצבת 
היסוד, בלי להיכנס לוויכוח המתקיים בצה"ל זמן 
רב בין מעמד החטיבה למעמד האוגדה. בתחושה 
שלי החטיבה היא לב הסיפור. היתרון שקרם עור 
וגידים מ־2006 ועד היום הוא שהחטיבה קיבלה 
יכולות שהיו פעם לאוגדה, שקיצרו את משכי 
הזמן, גם בנושא סגירת המעגלים, גם בנושא 
ציון עצמאי של יעדי מודיעין, וגם כמובן בכך 
שיש לחטיבה כוח רב־חילי ולעתים גם רב־זרועי. 
אנחנו יודעים להפעיל את חיל אוויר למטרות 
אויב הקרובות מאוד לכוחותינו, אנחנו יודעים 
לתקוף מטרות בתוך מרחב גדול ועמוק יותר בשטח 

חוברת הדרכה של החמאס על מרכבה סימן 2
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האויב מבעבר. החטיבה כיום נמצאת בסיטואציה 
בלתי רגילה ומפקדת החטיבה נראית אחרת - 
יש לה מערכות שו"ב מתקדמות, יש לה מודיעין 
איכותי ומכלול האש שלה, שיש בו גם נציג בכיר 
של חיל האוויר, יודע לתקוף הכל. לצורכי תקיפה 
השתמשתי ממטוס קרב עד טנק, אומר אל"ם 
לוטן, ועוד אמצעים מיוחדים. עם כל האמצעים 
שברשותנו - כל שנותר הוא לדעת למצות את 
המודיעין בצורה איכותית ולתעדף נכון את תקיפת 

המטרות.
אני מדבר ִאתכם על הבעיות של הטנקים 
ושל צוות התצפית ועל המושגים שהיו לנו פעם, 
ַהְמָׂשגָה הזאת אינה רלוונטית כיום. היא רלוונטית 
בדברים מסוימים בלבנון, אבל גם בלבנון הנושא 
הזה של הטשטוש הגבול בין האוגדה לבין החטיבה 
משתנה. אין זה אומר שאין מקום לאוגדה, זה אומר 
שהתפיסה ההיררכית בין אוגדה לבין חטיבה, 
לא בתחום המודיעיני אלא בתחום האש, אינה 

רלוונטית וצריכה להשתנות.
יש לחטיבה עוד כמה דברים שהיא צריכה 
לעשות, כמו לסדר קצת את נושא הלוגיסטיקה 

ודברים אחרים, אבל בגדול החטיבה שם.
חטיבה 7 הפעילה כוח במשך 18 ימי לחימה 
וקטלה כמעט 150 מחבלים שאת גופותיהם ספרנו.

חללי חטיבה 7 ב"צוק איתן"
במבצע "צוק איתן" היו לחטיבה 7 תשעה 
חללים ועשרות פצועים, מפרט אל"ם לוטן. 
ארבעה חללים מגדוד 75, תומכי לחימה, שנהרגו 

מרקטה 107 מ"מ בשטחי כינוס, יש לנו מט"ק 
שנהרג מפצמ"ר בתוך השטח, יש לנו מ"פ שנהרג 
מאש צלפים בסג'עייה בגדוד 82, סרן דימה 
לויטיס, שהיה בצריח הטנק שלו במצב חרך. 
דימה היה מ"פ יחסית צעיר ורק שלושה שבועות 
פיקד על הפלוגה. נהרגו לנו שלושה לוחמים מגדוד 
603 - משה דווינו שהוא ירושלמי מפעיל דחפור 
שחטף טיל אר־פי־ג'י בח'רבת ְחזֵר, ושני לוחמים 
מ־603, אחד הוא עמית יאורי והשני הוא גיא 
בוימלד, שנהרגו בהיתקלות עם מחבלים בפלוגה 
ד' של 603. יהי זכרם ברוך. אנחנו מלווים בכאב 

רב את המשפחות השכולות.

"אני לא מח"ט שריון, אני מח"ט 7"
יש בחטיבה 7 טנקים וכבודם במקומו מונח, 
אומר אל"ם לוטן, אבל אנחנו מפעילים כוח 
רב־חילי, וזו נקודה חזקה. יצאנו מהמבצע הזה 
בתחושה שתפיסת האימונים שלנו טובה וכי 
המבנה של צק"ג עוז, בשילוב האמצעים המיוחדים, 
הוא מכפיל כוח שהוכיח את עצמו בלחימה. גם 
המעבר המהיר משגרה לחירום ומתוכנית לפקודה 
הם מכפילי כוח. אני חושב שהתוכנית האופרטיבית 
כמחוללת ידע וכמחוללת תהליכים בתוך החטיבה, 
היא נכונה. הנושא של הקרב המשולב הוא מכפיל 
כוח. אין זה חדש אבל ראינו איפה היינו ב־2006 
במלחמת לבנון השנייה, ואיפה אנחנו כיום. אנחנו 
צריכים לשפר מהותית את היכולת שלנו ובתוך 
כך לממש עורף צבאי אחר, כי בעורף הצבאי הבא 
יהיו לנו הרבה הרוגים אם לא נשתנה. אני חושב 

שאנחנו צריכים לצאת למבצע הבא עם תפיסה, 
עם תרגולות, עם טכניקות, ועם אמצעי לחימה 
המתאימים לפעולה בתווך התת־קרקעי. חיוני 

שלאחר המבצע הזה יהיה לנו כיוון ברור.
במבצע "צוק איתן" נדדו כוחות בין צוותי 
הקרב השונים. גדוד 82 פעל תחת פיקוד חטיבת 
חי"ר, הוא פעל במרחב שאליו התכונן ועשה 
זאת בצורה טובה מאוד. גדוד זה הוביל שם את 
המאמץ כי רוב התמרון שם היה ממוכן וכמעט 
לא תמרון רגלי בחלק הדרומי של סג'עייה. גדוד 
ההנדסה 603 של חטיבה 7 עבר כבר ביום הראשון 
תחת פיקוד חטיבת חי"ר שהייתה צוות הקרב 
החטיבתי הראשון, וחטיבה 7 קיבלה גדוד הנדסה 
אחד וגדוד חי"ר. אני רואה יתרון עצום בקרב 
המשולב שראינו במבצע הזה, אומר בסיפוק 
אל"ם לוטן. החטיבה פעלה בצורה טובה, אף כי 
יש מה לשפר ומה לטפל, כמו אימונים מותאמים 
יותר לפעילות בשטח בנוי וכבוש. החטיבה גם 
הפיקה לקחים תוך כדי הלחימה בצורה טובה 
מאוד. העצמאות של המפקדים, היצירתיות שגילו 

והירידה לפרטים הוכיחו עוצמה.

איכות המפקדים
ארבעת המג"דים בחטיבה ובהם מג"ד ההנדסה, 
הם מג"דים מאוד מנוסים, וכולם היו מ"פים 
במלחמת לבנון השנייה, מציין אל"ם לוטן, זה 
יתרון עצום, הם מבינים מה זו מלחמה ומהו מעבר 
משגרה לחירום, וכולם פעלו היטב. כאשר יוצאים 
ללחימה עם מפקדים בעלי ותק של 4־5 שנים 

מחפר בעבודת חשיפה של פיר ומנהרה
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בלבד בשירות הצבאי, ואשר טרם חוו לחימה 
משמעותית, כמו מרבית המ"פים - יש חששות 
מסוימים. עם זאת הם עשו זאת בצורה טובה מאוד. 
צריך להסיק מכך שני דברים, מציין אל"ם לוטן, 
האחד הוא הצורך בהכנה מנטלית של המפקדים 
הצעירים, שעשויה לקרות מלחמה במשמרת 
שלהם, ובכך אכן עסקו עוד לפני המבצע. הנושא 
השני והמשמעותי בעיניי הוא השילוב של לוחמים 
אנשי מילואים וסדירים בגדוד, זו עוצמה גדולה, 
שמקנה פרספקטיבה נכונה יותר על הלחימה. 
הפלוגות בעלות העומק המנטלי היותר גדול, 
והניסיון הרב יותר הן פלוגות המילואים, המשרות 
רוגע ושקט בגדוד. הלוחמים הצעירים שכיום 
הם בשירות חובה הם נוער מיומן, חושב, יצירתי 
ומהיר־תפיסה, גמישי מחשבה ופחות מקובעים, 
וכשהם נתקלים בבעיות מורכבות הם חושבים 
נכון, ובנושא זה אינם נופלים מקודמיהם. אני 
זוכר שבהיותי מ"פ ברמת הגולן היינו מקובעים 
בנושא הרמפות לדוגמה, ואילו הלוחמים כיום 
יותר רב־זירתיים ומבינים היטב את הכשירות 

הבסיסית. צריך להמשיך ולהשקיע בהם.

מילה על פלוגות החרמ"ש
חרמ"ש  פלוגת  גם  יש  טנקים  גדוד  בכל 
במילואים. אני חושב שפלוגות החרמ"ש נחוצות 
בגדודים כפלוגות אבטחה, אומר אל"ם לוטן. אנו 
מבינים כיום, הוא מוסיף, מה שלהערכתי לא הבנו 
בשבע־שמונה השנים האחרונות - שפלוגות 
החרמ"ש אינן פלוגות חי"ר. פלוגת החרמ"ש 
נחוצה לגדוד למאמץ האבטחה - של הבתים, 
מאמץ אבטחה של החניונים, של המעברים, של 
אבטחת דרגים. לא אימנו אותן כמו שצריך בשנים 
האחרונות. כעשר שנים אני מפקד גם על פלוגות 
חרמ"ש, בהן שש השנים שאני מח"ט )כולל 
הפיקוד על חטיבה 600 במילואים( ובשנותיי 
כמג"ד, וראיתי פלוגות חרמ"ש טובות יותר, 
טובות פחות, ואני יכול להגיד בביטחון מלא 
שלפלוגות החרמ"ש אין בעיה בביצוע משימה זו. 
שאנחנו לא מספיק חדים בהגדרת הנדרש מהן, 
אך מה שנאמן אותן - הן ידעו לעשות. פלוגות 
החרמ"ש נחוצות לנו אך הן אינן במוקד העשייה 
כדוגמת צק"ג עוז, הקרב המשולב ופלוגת הטנקים 

השלישית בגדוד שהיא פלוגת מילואים.

 המעבר של חטיבה 7 
לטנקי מרכבה סימן 4

7 החלה לאחרונה במעבר לטנקי  חטיבה 
מרכבה סימן 4 החדישים עם מערכת "מעיל 
רוח". המסר שלי הוא, אומר אל"ם נדב, כי מרכבה 
סימן 4 הוא טנק כמו אחרים וצריך לטפל בו, 

להתאמן עליו ולמצות אותו.
זהו טנק מורכב מאוד עם כמות מערכות שו"ב 
ומערכות לחימה מתקדמות שרק תלך ותגדל. 
יש בו עומס משמעותי מאוד מבחינת הלחימה 
הטכנולוגית וקרוב לוודאי שמפקד טנק מרכבה 

סימן 4 צריך להיות קצין. 

דברי מח"ט 7 בסיום 
מבצע "צוק איתן"

לוחמים ומפקדים, רעיי לנשק,
אתמול הסתיים מבצע "צוק איתן" שתכליתו הייתה השמדת מערך המנהרות ההתקפיות 
לעבר מדינת ישראל, פגיעה במרחבי שיגור הרקטות ופגיעה משמעותית בגדודי קו המגע 

ומערך האבטחה של החמאס וארגון הג'יהאד האסלמי העולמי.
חטיבה 7 פעלה במהלך החודש האחרון במרכז הרצועה יחד עם הגדודים 77, 75, פלס"ר 
7, גדוד חי"ר האריה המעופף וגדוד הנדסה מחטיבה אחרת. גדוד ההנדסה 603 של חטיבה 
7 פעל בהצטיינות תחת פיקודה של חטיבת חי"ר. גדוד 82 שלנו פעל בהצטיינות תחת 

פיקוד חטיבת חי"ר בסג'עייה.
החטיבה פעלה על כלל יחידותיה בסדיר ובמילואים. זכות גדולה נפלה בחלקנו להתאמן 
יחד, להכין את הכוח ליום פקודה ולהפעילו במלואו. החטיבה הוכיחה גם במלחמה זו, כמו 
בכל מלחמות ישראל, כי הערכים המאפיינים והמובילים אותה הם הנחישות, העקשנות 

והמקצועיות, תוך פעולה ערכית וצנועה.
פעלנו ימים רבים ובתנאים קשים והגענו להישגים משמעותיים ובהם: הרג של כ־80 
מחבלים, השמדת 3 מנהרות התקפיות, איתור של כ־4 מנהרות ומציאת מגוון פריטי 
שלל - אמצעי לחימה, חומרי מודיעין, מפות ומסמכים סודיים. במהלך שבועיים שללנו 

מהחמאס את יכולתו המבצעית שנבנתה במשך כמה שנים.
במהלך המערכה נפלו בשורות החטיבה תשעה לוחמים ותומכי לחימה, עשרות נפצעו 
ובהם פצועים בינוני וקשה. מחיר המערכה כבד ובימים הקרובים נחבק ונתמוך את 

המשפחות השכולות, ונסייע, נחזק ונתמוך בפצועים.
חיילים ומפקדים,

הפגנו עוצמה ולכידות. הנני גאה בדרך שהכנו את עצמנו לקרב ובאופן שבו הפעלנו 
את הכוח - באגרסיביות בנחישות ובשיקול דעת.

בחודש האחרון ראיתי אתכם, עם ישראל במיטבו - לוחמים צעירים, נחושים ועם 
מוטיבציה להיכנס ולעבוד. ראיתי את לוחמי המילואים עוזבים את הבית ואת מקום 
העבודה ומתייצבים נחושים להגן על הבית. ראיתי את אנשי הקבע דוחפים לעשייה, 

עובדים ללא לאות ומוכיחים תוצאות בשטח.
נפלה בחלקנו הזכות להגן על הבית, הבית של כולנו - מדינת ישראל.
גאה בכם על העשייה, על הרוח ועל הלחימה המקצועית והאיכותית.

7 - את החטיבה!
נדב לוטן, אל"ם
מפקד חטיבה 7

מפקד חטיבה 7 אל"ם נדב לוטן 
נושא דברים במסדר הסיום
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 ֲאנְַחנּו ַחּיִָבים לֶָהם ַהּכ�ל
ּכ�ל שְִביב־ַחּיִים, ּכ�ל נְשִיָמה שֶּבָנּו

לְֵאּל�ה שֶּיְָצאּו לְַּקָרב ַההּוא ַעל ַרגְלֵיֶהם
וְשֶָחזְרּו ַהּב�יְתָה ְּבָארֹון

וְשּום מִּלָה, שּום ֶהגֶה וְשּום קֹול
ִמְּלַבד אֹותָם ְצלִילִים שֶּבָם הְֻטּב�ְענּו

ּב�חושְֶך ַהּנֹוָרא ַהֶּזה שֶל ּבְכִי יִָקיֵריֶהם
לא יִגְְּברּו ַעל ֶחנֶק־ַהָּגרֹון.

וְֶאת ַהחֹוב ַהֶּזה שֹוֵבר־ַהּל�ב
לְֵאֶּלה שֶּיִּשֲָארּו לָנֶַצח

יִָפים ּוְצִעיִרים ְּכמֹו ַהּיָפֹות ְּבתְִקוֹותֵינּו
ּוכְמֹו ַהֲחלֹומֹות שֵֶהם ָחלְמּו,
שֶּכָל ָמה שֶָהיָה ּב�ֶהם לְִבלֵב

ְּכמֹו תום ַאֲהָבתָם שֶַרק ֵהנֵָצה
ַאף ּפ�ַעם לא נּוכַל לֶָהם לְִפרוַע ַעד מֹותֵנּו

ִּכי שּוב לִּבֹותֵיֶהם לא י�ֲהלְמּו.

ָהָאֶרץ ַהּיָָפה, ַהְּמיֶֻּסֶרת, שְֶּדָרכֶיָה
ְמלֵאֹות ְּכֵאב ו�ֲאִביָבּה ָקָצר

יֹוד�ַעת ִּכי ָהיּו ֵהם ַהּיִָפים שֵֶּבין ְּפָרֶחיָה
ִמַּזן שֶעֹוד ָּכמֹוהּו לא נֹוַצר

וְִהיא חֹוֶרֶטת ַעל לִָּבּה וְלא ַרק ַעל ְקָבֶריָה
ְּבשֵן ּוְבִצּפֶֹרן ֶאת שְמֹותָם

שֶל ֵאֶּלה שֶָּלֶהם ִהיא ּכָאן ַחּי�ֶבת ֶאת ַחּי�יָה
וְשֶַאף ַּפַעם לא תִשְּכַח אֹותָם.

ֲאנְַחנּו ַחּיִָבים 
לֶָהם ַהּכֹל

יוסי גמזו*
לעילוי נשמתם הטהורה והאמיצה של לוחמי 
צה"ל שנפלו על משמרתם במבצע "צוק איתן"

לעילוי נשמתם הטהורה והאמיצה 
של לוחמי צה"ל שנפלו על משמרתם 

במבצע "צוק איתן"



מערכת ההגנה האקטיבית המבצעית 
והמוכחת בקרב הראשונה והיחידה 
בעולם - להגנה מלאה בפני טילים 

ורקטות נ”ט

משרד הביטחון, זרוע היבשה וחיל השריון  בחרו 
במערכת ההגנה האקטיבית “מעיל רוח” להגנה 

על הרק”מ בצה”ל.
“מעיל רוח” - המערכת החדשנית של רפאל, 

מציבה סטנדרטים טכנולוגיים ומבצעיים חדשים 
בשרידות רק”מ ובהגנה על חיי חיילי צה”ל בקרב.

”מעיל רוח“

www.rafael.co.il
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ֲאנְַחנּו ַחּיִָבים לֶָהם ַהּכ�ל,
ֶאת ֶעֶצם ַהִּקּיּום, ֶאת אֹור ַהּשֶֶמש

ּותְכֵלֶת ַהּשַָמיִם ַהְּפרּושִים ַעל ֶאֶרץ ז�את
שֶַרק ּתֹודֹות לֶָהם ּוגְבּוָרתָם

עֹוד שּום ָרֵקטֹות לא יּוכְלּו לְִסקֹול
ְקשִי־עוֶרף שֶל אָֻּמה ָחיָה, נֹושֶֶמת
ְּבאֶֹמץ שֶָּזכִינּו ּבֹו לְִצּפֹות וְלֲַחזֹות

ַרק ִּבזְכּותָם וְֵאֶּלה שֶּכְמֹותָם.

ֲאנְַחנּו ַחּיִָבים לֶָהם ַהּכ�ל
וְִעם ַהחֹוב ַהֶּזה שֵֶאין שּום סֹוף לֹו

נְִחי�ה תִָמיד ָּבאֹוֶבר־ְּדַראְפט שֶל ַּבנְק־ַהַּגֲעגּוַע
שֶּלא י�שְלִים לַָעד ִעם ֶחְסרֹונָם

וְֹלא נּוכַל ּבְשּום ִמשְָקל לִשְקֹול
ֶאת ָמה שִֶאי ֶאְפשָר שֶּלא לִכְסֹוף לֹו:

שֶּיֹום ְּביֹום נִלְַמד ְּבדַם לִּב�נּו ַהּפָגּוַע
לְִהיֹות ָּכאן ְראּויִים לְָקְרּבָנָם.

ָהָאֶרץ ַהּיָָפה, ַהְּמיֶֻּסֶרת, שְֶּדָרכֶיָה
ְמלֵאֹות ְּכֵאב ו�ֲאִביָבּה ָקָצר

יֹודַַעת ִּכי ָהיּו ֵהם ַהּיִָפים שֶּב�ין ְּפָרֶחיָה
ִמַּזן שֶעֹוד ּכָמֹוהּו לא נֹוַצר

וְִהיא חֹוֶרֶטת ַעל לִּבָּה וְלא ַרק ַעל ְקָבֶריָה
ְּבשֵן ּוְבִצּפוֶרן ֶאת שְמֹותָם

שֶל ֵאֶּלה שֶָּלֶהם ִהיא ּכָאן ַחּי�ֶבת ֶאת ַחּי�יָה
וְשֶַאף ַּפַעם לא תִשְּכ�ח אֹותָם.

יוסי )יוסף( גמזו - משורר, מתרגם ופזמונאי ישראלי, פרופסור לספרות עברית. נולד ב־14 בפברואר 1938.
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שיתוף פעולה הדוק בין החי"ר 
והשריון ב"צוק איתן"
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חטיבת השריון הסדירה ברק, חטיבה 188, כמו שאר אחיותיה הסדירות, לחמה 
בנחישות במבצע "צוק איתן" והישגיה מכובדים. מפקד החטיבה אל"ם תומר יפרח 

מעלה על נס בעיקר את רוח הלחימה המיוחדת של אנשיה, וגאה מאוד בחיילים 
ובמפקדים שזכה לאמנם קודם לכן ולפקד עליהם בלחימה. 

 חטיבת ברק 
חטיבה עם רוח לחימה מיוחדת

תא"ל )במיל'( יומטוב תמיר, תא"ל )במיל'( יצחק רבין ואל"ם )במיל'( שאול נגר
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השריון  מיחידות  וחלק  הסדיר  השריון  כל 
במילואים השתתפו במבצע "צוק איתן", והשריון 
התגלה במיטבו. מוטיבציה שסחפה את כולם, אמונה 
בצדקת הלחימה, שיתוף פעולה רב־חילי מעולה, 
תחושת ההגנה על הבית, רוח הלחימה שפיעמה 
בכולם והישגים ראויים לציון - אפיינו את לוחמי 
השריון ומפקדיו ואת שאר הכוחות שנטלו חלק 
במבצע. האימונים שעברה חטיבת ברק 188 בשנה 
שקדמה למבצע קלעו, מסתבר, לצרכים שהתגלו 
במהלך הלחימה, וגם הטכנולוגיה תרמה להצלחה.

היתקלויות בפתיחה
שלב הלחימה היבשתית במבצע "צוק איתן" 
החל ב־17 ביולי 2014. גדוד סופה )גדוד 53( של 
החטיבה עוד היה בקו כחול בצפון כשהחל שלב 
זה, גדוד רשף )71( היה בנוהל קרב עם חטיבת 
גולני וגדוד ההנדסה 605 )גדוד המחץ( היה בנוהל 
קרב עם חטיבה 7. המשימה הראשונה שקיבלה 
החטיבה הייתה בגזרת סג'עייה שברצועה ועיקרה 
היה בהשמדת יעדי טרור סמוכי־גבול, כהכנה לכניסה 
קרקעית להשמדת תשתיות האויב במרחב. בשבת 
של 19 ביולי 2014 יצא סיור מפקדים של החטיבה 
מאזור כיסופים, בשלושה כלי רכב, ונתקל במארב 
של מחבלים. המחבלים חדרו לשטחנו כמה שעות 
קודם לכן, דרך אחת המנהרות, ופתחו באש מטווח 
של עשרות מטרים עם פצצות אר־פי־ג'י ומקלעים. 
כלי הרכב נחלצו מיד לאחור והיושבים בהם השיבו 
באש והניסו את המחבלים, תוך חתירה למגע ומניעה 
של נסיון חטיפה שלא צלח. התוצאה הייתה קשה. 
שני הרוגים ראשונים ושני פצועים שלנו בשני כלי 

רכב שנפגעו. הלקח נלמד מיד - אנחנו במלחמה.

גדוד 74 היה לפני המבצע בתעסוקה בעוטף עזה 
והתרכז כולו סביב המנהרה הראשונה שהתגלתה ליד 
קיבוץ סופה מול דרום הרצועה ולא שוחרר משם 
עד שלא הסתיימה התקרית עם המחבלים שיצאו 

מהמנהרה.

לחימה בסג'עייה
במוצאי שבת החלה הפעולה של חטיבת גולני 
שבה נפגע קשות אחד הנגמ"שים מסוג אם־113 
)"זלדה"( ושבעה נהרגו. גדוד 71 של חטיבת ברק 
בפיקוד סא"ל ניר רוזנברג שלחם תחת פיקוד החטיבה 
סייע רבות ללחימה והתחושה הייתה שמג"ד הטנקים 
נמצא בכל מקום ומשרה ביטחון. ללחימה של גולני 
הצטרף גם גדוד 53 שהגיע מהצפון ונסע כשעה 
על זחלים מאזור בארי. גדוד זה קיבל גזרה בתוך 
החטיבה ולחם עם גולני חמישה ימים, בפיצול 
לפלוגות ומחלקות. הסמג"ד של גדוד הסיור של 
גולני טרח למצוא את מפקד חטיבת ברק לאחר שוך 
הקרבות, ולציין באוזנו את הישגי פלוגה ב' ומפקדה 
מגדוד 53 בחיסול מחבלים, והוסיף כי אם לא הייתה 
איתם - "לא הייתי היום מדבר איתך". עוצמת האש 

של הטנקים ודיוק הפגיעות היו לשם דבר.
אחד הסיפורים הבולטים של לחימת גדוד 71 
בצוות קרב עם חטיבת חי"ר הוא שמפקד מחלקה 
בשריון נפגע מרסיס בצווארו מירי של צלף, והטען 
שבטנק נטל את הפיקוד והמשיך בלחימה באותם 
רגעים קריטיים כשהמ"מ מקבל טיפול ראשוני בטנק 
והטען עובר לעמדת המפקד לנהל את האש. כעבור 
זמן מה נסע הטנק לאחור, פינה את מפקד המחלקה 
הפצוע וחזר ללחימה. על כך אמר נפוליון בשעתו: "כל 
חייל מחזיק בתרמילו את שרביט הגנרל." כששאל 

המג"ד הנפעם מי מפקד על הטנק הזה, התשובה 
הייתה: הטען.

 לחימה בפאתי אל־מועזי 
שבמרכז הרצועה

בבוקר 21 ביולי 2014 יצאה חטיבת ברק 188 
להתקפה במרחב מחנות המרכז כדי להשיג שליטה 
מבצעית בפאתי מחנות הפליטים אל־מוע'אזי ודיר 
אל־באלח, לאתר ולהשמיד תשתיות של מנהרות 
התקפיות במרחב ולפגוע בגורמי חמאס וג'יהאד 
איסלאמי ששהו במרחב. ההתקפה התבצעה בנחישות 
ובקצב גבוהה - דבר שהוביל להסתתרותו ובריחתו 
של האויב כבר בשלבי הראשונים, טרם חציית גדר 
הגבול וביתר שאת לאחר מכן. החטיבה נשארה 
בשטח כארבעה עשר ימים, במהלכם פגעה באויב 
רב על תשתיותיו. כמצופה מלוחמי החטיבה - אנשי 
הנדסה, השריון והחי"ר, מגדוד שקד של חטיבת 
גבעתי, שחבר לפני כן לציוות הכוחות החטיבתי - 
הם איתרו את תשתיות המנהור ההתקפי במרחב 
והשמידו אותם. תוך כדי מבצע השמדת התשתיות, 
הפעילה זרועה הארוכה של החטיבה מאמץ אש 
משמעותי לעבר יעדי טרור שהשפיעו על התמרון 
האוגדתי בכלל, והתמרון החטיבתי בפרט. במסגרת זו 
השמידה החטיבה חדרי מבצעים, מחסנים לוגיסטיים, 
עמדות תצפית ועמדות נ"ט של החמאס, תוך הימנעות 

מהסבת נזק לאוכלוסייה האזרחית במרחב.

 טכנולוגיה מתקדמת 
ותרומת החצב

קצב הלחימה של השריון כיום גבוה הרבה יותר 
מבעבר בזכות הטכנולוגיה המתקדמת המשולבת 

הרמטכ"ל רב־אלוף בני גנץ בביקור בחטיבת ברק במהלך "צוק איתן"
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בטנקים וביחידות השריון. האמצעים כיום, מאפשרים 
לזהות טוב יותר ומהר יותר מטרות אויב מסוגים 
שונים, להעביר נתונים על מטרות אויב מאחד 
לשני במהירות ובדייקנות, לקבל נתונים על מטרות 
ממקורות חיצוניים בצורה ממוכנת, לירות מהר יותר 
למטרות הנחשפות למשכי זמן קצרים מבעבר, 
ולפגוע בהן בדיוק רב וממרחק גדול מבעבר. היכולת 
המתקדמת הקיימת כיום מצריכה שלב מוקדם לפני 
ניהול האש והוא של ניהול כל החיישנים המסייעים לך 
לגלות את האויב. רק מתוך שיפוט ושקלול כל נתוני 
הגילוי אנו מחליטים מי יורה על מה ובאיזו תחמושת, 
וגם תהליך זה מהיר מאוד. זה ח�ייב אותנו לפתח 
שפה צבאית מעודכנת כדי למצות את הכישורים 
החדשים שנוספו לשריון, ובתפקידי הקודם כראש 
מחלקת תורת חש"ן עסקתי בכך, מציין אל"ם תומר. 
התאמנו על כך מרמת הצוות ועד רמת הגדוד, ובשפה 

זו דיברנו בעת הלחימה ב"צוק איתן".
הכדורים החדשים מסוג "חצב", של תותחי 

המרכבה בקוטר 120 מ"מ, עברו טבילת אש ראשונה 
במבצע "צוק איתן". הכדור פותח בתעשייה הצבאית 
לאחר מלחמת לבנון השנייה כחימוש מדויק ויעיל 
לתותחי 120 מ"מ של טנקי המרכבה, ללחימה בשטח 
בנוי. הצורך בפגז חדשני לטנקים התחזק לאחר מבצע 
"עופרת יצוקה". היתרון של הפגז חצב הוא החדירה 
שלו למבנה דרך הקירות, תוך הפעלת מנגנון השהיה 
של הראש הקרבי, ורק אחר כך בחלל המבנה הוא 
מתפוצץ ויוצר הדף ולחץ גבוהים המגבירים את 
הקטלניות של הפגיעה. להשוות בין כדור חצב לכדור 
חלולן בשטח בנוי, מסביר אל"ם תומר, זה כמו להשוות 

בין כדור ציד לכדור טו־טו.

לוגיסטיקה בקרב
האמירה המפורסמת של נפוליון "הצבא צועד 
על קיבתו" נכונה כיום גם לגבי רק"ם, הנזקק במהלך 
הלחימה למילוי מחדש של דלק ותחמושת וחומרים 
אחרים. אין מפקד שאינו מתלבט באיזה שלב וכיצד 

לעשות זאת, תוך כדי שמירת מתח לחימה עם האויב. 
כשהיינו כמה קילומטרים בעומק שטח האויב שלחתי 
לאחור לצורכי מילוי מחדש בקבוצות של מחלקות 
ולפעמים פלוגה, מציין אל"ם תומר. בתוך כך גם 
שינינו את הרכב בטן התחמושת בטנקים. במצב רגיל 
חלק מבטן התחמושת הם כדורי ח"ש )חודרי שריון( 
והשאר נפיצים שונים. בשלב מסוים הוצאנו את כל 

הח"שים ומילאנו רק בתחמושת נפיצה.

 יישום לקחים 
גם בזמן אמת בלחימה

מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מצטט אל"ם 
תומר ומוסיף שזה נדוש אבל נכון. בכל הנושאים 
שנגענו בהם והחלטנו להתעסק איתם ולשפר אותם 

באימון - הרווחנו אותם בלחימה.
האימון האחרון הסתיים בתרגיל גדודי שמשך 
שבוע שלם עם הגדוד במבנה החדש, כולל המילואים 
שהיו בו. אנחנו החטיבה שהובילה את ההקמה של 
השינוי ולכן היינו חלק מהפיילוט שעשה זאת. המבנה 
החדש של הצק"ג )צוות קרב גדודי( תפס אותנו 
כשבוטלו האימונים של שלוש הפלוגות המבצעיות 
במסגרת הקיצוצים האחרונים שהיו, ולמעשה הן 
הגיעו ללחימה כשזה מופע הבכורה שלהן, מבלי 
שירו כדור אחד ביחד. רק בפלוגה אחת "גנבנו" הכנת 
מפקדים של יומיים ברמת הגולן, על גבי טנקים, 
ומע�בר לזה הפלוגות הגיעו כמו שהן, ומלבד הפגישה 
הקצרה בימ"ח של פלוגות המילואים עם האחרות, 

המפגש הבא היה בשטחי כינוס.
פלוגות המילואים שהקמנו מבוססות על חיילים 
צעירים שהשתחררו, כולם יוצאי הגדוד שבו הם 
משרתים במילואים. שמרנו על זהות גדודית 

טנק של חטיבת ברק בשטח הרצועה

דחפור של ההנדסה אינו משאיר אבן על אבן בדרך לחשיפת הטרור 
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וזהות חטיבתית, ודאגנו שכולם יהיו משוחררי 
השנתיים האחרונות. כמעט כולם מכירים את 
המג"ד, כולם מכירים את המ"פ שמפקד עליהם, 
ועשינו מהם נבחרת. עשינו מסננת ללוחמים הכי 
טובים, למט"קים הכי טובים, למ"מים הכי טובים 
ולמ"פים. כך בנינו את שלוש פלוגות המילואים של 
החטיבה, פשוט שלוש סיירות. הסוד הוא איכות 
כוח האדם. הזיקה לגדוד ולתרבות הארגונית שלו, 
האנשים הכי טובים, והעובדה שהם צעירים - 
אלה שלושת מרכיבי המפתח לסיפור הזה, מציין 

אל"ם תומר.

אימונים והכנות
הסתיים   188 חטיבה  של  האחרון  האימון 
כחודשיים וחצי לפני מבצע "צוק איתן". היה תרגיל 
שלדי חטיבתי שנמשך עשרה ימים ברציפות. עסקנו 
גם הרבה מאוד בפיקוד הזוטר ובכשירויות הבסיס 
שנדרשות ללחימה הזאת, של מטרות בלתי נראות, 
ואיך מעבירים מטרה מאחד לשני, ובאיזה טכניקה 
לנקוט כשלא רואים את האויב, ואיך משתמשים 
בשטח לעמדות הסתר ומחסה מפני הנ"ט. התאמנו 
בכמה סוגי שטחים ובהם במודל שהיה באוריינטציה 
של עזה. מפקד פיקוד הצפון בא לדבר עם המ"פים של 
71, והם אמרו לו כי כל מה שהתאמנו עליו באימון 
האחרון - קרה, שום דבר לא הפתיע אותנו, וראיתי 
בכך את המחמאה הכי גדולה שמפקד יכול לקבל, 

מציין אל"ם תומר בגאווה. 
האויב כיום בלחימה בשטח בנוי שונה מבעבר 
ומצריך טיפול אחר. באימונים הדגשנו שלושה 

יסודות והם:
•  האחד - הלחימה באויב נעלם בשטחים סגורים, 

וכל הטכניקות שנלוות לזה.

•  השני - העיסוק בכשירויות ובמיומנוית הבסיס, 
מרמת הצוות ועד רמת הפלוגה. בכך השקענו לא 

מעט.
•  השלישי - עצמאות של המ"מ בלחימה, גם 

במסגרת שיתופי הפעולה עם החי"ר.
התלבטנו רבות בדילמה על מה מתאמנים, הרי 
כל שנתיים נוספת לנו לוחמה מסוג חדש, לוחמה 
בשטחים סגורים, ולוחמה בתת־קרקע ועוד, ואנחנו 
"לא מזדכים" על שום לוחמה אחרת, זה רק בנוסף, 
ובארון הספרים נוספו עוד לוחמות. רוצים לחימה 
בשטח סגור, לחימה בשטח הררי, לחימת לילה, 
לחימה בשטח בנוי, טיפול בתת־קרקע. מה עושים - 
לוקחים את כשירויות הבסיס ורוכשים בהם מיומנות 
גבוהה, ואז כאשר נזקקים ללחימה בשטח הררי 
- מסתגלים בקלות לשטח הררי, נזקקים ללחימה 
בשטח בנוי - מסתגלים בנקל ללחימה בשטח בנוי.

 חטיבת ברק - 
חטיבה עם רוח לחימה מיוחדת

אל"ם תומר יפרח מפקד חטיבת ברק קיבל את 
הפיקוד על החטיבה לפני למעלה משנה, ובעברו היה 
מג"ד 9 בחטיבה 401. אני מאמין גדול ברוח הלחימה, 
מצהיר אל"ם תומר, ויש בחטיבה 188 רוח לחימה 
מיוחדת. כשנכנסתי לתפקיד, הוא מספר, ניסיתי 
להגדיר לעצמי מהי הרוח המיוחדת הזו, ולאחר הרבה 
מאוד שאילתות מלוחמי מלחמת יום הכיפורים ואילך, 

אני יכול לבטא זאת בארבע נקודות:
•  האחת - החטיבה מחוברת למורשת שלה בצורה 
אחרת מכל שאר החטיבות. דומה שהמורשת חיה 
איתנו ביומיום ולא רק באירועי מורשת. היא חיה 

בפלוגות ובגדודים.
•  השנייה, זה הדי־אן־איי של החטיבה, די־אן־איי 

של הנעה חיובית. כאן מניעים את האנשים 
בצורה חיובית דרך משוב ומילה הטובה, לא דרך 
השוט והמקל. זאת הנעה שמאפשרת גם חופש 
פעולה, יש די־אן־איי של מתן חופש פעולה 
לכפופים בחטיבה. זה לא חופש פעולה לבלגן, זה 
חופש פעולה שבקצה שלו אנו מצפים מהכפופים 

לעשות יותר ממה שהתבקשו לעשות.
•  השלישית, זו אחוות לוחמים מיוחדת בתוך 

החטיבה.
•  הרביעית היא חדוות העשייה. האנשים עושים 
בחטיבה גם את הדברים הקשים עם חיוך על 

פניהם.
שוחחנו בתוך החטיבה כיצד יוצרים נכונות 
להילחם, מרמת המחלקה ועד רמת הגדוד, מסביר 
אל"ם תומר, ואני חושב שקטפנו את הפירות. בבדיקה 
שערכתי בשאלה כמה חיילים רצו לעזוב באמצע 
הלחימה, כמה לא רצו להיכנס, כמה השתמשו 
בפציעות שלהם כתירוץ, עם כמה צוותים נכנסנו ועם 
כמה צוותים אני מסיים - אני במקום הכי טוב בחיל 
השריון, וזה תוצר של הנעה חיובית. לא התמודדנו 
במקומות פחות קשים ובאירועים פחות קשים מכולם, 

ולדאבוננו יש לנו 7 הרוגים וכ־20 פצועים.
אני מרגיש בר־מזל גדול, כי מעטים זוכים גם 
לבנות את הכוח במשך למעלה משנה וגם להפעיל 
אותו. אני מאוד מאוד גאה באנשיי, בכל רמת הפיקוד, 
מהמט"קים וצפונה. אין מ"פ אחד בחטיבה שלא עמד 
בסטנדרט, אין מ"מ שלא עמד בסטנדרט, וכמובן 
מג"דים. בפגישה עם הרמטכ"ל מסרתי לו כי נאמר לי 
על כל אחד מארבעת המג"דים שלי, מפי מי שעבדו 
איתם, שהוא המג"ד הכי טוב שיצא להם לעבוד 
איתו, בעיקר מאנשי מילואים שכבר פעלו עם כמה 

מג"דים. כנראה שזכינו לדור מג"דים מצוינים. 

מפקד חטיבת ברק - 188 - אל"ם תומר יפרח 
)משמאל( בסיור מפקדים בתקופת המבצע

חייל הנדסה מכין פיר של מנהרה לפיצוץ

טנקים בשטח מפיגים את המתח...
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חברת פלסן נוסדה בשנת 1985, שוכנת 
בקיבוץ סאסא ומחזיקה מפעלים בישראל, 
ייחודי  הינה ספק  פלסן  וארה"ב.  צרפת 
ומספקת פתרונות מיגון מתקדמים לרכבים 
ולמיגון אישי החל משלבי הגדרת הצרכים, 
העיצוב, הפיתוח, ההנדסה וכלה בייצור 
ואספקה מהירה וקפדנית, כאשר כל אלה 
נמצאים תחת קורת גג אחת ונותנים מענה 
כולל המותאם לצרכי הלקוח בכל שלבי 
הפרויקט. לפלסן ניסיון של למעלה מ־30 שנה 
במאות פרוייקטים, הניסיון והידע המקצועי 

הרב של אנשי החברה בתחומי ההנדסה, 
הבליסטיקה והחומרים בשילוב עם ניסיון 
קרבי מוכח ומחויבות אישית לכל פרוייקט, 
הפכו את פלסן לספק מועדף של צבאות 
וכוחות בטחון ולשותף מועדף על ידי קבלני 
רכב מובילים ברחבי העולם. בין הפרוייקטים 
המובילים של החברה, אספקת פתרונות 
לצבא ארה"ב למיגון כלי רכב קלים, שהותאמו 
לאיומים בפניהם עומדים חיילי המרינס 
באפגניסטן ובעיראק. מעבר לעיסוקה העיקרי 
הרחיבה החברה את תחומי פעילותה למתן 

פתרונות מוכללים של מערכות ייעודיות 
למשימות הגנה, תצפית ומודיעין לרכבים 
 טקטיים בתחום בטחון והגנת המולדת.

 .)Homeland Security(
פלסן הינה ספקית של צה"ל וכוחות 
הביטחון וגאה לשרת את הכוחות הלוחמים 
בישראל. הסנדקאט )"חתול חול"( מבית 
פלסן, רכב משוריין 4X4 המכונה בעברית 
"קרקל", פותח ויוצר בישראל ומשמש את 
כוחות המשטרה ומשמר הגבול במגוון 

פעילויות ומשימות.

פלסן
פלסן מובילה עולמית בפיתוח, תכנון, וייצור פתרונות מיגון מתקדמים 

- כתבה פרסומית -
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שנתיים פיקד אל"ם סער צור על חטיבת "עקבות הברזל" עם הטנקים 
המתקדמים ביותר בצה"ל, הכשיר אותה באימונים ללחימה מורכבת 

וראה תוצאות טובות במבצע "צוק איתן". בשלהי אוגוסט האחרון 
העביר את הפיקוד על החטיבה לידיו של אל"ם יאיר וולנסקי.

 חטיבה 401 
"עקבות הברזל" שחרצו את 

אדמת עזה ב"צוק איתן"
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אל"ם )במיל'( שאול נגר

בחטיבת "עקבות הברזל", היא חטיבה 
401, הטנקים המשוכללים ביותר בצה"ל, 
אך לוחמיה קורצו מאותו החומר שממנו 
קורצו גם הלוחמים בשאר חטיבות השריון. 
הישגיה במבצע "צוק איתן" רבים, אך גם בה 
הכל בא בזכות האדם, האדם שבטנק ושאר 

הלוחמים ותומכי הלחימה.

 מ"שובו אחים" 
ללחימה ב"צוק איתן"

בעקבות חטיפתם ורציחתם של שלושת 
הנערים בגוש עציון, ב־12 ביוני 2014, נקראה 
גם חטיבת השריון "עקבות הברזל" )חטיבה 
401( שבפיקוד אל"ם סער צור, להשתתף 
במבצע החיפושים הנרחב שנקרא "שובו 
אחים". במבצע זה הייתה החטיבה צוות 
קרב חטיבתי שהחליף את חטיבת הנח"ל, 
ובמשך שבוע ביצעה פעילות התקפית שכללה 
מעצרים במרחב חברון ובית לחם, בשיתוף 
עם שני גדודי חי"ר ויחידות מיוחדות. לאחר 
שבוע של פעילות במבצע זה עלתה מפקדת 
החטיבה לרמת הגולן, לקראת תרגיל פתע 
גדודי מלא של גדוד 52 שהחל במוצאי שבת 
12 ביולי. התרגיל הסתיים ביום רביעי 16 
ביולי, וכבר בסיומו בצהרי אותו יום התקבלה 
הפקודה שהגדוד יירד )על מובילים( לאזור 
רצועת עזה ויחבור לצוות הקרב החטיבתי 

של חטיבת גבעתי.

נגמ"ש כבד מסוג "אכזרית" ולאחריו 
מרכבה סימן 4
צילום: יששכר רואס
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גדדו 46 של החטיבה היה בתעסוקה מבצעית 
באזור אילת, ועוד קודם לכן הוקפץ לתגבור ההגנה 
באזור דרום הרצועה. אנשי המילואים של חטיבת 
עקבות הברזל קיבלו שלושה חודשים קודם לכן 
צווים לתרגיל חטיבתי ולעדכונים שונים. כעבור 
שני ימי תרגול, וכשבוע לפני שהחל השלב היבשתי 
ב"צוק איתן" מצאה החטיבה את עצמה עם שניים 
מגדודיה בכוננות ובמתאר אופרטיבי מול רצועת 
עזה. חלק מהגדוד שבמרחב אילת עוד היה שם 
וגדוד ההנדסה של החטיבה היה בתעסוקה במרחב 
חברון. בסוף אותו שבוע התייצבו באזור כוחות 
המילואים של פלוגות טנקים ופלוגות החרמ"ש 

של החטיבה.
כשהחל השלב הקרקעי ב־17 ביולי היו פזורים 
חלק מיחידות החטיבה: גדוד 52 בצוות הקרב 
החטיבתי של אחת מחטיבות החי"ר, גדוד 46 
וגדוד ההנדסה 601 בצוות הקרב החטיבתי של 
חטיבה אחרת, וצוות הקרב החטיבתי של חטיבה 
401 היה מורכב מהכוחות הבאים: גדוד 9 של 
החטיבה, פלוגת הסיור החטיבתית, שני גדודי 
חי"ר, גדוד מילואים של הנדסה וחלק מיחידת 

הכוחות המיוחדים.

 משימה ראשונה 
באל־עטטרה בצפון הרצועה

המשימה הראשונה של צוות הקרב החטיבתי 
של "עקבות הברזל" הייתה להשתלט על צפון אל־

עטטרה ועל פיר של מנהרה התקפית שנמצא במרחב 
זה. לאחר נוהל קרב חפוז יצאה החטיבה ללחימה 
ביום חמישי 17 ביולי בלילה. סיוע אש מסיבית של 
חיל האוויר למטרות שהגדירה החטיבה, סיוע אש 
של חיל הים ואש ארטילרית קדמו לכניסת הטנקים 
וכוחות החי"ר. הטנקים חדרו לשטח הרצועה לכבוש 
תחילה את השכונה הצפונית, הידועה בשם שכונת 
הפחונים. האוכלוסייה האזרחית המקומית נטשה 
עוד קודם לכן את האזור ומי שנותר שם הם מחבלים. 
עם הכניסה נתקלנו בשלוש חוליות אר־פי־ג'י מטווח 
קרוב, מספר אל"ם סער צור שהיה מפקד החטיבה 
בלחימה. טנקים השמידו שתיים מהן ומסוקי קרב 
השמידו את השלישית. החי"ר נכנס איתנו, מספר 
אל"ם סער צור, לכיבוש מלא של השכונה עד אור 
ראשון. השכונה מלאה בפירים של מנהרות לחימה 
שמהם יצאו במהלך הלחימה מחבלים שהושמדו 
בירי הטנקים והחי"ר מטווח קרוב. עם אור ראשון 

הושלם כיבוש השכונה ובתים רבים בה נהרסו באש 
העזה ובדחפורים, לקראת שלב הטיפול במנהרות.

צוות הקרב החטיבתי של "עקבות הברזל" הקים 
לעצמו לשם כך מרחב אבטחה כשהטנקים מוצבים 
בחזית בסיוע החי"ר באגפים. פעילות הלחימה 
מתבססת רבות על מודיעין המגיע ממקורות שונים 
ובזמן אמת, ובלשון הצבאית סגירת מעגלים מהירה 
עם הטנקים. מעט מאוד חוליות נ"ט שהיה להן רצון 
לפעול נגדנו, אומר אל"ם סער צור, אכן בצעו ירי 
לעברנו. במהלך כל השבועיים שהיינו בשטח הרצועה 
השמדנו 8 עד 10 חוליות נ"ט בכל יום, לפני שהספיקו 
לירות עלינו, הוא מוסיף. נשארנו בצפון אל־עטטרה 
עד יום שני )21 ביולי( וערב קודם לכן קיבלנו התרעה 

לכיבוש החלק הדרומי של בית חנון.

לחימה באזור בית חנון
האוגדה שלנו קיבלה משימה לכבוש את בית 
חנון ולהשמיד את גדוד החמאס שבמקום, מציין 
אל"ם סער. ערכנו נוהל קרב חפוז ונסענו מאזור אל־
עטטרה לעבר בית חנון. ביום שני בערב )21 ביולי( 
נכנסנו ללחימה. הכניסה לשטח מורכבת יותר, אין ים 
שמהווה אגף מאובטח כמו באל־עטטרה. בית חנון 

חטיבה 401 בדרכה לרצועת עזה
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עם היערכות אויב מסיבית כעת מצפון לכוח וממערב 
נמצאת ג'בליה שגם בה היערכות אויב מסיבית. צוות 
הקרב החטיבתי שבפיקוד אל"ם צור כבש שטחים 
נרחבים מפאתי ג'בליה ונערך לתקוף את בית חנון. 
בינתיים התקבלה משימה לפעול באזור לאיתור 
והשמדת שתי מנהרות שיש חשש שהן מובילות 
לשטח ישראל. אל"ם צור מכנס את כל המפקדים 
שבכוח מרמת מ"פ ומעלה והם עורכים נוהל קרב 
סדור. במקביל הכוח ממשיך להילחם, לצוד חוליות 
מחבלים ולספוג מדי פעם ירי של פצצות מרגמה 
ואש צלפים. קצב השמדת חוליות הנ"ט ממשיך 

להיות גבוה.
הכוח נכנס לפאתי השטח הבנוי של בית חנון עם 
אש מסיבית בהובלה של הטנקים לפנים, והחי"ר נערך 
לעבור פנימה יותר בין הטנקים. בשעה שלוש לפנות 
בוקר התקבלה פקודה לעצור כי עומדת להתחיל 
הפסקת אש בשמונה בבוקר. בינתיים הכוח השמיד 
בוודאות חלק גדול מתשתיות התלול מסלול של בית 
חנון. בבית חנון היה הגדוד של החמאס ששיגר את 
מרבית הרקטות לעורף ישראל, במהלך כל הימים 
עד הכניסה הקרקעית שלנו לשם, מסביר אל"ם צור. 
מהרגע שנכנסנו ועד הרגע שיצאנו - גדוד החמאס 

בבית חנון לא ירה טיל או רקטה אחת למדינת ישראל. 
החמאס מעדיף את בית חנון כי היא בחלק הצפוני של 
הרצועה ומשם הרקטות מגיעות הכי רחוק. משום כך 
נמצאו שם גם הרבה מאוד מחסני אמל"ח. בכניסה 
הזאת השמדנו את הרקטות בעלות הטווח המרבי 
שיש לחמאס וקיבלנו על זה מודיעין מדויק. טנקים 
הגיעו וירו למרחב המחסן שבסמוך לעיריית בית חנון, 
ופיצוצי המשנה נמשכו עוד ארבע שעות נוספות. 

הבנו שההשמדה הייתה ודאית.
באותו לילה היה מפקד החטיבה אל"ם צור בטנק 
שלו ליד המג"ד בקו הראשון בהמתנה לחי"ר שיעבור 
קדימה. בינתיים התקבלו במערכות הטנקים נתוני 
מודיעין על בתים החשודים כממולכדים. המח"ט לא 
מתמהמה, נותן פקודת ירי לתותחן שמיד יורה, פוגע 
בבית ומתכונן מיד לירות לעבר בית נוסף. כעבור 3־4 
שניות הבית על שלוש קומותיו קרס וברור שהיה 
ממולכד. וכך תוך זמן קצר קרסו שבעה מתוך עשרה 

בתים שנורו והתברר כי היו ממולכדים.
בשש בבוקר ניתקנו מגע ויצאנו מהשטח. אלה 
אמנם בתים של אנשים, אך האם היה עדיף שנשלח 
לשם מחלקת חי"ר שתתפוצץ, תוהה אל"ם צור. הוא 
מציין כי האוכלוסייה האזרחית של בית חנון התפנתה 

עוד טרם הלחימה והנשארים שם היו מחבלים.
בבוקר שלמחרת פנה מג"ד החי"ר לאל"ם צור 
ואמר לו: הרגשתי כל כך מיותר, היו בלחימה טנקים, 
מטוסים, ארטילריה ורציתי להשתתף בלחימה, אז 
דרכתי את הנשק האישי שלי ויריתי כדוד לסוללת 
העפר... כל החי"רניקים שיצאו מהלחימה שאלו 
אחר כך איפה עושים צמ"פ )אימוני צוות, מחלקה 
ופלוגה של השריון(. ואל"ם צור מציין בהחלט בסיפוק 
שהמג"דים והמ"פים של החי"ר אמרו לו בהתפעלות: 
וואלה, אנחנו רואים את השריון, אנחנו מבינים מה 
זה השריון, אנחנו יודעים עכשיו כמה טוב לנו להיות 

עם השריון ואנחנו לא הולכים מטר בלי הטנקים.
הקרב המשולב בשטח הבנוי נראה כך, מחלקת 
חי"ר תופסת בית, מימין ומשמאל יש טנקים ולידם 
יש דחפור, ככה זה עובד. המ"מ של החי"ר לא זז 
מטר בלי הטנק שלו, ומ"פ החי"ר לא זז מטר בלי 

מחלקת הטנקים שלו.

הלחימה במיצוי הטכנולוגיה

"הטנקים שלנו אין כמוהם, כל אחד מהם הוא 
מפלצת מטורפת של טכנולוגיה, ומעל לכל זה - 
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האדם שבטנק", אומר אל"ם סער צור, מפקד חטיבת 
"עקבות הברזל". יש כיום בטנקי המרכבה המתקדמים 
אמצעים טכנולוגיים מהמעלה הראשונה לתצפית 
וגילוי מטרות, לקבלת נתוני מודיעין ממקורות שונים 
על מטרות, לקשר בין הטנקים היכולים להעביר 
ביניהם נתונים, לקשר בין הטנקים וגורמים אחרים 
בשדה הקרב. כל זה מעלה את האפקטיביות בלחימה 
לדרגה חסרת כל תקדים מן העבר והיא מאפשרת 
להשמיד את רוב החוליות נ"ט שעומדות מולנו לפני 
שהן מצליחות לשגר אלינו טיל. משך הזמן מגילוי 
להשמדת מטרה או מקבלת נתון על מטרה ועד 
להשמדתה התקצר מאוד. כל זה ח�ייב לפתח שפה 
חדשה בין הטנקים. אנו מדברים בשפה טכנולוגית, 
זו שפה ׁשֹו"ִּבית )מלשון שליטה ובקרה( מציין אל"ם 
צור. זאת שפה שלא יבין אותה מי שאינו טנקיסט, 
וטנקיסט שאינו מחובר לטכנולוגיה זו גם הוא לא 
יבין. הצעירים של היום נולדים היום עם האייפון ביד, 
מציין אל"ם צור, ובשבילם זה כמו משחק מחשב. 
המאבק שלי באימונים כמפקד חטיבה הוא להוציא 
להם את הראש החוצה מהטנק. בתוך הטנק הוא 
רואה במחשב את כוחותינו, הוא רואה את האויב, 
הוא יכול לראות גם לאן הטנק נוסע, יש לו מצלמות 
בכל מקום, הוא רואה את הכל. הוא צריך להוציא 
את הראש החוצה כדי שכל מה שהוא רואה במחשב 
יתחבר גם למציאות בחוץ, שהיא לא כזאת וירטואלית 
כמו במחשב. אסור לנו לפחד מהטכנולוגיה, מדגיש 
אל"ם צור, הטכנולוגיה מטיסה אותנו קדימה, היא 
יוצרת לנו אפקטיביות מדהימה וקטלניות שלא הייתה 
אף פעם בחיל השריון. כיום אנחנו משמידים כ־80 
אחוזים מהמטרות בקו עמדות ראשון. גם כשנכנסים 

עמוק יותר לשטח הבנוי אנו מקבלים נתוני מודיעין 
ברמה גבוהה, וכשיש כמות איתורים גדולה, על המ"פ 
לנתח את השטח ולקבוע איזה מהנתונים שעל צג 
המחשב ראוי להוות מטרה שעליה יורים. זו כיום 

ההתמודדות המרכזית והאמיתית של המ"פ.
אפקטיביות מבצעית כזאת שאתה משמיד את 
רוב החוליות נ"ט שעומדות מולך לפני שהן מצליחות 

לשגר אליך טיל.
כאשר מפקד טנק צופה במשקפת על שדה הקרב 
המוסווה היטב הוא לא יראה הרבה, אבל הטכנולוגיה 
הקיימת בטנק מאפשרת בכל זאת להבחין במטרות. 
אנחנו בחיל השריון מקדימים את שאר החילות 
הלוחמים ורק התותחנים מתקדמים איתנו, רק שהם 
נשארים מאחור ויורים באמצעות מחשב. החי"ר 
וההנדסה צריכים צעד ענק קדימה. החי"ר צריך לירות 
תוך כינון במכשיר מתקדם ולא בכוונת הפשוטה 

שיש לו כיום.

 לוחמי המילואים בשריון 
כמכפיל כוח

עם השינויים במבנה גדודי השריון בתוכנית צק"ג 
עוז, יש לנו בגדודים הסדירים שתי פלוגות מילואים, 
האחת פלוגת טנקים והשנייה חרמ"ש, מסביר אל"ם 
צור. אצלנו בחטיבה הייתה התגייסות של יותר מ־100 
אחוזים של אנשי המילואים בקריאה למבצע "צוק 
איתן". מרבית אנשי המילואים שלנו בוגרי מלחמת 
לבנון השנייה, "עופרת יצוקה" ו"עמוד ענן". הלוחמים 
במילואים, בגיל המתקרב לשלושים, שקולים ובוגרים 
ולא תמצא שם שטויות שאפשר למצוא לפעמים אצל 
הצעירים בשירות חובה. הרמה המקצועית משובחת 

היטב. המוטיבציה  ומכירים  ותיקים  והצוותים 
שלהם בשמים, תן להם אמצעים והם יבצעו בצורה 
הטובה ביותר. הם לא עושים תעסוקה מבצעית 
אבל מתאמנים ומתעדכנים בטכנולוגיות החדשות 
שבטנקים. אחת מפלוגות המילואים שלנו הייתה 
צמודה לגדוד הסיור של גבעתי והפגינה יכולת בלתי 
רגילה ב"צוק איתן" עד שלא רצו לשחרר אותה או 

להחליפה בפלוגה סדירה.

תומכי הלחימה האמיצים
המשימה החיונית של תומכי הלחימה היא 
לאפשר לנו לקיים רצף של לחימה, לא לעצור ולא 
להיתקע. העבודה של תומכי הלחימה שלנו הייתה 
מדהימה, מציין אל"ם צור, עם מוטיבציה גבוהה 
ונכונות רבה ואומץ להיכנס לשטח במשאיות דלק 
ותחמושת וברכב קל ובלתי ממוגן. הקשרים עם 
אנשים אלה מתהדקים. אלה לא רק דרגי ההספקה 
אלא גם אנשי החימוש הדואגים לשמור את הטנקים 
בכשירות העליונה, אנשי הרפואה שעשו דברים 
נפלאים בשטח וכל האחרים. כולם חלק בלתי נפרד 

מההצלחה שלנו במבצע.

אימונים מול מציאות
מה שהטריד אותי לפני המבצע, אומר אל"ם 
סער צור, הוא האם האימונים שעשינו בשנתיים 
האחרונות שבהן פיקדתי על החטיבה, היו רלוונטיים 
המ"פים  האם  בשטח,  בה  שנתקלנו  למציאות 
שאימנתי היו מוכנים ללחימה. בשנתיים אלה היו 
לנו שלושה מחזורי אימונים. מצאתי שאכן האימונים 
היו רלוונטיים בהחלט למה שמצאנו בשטח. אמנם 
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לא התאמנו ללחימה בתת־שטח, אך טנקי לא נכנסים 
בפועל למנהרות. התרומה הבולטת למוכנות היו 
התרגילים הדו־צדדיים שעשינו. באימון כזה יש 
"אויב" שמגיב, שאינך יודע או צופה מראש את 
מהלכיו, שעושה משהו שאינך מצפה לו. זה מחייב 
את המפקדים לחשיבה יצירתית ופורייה. מרכיב 
שני שתרם להצלחת האימונים הוא האימון באש 
)על רטוב בעגה הצבאית( ללא אימון מקדים בלי 
אש. בחטיבה עשינו זאת מרמת המחלקה וכלל 
בגדודים. את ההתקפה שלנו במבצע "צוק איתן" על 
אל־עטטרה או על בית חנון לא יכולנו כמובן לתרגל 
קודם לכן וללא אש, ומבחינה זו האימונים ישירות 
באש הקנה למפקדים ביטחון ביכולת שהם יודעים 

איך לעשות זאת וכי יעשו זאת היטב.
עכשיו לפנינו אתגרים נוספים וצריך לקדם את 
שני המרכיבים באימונים. אולי להתחיל באימון 
הישיר על רטוב כבר ברמת הצוות ויותר תרגילים 
דו־צדדיים. מה שמייחד את החטיבה הוא אימון 
לחוסר ודאות, אימון ללחץ גבוה ואף למקרה של 
כישלון. כשאני שואל את הלוחמים הצעירים מהי 
איתנות, הם אומרים לי שאיתנות זה לא לאכול, 

ולא לישון, ולהיות בטנק זמן ממושך ברציפות.
אבל האיתנות היא קודם כל איתנות מנטלית. 
ניצחנו בכל המלחמות שלנו בזכות האיתנות 
המנטלית, כיוון שידענו להפוך את הגלגל במלחמת 
יום הכיפורים, ידענו לספוג את טילי הסאגר שהיו 
ולהמציא כנגדם בהמשך את המענה. בנושא זה 
עלינו להתאמן, ולשלב הפתעות באימונים. לקראת 
התרגיל הגדודי של גדוד 52 שהחל ברמת הגולן 
לפני המבצע, המג"ד ידע שעמדנו להיפגש ביום 
ראשון בבוקר ושאני יוצא הביתה. בפועל הקפצתי 
את הגדוד במוצאי השבת בלילה, על המג"ד הוטל 
לבצע "מלא מחדש" ובשש בבוקר של יום ראשון 
לצאת עם הטנקים לרמפות. בגדוד אחר כבר היו 
בטקס סיום של תרגיל פלוגתי, ובטקס עצמו 
הטלתי עליהם משימה שחייבה לעלות מיד על 

הטנקים לעוד 24 שעות.
ובעניין הכישלון האפשרי, נניח שמפקד מחלקה 
יוצא לתקפה ושניים משלושת הטנקים שלו נפגעים 
והוא אינו יכול כך להמשיך. יש ללמד להיחלץ 
לאחור, לטפל בהם ולצאת שוב להתקפה. כך נדרש 
להתאמן גם ברמת הפלוגה והגדוד. לכל המרכיבים 

האלה אנחנו קוראים אימון דור ד'. 

שמירה על מתח מבצעי בלחימה
המתח המבצעי אצל הלוחמים והמפקדים, מסביר 
אל"ם צור, מגיע לשיאו לקראת ההתקפה. כשזו 
מסתיימת המתח יורד והמצב מסוכן. בלילה שלאחר 
כיבוש אל־עטטרה הקמנו מגנן ונשארנו בשליטה 
מבצעית על השטח. הגעתי לבדיקה וראיתי שחיילי 
החי"ר ישנים וללא שמירה. כולם עייפים וסחוטים 
פיזית ונפשית, וגם החיילים שעלו לשמור נרדמו על 
הסוללה תוך דקות. נאלצנו, מציין אל"ם צור, להיות 
נוקשים יותר ואז כולם הבינו מה קורה. לצערי היו 

כמה פצועים מירי צלפים עקב ירידת מתח כזו. 
לנו המפקדים יש מלחמה קשה מאוד בסיפור הזה. 
אני לא מבין איך החי"רניקים ישנים בכל מקום, איפה 

שהוא נשכב - הוא ישן. אני חייב להגיד שאני לא 
ירדתי מהטנק בגלל הפחד שהחבר'ה האלה בטנק שלי 
יירדמו לי. שבועיים ישנתי בטנק חצי בישיבה חצי 
בעמידה. מה זה ישנתי? מקיימים משמרות בטנק. 
בסוף יכולים לשמור שלושת אנשי צוות שבצריח, 
את הנהג אנחנו לא נוציא, ואני בתוך שלושת אנשי 
הצוות, וכך המח"ט שומר שעתיים בכל לילה, בכל 

לילה שאנחנו לא פועלים.

שיתופי הפעולה בלחימה
קיימות כמה מסגרות לחימה, יש צוות קרב 
פלוגתי )צק"פים(, צוות קרב גדודי וצוות קרב 
חטיבתי. בתוך הגדוד יש פלוגת טנקים שיש לה 
מחלקת חי"ר, ויש פלוגות חי"ר שיש להן מחלקת 
טנקים, ועוד קצת הנדסה ומרכיבים נוספים. בכל 

יממה ערכנו פשיטות ברמת הפלוגה, מפרט אל"ם 
סער. שתיים או שלוש פלוגות בכל גדוד מבצעות 
כל לילה פשיטות וכך בארבעת הגדודים שבחטיבה 
יש עשר עד שתים עשרה פשיטות פלוגתיות בכל 
יממה על המרחב שבו אנו נמצאים. אנחנו לא רק 
בהגנה אלא רצים קדימה. היעדים נקבעים לפי 
המודיעין העדכני שמתקבל. אם אנחנו יודעים שפה 
יש משגרים - הולכים לפשיטה על משגרים, אם 
יודעים שפה יש תת־קרקע - הולכים לפשיטה על 
תת־קרקע, אם יודעים שיש פה מחסני אמל"ח - 
הולכים לפשיטה עליהם. לקראת כל פשיטה כזאת 
אנחנו מתאימים את הרכב היחידה הפושטת. על 
משגרים עשינו פשיטות משוריינות בשילוב טנקים, 
ודחפורים, ככה השמדנו אותם. על תת־קרקע הבאנו 
גם טנקים וגם חי"ר. בכל מקום שמצאנו אויב 

 פקודת מח"ט 401 
לקרב במבצע "צוק איתן"

חיילי ומפקדי החטיבה,

תושבי מדינת ישראל ובעיקר יישובי הדרום נמצאים תחת מתקפה יומיומית אשר 

מפרה את השקט ואת שגרת חייהם. מדינת ישראל וצה"ל בראשה יוצאים למערכה 

נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה.

חיל האוויר עושה לילות כימים על מנת לחסל את מאגרי התחמושת והאמל"ח של 

האויב. לקראת החלטת הדרג הבכיר על כניסה קרקעית אנו מוכנים ליציאה למתקפה 

אשר בראשה עומדת מטרה ברורה: הסרת האיום על העורף והחזרת השקט והשגרה 
לאזרחי ישראל.

חטיבת עקבות הברזל היא החטיבה אשר תגיע לכל מקום, תפגע באויב ובתשתיותיו 

בזכות היכולות המיוחדות שלה, המשלבות את עוצמת הטנק, הטכנולוגיה ורוח האדם.

תרגלנו תרחישים והתאמנו לרגע הזה, זהו רגע המבחן שלנו כגדודים וכחטיבה. 

עלינו להילחם ללא לאות באויב. האויב יעשה כל שביכולתו לפגוע בהישגינו ולגבות 

מחיר כבד מכוחותינו. הלוחמנות, המקצועיות והחתירה לניצחון יבטיחו את הניצחון.

חשובים מכל הם רוח הלחימה והחתירה למגע. ֱהיו יצירתיים, התקפיים, נחושים 
ובעלי יוזמה.

אין לנו כל עניין לפגוע באזרחים בלתי מעורבים אלא בפעילי טרור ובמחבלים בלבד. 

עלינו לפעול מתוך דבקות במשימה אך תוך אחריות. אין אנו חומדים את אדמתם או 

רכושם, נפעל מתוך מידות הערכים המאפיינות אותנו - כבוד האדם, מצוינות ודוגמה 

אישית, לאור רוח צה"ל ודמות המפקד.

סמוך ובטוח אני ביכולתכם כי אנו נצליח לעמוד באתגרים, ונסיים את המערכה 
כשידנו על העליונה.

סער צור, אל"ם
מח"ט 401 תמוז תשע"ד

יולי 2014
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הבאנו גם חי"ר וגם טנקים. והשילוב הזה עבד 
בצורה יוצאת דופן, כל אחד עם הייחודיות שלו, 
כל אחד עם המקצועיות שלו, ובאמת השמדנו כך 
הרבה מאוד תשתיות. בימים שלא עשינו התקפות 

השמדנו תשתיות.
ועוד סיפור קטן. לפני ההתקפה על בית חנון 
לקחתי את המג"ד לסיור עם הטנקים, לראות את 
הכניסה של אחת הפלוגות שלו לתוך השטח הבנוי. 
נענו שנינו עם הטנקים ולא נכנסנו עם הטנקים 
פנימה, היינו ליד שני בתי ספר, וצפינו על הכניסה 
פנימה לתוך השטח הבנוי. אני והמג"ד צופים אל 
שטח במשקפת ופתאום נהג הטנק שלי אומר לי 
המח"ט, הסתכל קדימה, 30 מטר קדימה. הורדתי 
את המשקפת, הסתכלתי 30 מטר קדימה וראיתי 
לפניי עומדים 4 משגרים, כל משגר עם 4 רקטות. 
ממש בפאתים של בית חנון, 30 מטרים מהטנק. זה 
נמצא כמעט בכל מקום. נסענו מעט לאחור, מיד 
יריתי במקלעים והמג"ד ירה בתותח, המקלעים יותר 
יעילים במקרה זה מהפגז, ופוצצנו את המשגרים.
ממש כך עשינו בכל הימים האלה בשילוב 
של הטנקים והחי"ר ביחד, הטנקים והנדסה. 
בכל שילוב תמיד אתה תמצא שם טנק, והחי"ר 
לא זזים בלעדינו. לפחות בלחימה הזו הטנקים 
היוו את הגורם העיקרי. הטנקיסטים עבדו הרבה 
יותר קשה מהחי"רניקים. יש לך פלוגת טנקים 
בגדוד חי"ר, והמג"ד רוצה עכשיו שלפחות 3־4 
טנקים יהיו כל הזמן בעמדות ויסרקו, ויש לך עוד 
מחלקה שעושה פשיטות עם פלוגה אחרת, והן 
מתחלפות, אתה לא ישן, ככה זה עובד. והסיפור 

הזה משמעותי ביותר.

פגז ה"חצב" חוצב להבות
הפגז החדש שעבר טבילת אש מוצלחת מאוד 
במבצע "צוק איתן התגלה "חֵֹצב לֲַהבֹות ֵאׁש" ככתוב 
במזמור כט בתהילים. אמנם לא היו הרבה כדורים 
מסוג זה, אבל האפקטיביות של החצב מדהימה, 
מדגיש אל"ם סער צור, עד כדי כך שהמג"דים כבר 
נותנים פקודה למט"ק בטנק תירה חצב. החצב הזה 
או שהוא מקריס את הבית, אם זה בית של קומה 
אחת או שתיים, או שהוא מוריד קומה בבתים 
יותר גדולים, ממש כך. מעט מאוד חצבים ירינו 
אבל על מטרות בטוחות. כשאתה יורה חצב - 
אתה יודע שכל מה שנמצא בשטח שם לא נשאר 

אחרי החצב הזה.

המחר שלא יהיה דומה לאתמול
כפי שחלק מבני הדור הזה אולי אינם יודעים 
שפעם היה מקרר קרח ומכירים רק מקרר חשמלי, כך 
ודאי לא רבים יודעים איך נראו הטנקים במלחמת 
קדמה  של  אחד  אלקטרון  בלי  הכיפורים,  יום 
טכנולוגית. הטנקים כיום הם עולם של טכנולוגיה 
מתקדמת מאוד ומחר יהיו משוכללים אף יותר. 
גם שדה הקרב משתנה מאוד והדרכים לנצח בו 
ישתנו וישתכללו. הלחימה של אנשי השריון בדור 
הזה נוטעת תקווה שהאדם שבטנק ימשיך לנצח, 
ואנו תקווה שדורות המפקדים כיום ובעתיד יידעו 

לשמר מצב זה. 

דף מפקד החטיבה לסיום 
מלחמת "צוק איתן"

לחימה  תומכי  לוחמים,  מפקדים, 
במילואים ובסדיר שלום,

מדינת ישראל יצאה למבצע 'צוק איתן' 
בתחילת חודש יולי. עבורנו הלוחמים, אין 
מדובר במבצע אלא במלחמה של ממש. 
מרמת החטיבה ועד רמת החייל הבודד היינו 
במלחמה. הפעלנו כוחות רבים מאוד, הפעלנו 
כמות רבה מאוד של אש ותמרנו לתוך השטח.
עד לפני כמה שבועות היו תושבי מדינת 
ישראל ככלל ותושבי הדרום בפרט, תחת 
איום ממשי של רקטות וטרור על בסיס 
יומיומי. מדינת ישראל החליטה להסיר את 
האיום הזה ופתחה במבצע. ראשונים פעלו 
טייסי חיל האוויר אשר ניסו להשמיד את 
מאגרי התחמושת והאמל"ח של האויב. 
אחריהם פעלנו אנו, לוחמי היבשה. התמרון 
היבשתי לתוך שטח הרצועה איננו לשם 
התמרון בלבד. הציבו בפנינו שתי מטרות 
חשובות מאוד, האחת - השמדת תשתית 
המנהרות ההתקפיות של החמאס )שהיא 
תשתית אסטרטגית ראשונה במעלה של 
ארגון הטרור(, והשנייה היא השמדת גדוד 
חמאס בית חנון. מטרת העל של המבצע 
הייתה כמובן הסרת האיום על מדינת ישראל 
והחזרת השקט, השלווה והשגרה לאזרחים.
בכל  עמדה  הברזל  עקבות  חטיבת 
משימותיה באופן מלא. החטיבה השמידה 
תשתיות מנהור התקפי אשר איימו על יישובי 
עוטף עזה, השמידה מחבלים רבים ותשתיות 
מבצעיות, תוך הצבת רף מקצועי, מבצעי, 

ערכי ומוסרי מהגבוהים שראיתי.
עוצמת הטנק והטכנולוגיה חשובות הן, 
אך עוצמת האנשים והרוח חשובים הרבה 

יותר.
ראיתי אתכם בשטחי הכינוס טרם הכניסה 
לשטח, ראיתי אתכם בתוך השטח במהלך 
הכינוס  וראיתי אתכם בשטחי  הלחימה 
ביציאה מהשטח. המורל הגבוה, רוח הלחימה, 
האחווה, הרעות, מנהיגות המפקדים וגבורת 
החיילים הינם דברים שזר לא יבין. ראיתי 

חטיבה לוחמת, מקצועית ומנצחת.
ראיתי גם את העורף שחיבק את חיילינו 
ועשה רבות עבורם, ראיתי את האחדות בעם, 
את ההערכה הרבה וההערצה ללוחמים שלנו. 
מי ייתן והאחדות הזו תימשך, שנפסיק לריב 

בתוכנו, שנהיה מאוחדים לעד.
יותר  קצת  אני  מסיים  אלה  בימים 
משנתיים ימים כמפקד החטיבה. ראיתי את 
חטיבת עקבות הברזל באחד מרגעי השיא 
שלה, ורציתי לומר כי זכיתי להילחם לצד 
החיילים והמפקדים הטובים ביותר שיש לעם 

ישראל ועל כך אני גאה עד מאוד.
מצדיע לכם, חבריי לנשק. מי ייתן ונמשיך 
רק להתאמן, להגן על הגבולות ולא נידרש 
להילחם יותר. אך אם נידרש לכך, יודע אני 
כי נעמוד שוב כולנו כצוק איתן אל מול כל 

איום בזכותכם - אנשי עקבות הברזל.
סער צור, אל"ם
מח"ט 401

7 באוגוסט 2014

 מח"ט 401 ב"צוק איתן" אל"ם סער צור 
בחמ"ל מאולתר סמוך לרצועת עזה



ה"אכזרית", נושא גייסות משוריין כבד 
)נגמ"ש(, אך קל תנועה הינה פיתוח כחול-
לבן נוסף בתחומי השריון, בשיתוף פעולה 
של צה"ל וחברת נמדע. החל בשנת 1985, 
 T-55 נבנתה האכזרית סימן 1 על תובת טנק
אשר שודרגה משמעותית "לאחרונה" לצורך 

התאמתה לפעילות מבצעית בצה"ל. 
חברת "נמדע" הישראלית, בסיוע מהנדסיה 
ומתכנניה היא זו שעסקה בשת"פ עם צה"ל 
בפיתוח ובשדרוג הנגמ"ש ובהכשרתו לייעודיו 
המבצעים, ומוגדרת היום כ"אכזרית" סימן 2.
ה"אכזרית" הספיקה לצבור ב־29 שנות 
קיומה ניסיון מבצעי עשיר, שהאחרון בו נרכש 
במבצע "צוק איתן" ועל בסיס "עופרת יצוקה", 

"עמוד ענן" ומבצעי בט"ש שונים. 
ה"אכזרית" סימן 2 מגיעה למשקל של 

44 טונות ונושאת עמה עד 10 לוחמים ו-2 
אנשי צוות. כניסתם של הלוחמים ל"אכזרית" 
אחורית  מדלת  מתבצעת  ממנה  ויציאתם 

ממוגנת בעלת רמפה הידראולית.
לאחרונה פיתחה חברת "נמדע" חטיבת כוח 
חדשה ומודרנית עבור ה"אכזרית" סימן 2 שהיא 
בעלת הספק מוגבר של 710 כוח סוס, המותאמת 
לפעילות מבצעית בסביבת אבק מרבי, חטיבת 
הכוח מותקנת בחלקה האחורי של התובה, 
ומוסיפה יכולת מרשימה לשכבת מיגון משופרת 
לנגמ"ש ולצוות הלוחמים. ה"אכזרית" סימן 2 
מפגינה ביצועי נסיעה וגמישות גבוהים בתנאי 
עבירות וסביבה קשים ביותר, וכן מספקת, 
הגנה מרבית לצוות הלוחמים מפני מטענים 
קינטיים, מטעני צד, RPG, מטענים אנרגטיים, 
רסיסים ארטילריים, וירי מנשק קל. מערכת הירי 

 כוללת צריח "קטלנית", עמדת נשק 30 מ"מ - 
ו־7.62 מ"מ הניתנת לשליטה מתוך התובה, 
עם יכולת פעולה ביום ובלילה, ה"אכזרית" 
סימן 2 החדשה" משלימה ניוד מוגן איכותי 
ואימתני הניתן לשילוב בפעילויות מבצעיות 
משולבות עם מערכי השריון הצהליים, כפי 

שבוצע ב"צוק איתן".
 אפיון נוסף, שהופגן עוד במבצע "צוק 
איתן", הוא התקרבות בטוחה ושקטה ליעד 

גם באזור אורבני.
ה"אכזרית" סימן 2 תיכנס למערך המבצעי 
של צה"ל במהלך תכניות ההצטיידות הצה"ליות 

הקרובות.

נכתב במקור ע"י    
יוסף בר-זהב מגזין ה"שריון"

 ה"אכזרית" סימן 2, 
נגמ"ש כבד איכותי כחול־לבן 
בפיתוח צה"ל וחברת "נמדע"

נמדע-דיזל הנדסה לב פסח, א.ת. צפוני לוד 71106  טל': 08-9781111

www.nimda.co.il  www.diesel-eng.co.il

M-113 N-20002 אכזרית סימןT-72 M-4
שדרוג מערבי כולל חט"כ, בק"ש ומיגון אכזרית סימן 2 חדשה ומשודרגת נגמ"ש כבד ממוגן )רפאל( 16 טון

נמדע-דיזל הנדסה

קבוצת נמדע-דיזל הנדסה עם ניסיון של יותר מ-30 שנה בהנדסה וייצור 
בעלת הידע והיכולת לשדרג כל טנק ונגמ"ש ברחבי העולם
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בימים כתיקונם משקיע אל"ם גיא חסון, מפקד חטיבת ההכשרות 
460, את כל מרצו וכישרונו בקידום הכשרת לוחמי השריון ומפקדיו 
הצעירים, מפקדי הטנקים )המט"קים( ומפקדי המחלקות )המ"מים(, 
להתמודד עם שדה הקרב רב־הפנים של העתיד. העתיד הוא בחלקו 
גם מה שנגלה במבצע "צוק איתן" וגם אתגרים רבים שטרם הגיעו 
לביטוי. האחריות בהכשרה היא עצומה, מסביר אל"ם חסון, אם אני 
'מפשל' במחזור אחד או שניים, ויעדי ההדרכה, שאנו שוקדים עליהם 
ודואגים לעדכן אותם בקביעות, מתגלים כבלתי רלוונטיים ללחימה 

בעתיד - זה כישלון גדול.
שדה הקרב של העתיד משתנה בקצב מהיר מכל מה שהיה גם 
בעבר הקרוב. סוגי האויבים ודרכי לחימתם, האמצעים שבידיהם, 
ממד התת־קרקע המשולב בלחימה, משך החשיפה של האויב שהתקצר 
מאוד, הצורך ללחום בשטחים הבנויים בחלקם בצפיפות רבה ובתווך 
עם אוכלוסייה אזרחית רבה, החיוניות של מודיעין מגוון בזמן אמת, 
הצורך חסר התחליף בלחימה רב־חילית וצמודה ובקיום מתח מבצעי 
רציף מול האויב - כל אלה הם רק חלק ממאפייני הלחימה בעתיד, 
שמעט ממנה נגלה במבצע "צוק איתן", ואשר נדרש לתת להם ביטוי 
בהכשרת הלוחם בשריון, ובשאר החילות. אלה עכשיו האתגרים 

העומדים לפתחו של אל"ם גיא חסון, ולפתחם של קצין השריון הראשי 
תא"ל שמואל אולנסקי יחד עם שאר בכירי חיל השריון.

משגרה לחירום במהירות
חטיבת ההכשרה של השריון 460 אמורה להמשיך בהכשרת לוחמים 
ומפקדים גם כאשר יש פעילות מבצעית של צה"ל. בפועל היא לא 
לחמה כמסגרת חטיבתית מאז מלחמת שלום הגליל לפני 32 שנים. 
במבצע "עמוד ענן" )נובמבר 2012( היא הופעלה כיחידה לוחמת 
אך לא לחמה בפועל כי לא התקיימה פעולה קרקעית. במבצע "צוק 
איתן" היא עברה עם כל יחידותיה ועם השלמות המילואים שלה, 
במהירות משגרה לחירום ולחמה בשטחי רצועת עזה. בעוד שיחידות 
שריון אחרות הגיעו לשטחי ההיערכות והיה להן זמן של שבוע עד 
כשבועיים לפני הכניסה הקרקעית, זמן שנוצל לאימונים פרטניים, 
לחטיבה זו היו רק שלושה ימים, ובבוקר 22 ביולי 2014 היא נכנסה 
ללחימה. המעבר משגרה לחירום אירע בעיתוי שבו הסתיימו למעשה 
ופוזרו הקורסים השונים שהתקיימו בה. למעשה היה בכך יתרון, כי 
כל מי שנלחם במסגרת החטיבה הם מפקדים בהכשרה בכל הקורסים, 
ואיתם צוערי קורס הקצינים, צוערי בה"ד 1 של השריון וחניכי קמ"ט. 

חטיבת ההכשרות, חטיבת השריון 460, לא לחמה כחטיבה מאז מלחמת 
שלום הגליל. במבצע "צוק איתן" עברה החטיבה על כל יחידותיה 

במהירות משגרה לחירום ולחמה למופת. בלחימתה המוצלחת נחשפו 
מרכיבי לחימה הקיימים בכל לחימת שריון. ִמאתגר שמומש בלחימה זו 

היא מפנה כיום את פניה לאתגרי ההכשרה של העתיד

אל"ם )במיל'( שאול נגר

חטיבת ההכשרות - 
חטיבה מבצעית

לוחמת
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זה ִאפשר לחטיבה להתגבש בצוותים בזמן אמת, במצב שבו פחות משליש 
הלוחמים הכירו אחד את השני והרוב המוחלט לא הכירו קודם לכן. אבל 
העוצמה המקצועית והאנושית של היותה חטיבה שמורכבת מפלוגות 
שלמות שמפקדים עליהן, ואנשי הצוות שלהן הם מפקדים, הביאו אותה 
ליכולת לעבור משגרה לחירום בהליך מהיר, ולהתגבר על פער מאוד 
משמעותי שבתחילת המלחמה הוא חשוב, וזה פער האורגניות. גדוד 
"אדם" )195(, גדוד "שחק" )196(, גדוד "עזוז" )198(, גדוד "שלח" )532( עם 
מפקדת החטיבה וכל השלמות המילואים, פלוגת הסיור )פלס"ר( ופלוגת 
ההחייאה הקדמית )פלה"ק( הופעלו באופן מלא. גדוד שחק )196( הוא 
היחידי שהופעל כשבועיים לפני החטיבה ונכנס ללחימה חמישה ימים 
לפניה והיה חלק מצוות הקרב של חטיבת חי"ר. גדוד שלח )532( גויס עם 

כל החטיבה ולחם במסגרת חטיבת חי"ר במילואים.

חטיבה מבצעית לכל דבר
חשוב לציין, אומר אל"ם חסון, שכל החטיבה נלחמה, בצירוף כוחות 
מחילות אחרים, והיא לחמה בכמה גזרות, במסגרת צוות קרב חטיבתי 
שעליו פיקדתי. כיום לאחר פרק הלחימה, אנו בודקים עד כמה ההכשרה 
שלנו הייתה רלוונטית לאתגרים המבצעיים שבהם נתקלו הלוחמים, 
המט"קים והקצינים, מתוך הבנה שאנחנו היחידים שמכשירים, ומשפיעים 

באופן ישיר על איכות האנשים.
באחד המבצעים של החטיבה היא פעלה בצפון הרצועה כדי לאתר 
מנהרות התקפיות ולפגוע בהן, לאתר תשתיות אויב של החמאס ולהגיע 
להיתקלויות עם מחבלים אנשי חמאס או ג'יהאד. במבצע זה החטיבה 
נכנסה בבוקר יום 22 ביולי וסיימה אותו אחרי פיצוץ המנהרה לפנות בוקר 
של יום 27 ביולי. במהלך הלחימה נהרגו כ־50 מחבלים, חלקם בהיתקלויות 
של טנקים, בהשמדת של חוליות נ"ט ותצפית, בשילוב תקיפות וסגירות 
מעגלי אש גם ממסוקי קרב וממטוסים, וגם מהפעלת ארטילריה. במבצע 
איתרו לוחמי החטיבה גם בתים ממולכדים ופירים של תעלות לחימה. 
בפעילות זו נמצאו בבתים אמצעי לחימה רבים ובהם רובי קלצ'ניקוב, 

מקלעים, מדי צה"ל, טלפונים, מפות ומחשבים. כוחות החטיבה תקפו 
כ־70 תשתיות של החמאס במרחב הלחימה שלה. במהלך הלחימה בתוך 
שטח הרצועה פעלו כוחות החטיבה בתחבולות רבות כדי לאתר את האויב 

ולהשמידו ולהימנע ככל שאפשר מנפגעים לכוחותינו.
בקרב השני לחמה החטיבה במרחב חאן־יונס, סמוך לשכונה שנקראת 
אבו־דקה, שנדרש לבודד אותה ולהגיע לתשתית מנהרה התקפית שבעבר 
הייתה מנהרת תופת בארץ, לאתר אותה ולהשמידה. במהלך הלחימה 
נגרם אירוע מבצעי משמעותי, ויחידה מיוחדת שנמצאת תחת פיקוד 
החטיבה, הגיעה למבנה מרפאה שהייתה נטושה, שלפי הידיעות יש באזור 
שלה מנהרה. כמה שעות לאחר מכן במהלך סריקות בתוך המנהרה ובתוך 
המרפאה, הופעל מתחת לרצפת המרפאה, מטען רב עוצמה שלא היה 
אפשר לראות אותו. חלק מהמבנה קרס על החיילים. 17 לוחמים נפגעו, 
מהם שלושה הרוגים, וארבעה פצועים קשה. כוחות החטיבה בסיוע כוחות 

קרב משולב עם חי"ר

צילום: יששכר רואס השריון - ביום, בליל ובערפל  
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אחרים בודדו במהירות את זירת האירוע, הנפגעים פונו לבתי חולים מהר 
ככל שהיה אפשר ובסיוע מסוקים, וכן ניקו את כל המרחב, תוך פגיעה בכל 
בתי הפעילים שנמצאים באזור, ובמשך יומיים מטפלים והורסים באופן 

ממוקד את המנהרה ואת התשתית שנמצאה באזור.

למידה תוך כדי לחימה
בלחימה מודרנית, מהירה, מורכבת ורב־תחומית, הלקחים המבצעיים, 
הלוגיסטיים והאחרים מהלחימה, אינם כאלה המופקים רק בתום הלחימה 
עבור המלחמה הבאה, אלא הם נושא חיוני מאין כמותו בזמן אמת, מיום 

ליום ובעדכון רוחבי בין היחידות. 
אני חושב שזה משהו הכרחי, מדגיש אל"ם חסון בעניין הפקת הלקחים 
בזמן אמת ויישומם בהמשך הלחימה. זה משפר את היכולות שלך מיום 
ליום בצורה משמעותית, והוא מביא על כך כמה דוגמות. ראשית הכנסת 
אמל"ח חדש. קיבלנו "חצבים", אלה פגזים יוצאים מן הכלל וקטלניים 
ביותר, שירינו לראשונה בלחימה זו. הכנסנו אותם לשימוש והטמענו 
אותם. ידענו על כדור זה אך לא לימדנו אותו לפני כן, ובזמן אמת, יחד 
עם צוותים של מחלקת תורת חש"ן )תח"ש(, בסיוע שיעורים והדגמות 
קלטנו אותו בהצלחה רבה. הדבר השני הם מופעי למידה יומיים, שנעשו 
גם באמצעות מכשירי הקשר. באחד מהם, מספר אל"ם גיא, נפגשתי באיזה 
מטע בשטח, עם כל המג"דים כדי לסכם וליישם לקחים. הנושא הזה של 
למידה תוך כדי לחימה, מדגיש אל"ם חסון, הוא סופר חשוב והוא קורה 
כל הזמן בכמה רבדים - המ"פ עם אנשיו, המג"ד עם אנשיו וגם המח"ט 
עם אנשיו, במפקדה קדמית ועורפית ועם המפקדים והמג"דים בשטח. 
הלמידה חיונית לא רק ברובד המבצעי אלא גם ברובד המקצועי כמו 
טכניקות לחימה ושימוש נכון בתחמושת. אני חייב לציין, מעיד אל"ם חסון 
בגאווה חילית, שנוכחות חיל השריון כמפקדה מקצועית הייתה איתנו 
כל הלחימה בזמינות מעולה. הרלוונטיות שלו הוכחה בכך שהמפקדים 
הלוחמים היו מתקשרים להתייעץ עם מפקדת קצין השריון הראשי שהיה 
גם הוא בשטח. אם לדוגמה הייתה בעיה עם תחמושת התקשרו לראש 

מדור תותחנות, ועל בעיה עם כשירות מערכת מענ"ק )מערכת לניהול 
קרב( התקשרו עם ראש מדור מענ"ק.

הקרב המשולב כמפתח להצלחה
הלחימה במבצע "צוק איתן" הייתה מופת של פעולה רב־חילית ורב־

זרועית בסדיר ובמילואים. בצוותי הקרב החטיבתיים והאחרים היו ציוותי 
כוחות של שריון, רגלים, הנדסה, ארטילריה, יחידות מיוחדות כמו מגלן, 
עוקץ )יחידת הכלבנים( ויהל"ם )יחידת הנדסה למשימות מיוחדות(, האיסוף 
הקרבי וגורמי מודיעין אחרים, חימוש, רפואה, לוגיסטיקה ושאר תומכי 
לחימה, בשיתוף הדוק עם חיל האוויר ובאזורים המתאימים גם עם חיל 
הים, והכל בזמן אמת. מה שמאוד בלט בלחימה, מציין אל"ם חסון, היא 
היכולת המידית להבין את המשמעות של הקרב המשולב, לא רק של כוחות 
היבשה, אלא גם את שילוב כוחות האוויר והמודיעין בלחימה. במבצע זה 
בפעם ראשונה הגיעה השילוביות הרב־זרועית למיצוי כמעט אופטימלי. 
היה לכך ביטוי קודם כל במפקדת חטיבה בנויה היטב, שיודעת לעבד 
ולהעלות את הנתונים למעלה, וביכולת להפעיל מערכות, לקבל נתונים 
ולעבד אותם ברמת הגדודים והמ"פים. עוד אפיין את המלחמה הזאת 
שיתוף הפעולה הכמעט נדיר בין הטנקים לחי"ר ובין הטנקים והחי"ר 
והנדסה, שהפך לשילוב קטלני ויוצא מן הכלל, שהלך והתעצם והתעצב 
והתייעל במהלך הלחימה, והגיע לרמה אינטימית של מ"מים עם מ"פים 

ועבודה מאוד יעילה וטובה.
ראוי לציין, מוסיף אל"ם חסון, את הדומיננטיות של השריון והביטחון 
שהוא מביא לכוחות החי"ר הרגליים. העוצמה שהפעלנו בכניסה ללחימה, 
המעבר להתקפה והירי המשמעותי והמסיבי בשלבי הלחימה השונים 
של איתור אויב והשמדתו. זה הביא לביטחון גדול בחי"ר שהלך מאחורי 
הטנקים, ועל כך העידו מפקדי החי"ר ולוחמיו. הנה כמה ציטוטים של 
מג"דים בחי"ר: "אני לא זז מטר אם אין לי טנקים", "אני לא מתקדם, אני 

חייב עוד טנקים", אלה אמירות מאוד משמעותיות.
לרוב היו הטנקים מגיעים ראשונים ותופסים את פאתי היעד, והחי"ר 
נכנס דרכם. במצב זה נמצא שכל בית שהולכים אליו הוא בית שירו עליו 
תחילה, הוא בית שהסתכלו עליו. השילוב הזה במבצע הביא לביטחון ענק, 
במיוחד ציינו זאת אנשי המילואים. אנשי המילואים לוחמי החי"ר נכנסו 
בפעם הראשונה עם חששות רגילים, כמו כל יחידה שנכנסת ללחימה בפעם 
הראשונה, ועוצמת אש שהביאו הטנקים, עוצמת האש הגדולה שהפעילה 
החטיבה, הביאה לביטחון גדול של האנשים ולהבנה שאין זו מלחמה 
פרטית אלא מערכה משמעותית עם קרב חטיבתי, עם קרבות גדודיים 
עם ציוותי קרב גדודיים. זה שילוב בלתי רגיל שהיה במקום ובזמן הנכון.

לאורך הלחימה בלטה מאוד היצירתיות אצל היחידות, ובתוך כך היכולת 
להבין ולהכיר את עבודת החמאס במרחב, ולמצוא חליפה מבצעית הולמת 
לאתגר שהוא יצר. זה בא לידי ביטוי בפעולות תחבולניות של גירוי ותגובה, 
זה בא לידי ביטוי במארבים של כל הכוחות, חי"ר ושריון, זה בא לידי 
ביטוי בלחימה בגזרה צרה ומאוד מאובטחת לעומת רחבה, כדי לנטרל 
הזדמנויות של האויב לצאת מכל מיני מקומות ולנסות לפגוע בנו ולחטוף 
אנשים. זה בא לידי ביטוי בפשיטות משוריינות, בסיורים ממוכנים, רגליים 

ומשוריינים, וזה הביא באמת לעבודה מאוד אפקטיבית.

השתנות האויב ושדה הקרב
לחימה של יחידות שריון גדולות בהיקף חטיבתי ואוגדתי היו לאחרונה 
במלחמת יום הכיפורים לפני יותר מארבעים שנה. אמנם יש טנקים בצבאות 
ערב, כמו סוריה, אך שיטות הלחימה נגד טנקים והאמצעים לכך השתנו 
מאוד, ואין צופים כיום התנגשות חזיתית רבתי בין טנקים. האויב הוא 
בעיקר גורמי טרור כמו חמאס, חיזבאללה ואחרים. האויב כיום מצויד בנשק 
נ"ט ארוך טווח כמו טילי קורנט, הוא מרבה להשתמש במטענים מוסווים 
ובמלכודים, הוא מוסווה היטב ונעזר במנהרות ובחללים תת־קרקעיים, הוא 
נחשף למשכי זמן קצרים מאוד, אין הוא בולט כמטרות האופייניות לירי 
טנקים כבעבר, הוא מוטמע בקרב אוכלוסייה אזרחית ובשטחים הבנויים 
בצפיפות. כל אלה מציבים אתגרים לא פשוטים לצה"ל ולפעולות של צוותי 

הרמטכ"ל רב־אלוף בני גנץ )במרכז( עם מח"ט 460 אל"ם גיא חסון 
)משמאל( וקצין השריון הראשי תא"ל שמואל אולנסקי בעת המבצע
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קרב רב־חיליים. נדרש קצב לחימה מהיר הרבה יותר, נדרש שיתוף פעולה 
הדוק וצמוד בתוך כוחות היבשה ובינם ובין חיל האוויר.

צק"ג עוז )צוות קרב גדודי(, שהוא לבנת היסוד של יחידות השריון מעתה 
ואילך, מסביר אל"ם חסון, נמצא בבנייה. כדי לקדם את המוכנות לשינויים 
בשדה הקרב ערכנו שינויים רבים באימונים בשנה וחצי האחרונות. התחלנו 
לירות באופן מסיבי למטרות חי"ר, וכ־80 אחוזים מהמטרות שהתותחן 
מוכשר לירות עליהן הן מטרות חי"ר. הגדרנו את כשירות הלחימה בשטח 
הבנוי ככשירות בסיסית, ולא מתקדמת, וכולם מתאמנים בה. לקחנו 
את אוכלוסיית המט"קים, שהיא צוואר הבקבוק, והוצאנו את הקורסים 
לאימוני חוץ בלש"ביות )במתקני לחימה בשטח בנוי( לאימוני חוץ עם 
הטנקים, ועשינו סדרות חוץ משמעותיות. לקחנו את אימון הצמ"פ )צוות, 
מחלקה ופלוגה( והתחלנו להגדיר את הכשירויות שקשורות לשטח בנוי 

וסגור, בצורה משמעותית.

שגרת החיים בלחימה
האדם שבטנק ינצח - זאת עובדה מוכחת, אך האדם והטנק צריכים 
"תדלוק" וטיפול במהלך הלחימה. מטוס קרב חוזר לבסיס, מטפלים בו, 
מתדלקים ומחמשים אותו מחדש וטייס אחר ורענן יכול להמריא בו 
למשימה חדשה. הטנק וצוותו נשארים בשטח ויש לעשות הכל בשטח 

שבו נמשכת הלחימה, כולל שינה. הנה מבט חטוף על שגרה זו.
אחד האתגרים בחטיבת שריון הוא הסיפור הלוגיסטי, מסביר אל"ם 
חסון. אחרי 48 שעות זה מתחיל להיות מאמץ מאוד משמעותי. יש ליצור 
ציר לוגיסטי עביר וקל כדי להביא אספקה, בעיקר סולר, או לצאת לאחור 
בקבוצות קטנות לצורך תדלוק ומילוי מחדש של תחמושת ואספקה אחרת. 
הציר שפתחנו בקרב הראשון היה ציר קשה מדי לרכבי האספקה ומצאנו את 
עצמנו יוצאים לארץ לתדלוק ולשהייה, על אף שהמרחקים היו קצרים. אחרי 
כמה ימים הבנו באיחור מה שזה בעייתי. פתחנו נתיבים קצרים ומהירים 
במרחבים מוגנים, ואז התחלנו גם להניע ולהכניס אספקה בצורה מהירה.

הנושא השני הוא היכולת לרענן את צוותי הטנקים. אין מדובר מקלחות 
אלא על יכולת לצאת מהטנק לאחר שהייה רצופה של יממה או שתיים 
ולמתוח אברים. המאמצים שהאנשים עוברים, השינה שאינה עמוקה 
ואינה בריאה בישיבה או בעמידה, מביאה לעייפות קשה מאוד אחרי 
יומיים. אחד הדברים שעשינו היה ליצור בשטח מגננים ולאפשר שינה על 
גבי טנקים במגננים. היו מקרים שהשתמשנו בבתים שהחי"ר תפס לצאת 
ו"להתרענן" אצלם. מספיק ששריונר אחרי יומיים שלושה בטנק שוכב 
על רצפה שטוחה, זה נחשב "חתיכת" התרעננות. השילוב הזה והשגרה 
המבצעית הזאת והיכולת לרענן גם את צוותי הטנקים, זה משהו שלמדנו 
אותו רבות ב"עופרת יצוקה", ולמרות זאת היו לנו כמה 'פישולים' של 
לוחמים עם קצת בצקות. היכולת לעשות זאת במיוחד במקום שהאיום 
יכול להגיח מכל מקום הוא סיפור מבצעי מובהק, כי אין ביטחון בטיהור 

מוחלט של השטח, כשהאויב הוא תת קרקעי. לכן הדריכות הזאת ולהיות 
מכווצים במקום מסוים ומאובטחים מאוד זה חלק מהעניין.

מצאנו גם, מוסיף אל"ם גיא, נפילת מתח תהומית אצל הלוחמים מרגע 
שנגמרת התקפה ופורץ שקט מופתי במרחב. הכל יודעים שמתחת לפני 
השטח יש אנשים, וטיל יכול לעוף אלינו כל רגע מ־3 ק"מ ועדיין זה גורם 
לנפילת מתח שמביאה את הלוחמים לעשות פעולות בלתי שקולות, כמו 
לרדת מהטנק מלמעלה במקום מהדלת האחורית, לעלות ולתפעל מקלעים 
מגבוה, וכמו בחי"ר לשכב על הרצפה או להוריד אפודי מגן . חוסר המתח 
הזה הוא משהו מאוד מאפיין לחימה אסימטרית שבה האויב, שפעמים 
רבות מצוי בתת־קרקע, תמיד יבקש לנסות לזהות הזדמנות שבה הוא 
יצליח לעקוץ. חובה עלינו לא לאפשר לו הזדמנות כזו. היכולת שלנו לשמר 
את המתח המבצעי הזה אצל כל הכוחות הוא אתגר מקצועי ומנהיגותי, 
ומבחינתי גם חסר תקדים. עושים את זה בכמה מנגנונים. האחד, מייצרים 
בשטח מקומות מאובטחים שבהם אפשר להקל במתח, לדוגמה מגננים 
בשטח הפתוח ובשטח הבנוי, בתים מוגנים שבהם חיילים יכולים להיכנס 
ולהוריד את השכפ"ץ, ולהיות במקום שהוא יחסית מוגן. שנית זה מיקום 
מפקדים ודוגמה אישית של המפקדים ביכולת שלהם בעצמם להיות דרוכים 
ולהקפיד על העניין. צעד נוסף הוא שעון פעילות או שעון משימה, שבו 
כל הזמן יש קצב ועיסוק. אחד הדברים שיכולים לקרות בלחימה מסוג 
זה, שאתה מגיע, נעצר וזהו, ועכשיו לא קורה כלום. אתה יכול לעמוד יום, 
יומיים ולא קורה כלום. פעם נפילת פצמ"ר, פעם איזה צרור של מקלע, אבל 
בגדול לא קורה כלום, וזה יכול להתהפך תוך שניות באירוע נקודתי של 
איזה בית שלא שמנו לב והוא קורס על חיילים, כמו באירוע של המרפאה.

בחזרה לעתיד
הלחימה הסתיימה וחטיבת ההכשרה חוזרת לתפקידה הקבוע בהכשרת 
הטנקיסט, מפקד הטנק והמ"מ. לקחי הלחימה יגובשו בקבוצות שונות 
וברמות השונות של השריון ויהיה צורך לתרגם אותם לתוכנית הכשרה 
עדכנית בכל הקורסים. לא הכל ישתנה אבל בהחלט יהיו שינויים ודגשים. 
זה תמיד עניין של הערכת מצב, הבנה ומינון, מסביר אל"ם חסון. בקורס 
הקצינים לומדים שיתוף פעולה ויש סדרת הקרב המשולב )סק"ם( שאותה 
שינינו ללא הכר במינון התרגילים וזה חלק מההצלחה הענקית במבצע. 
נצטרך כנראה להדגיש זאת גם בקורס המט"קים. בתוך כך למדנו שהתמחות 
בלחימה בשטח סגור ובנוי הופכת אותך ליותר מקצועי גם בשטח הפתוח. 
אם לדוגמה מתאמנים לכונן לפינה של חלון בטווח 3000 מטרים, קל יותר 
אחר כך לכונן לטנק במרחק כזה. אנחנו בחטיבת ההכשרה צריכים להקנות 
לבוגרים יכולת רב־תחומית בסיסית, שתאפשר להם לתאים את עצמם 

ודרך לחימתם לכל מתאר שבו ייתקלו בזירה שבה יפעלו.
כל שנותר לנו הוא לאחל הצלחה לחטיבה 460 במשימה החיונית של 

הכשרת לוחמי העתיד.  

הטנקים השאירו עקבות בכל מקום



”וְדָן וְיָוָן מְאוּזָּל, בְּעִזְבוֹנַיִךְ נָתָנּוּ; בַּרְזֶל עָשׁוֹת קִדָּה וְקָנֶה, בְּמַעֲרָבֵךְ הָיָה”.

( ש ע ת ) ת  י א ב צ ה ה  י י ש ע ת ה ת  צ ו ב ק מ

במבצע צוק איתן רכבו המרכבות והנמרים של חיל 
השיריון על מערכות ההנעה המיוצרות כחול לבן 

בעשות אשקלון.
לכל אורך השנה ממשיכה עשות לייצר ולתמוך
בממסרת הראשית, ההינעים הסופיים, המזקו"מים

וחודרני השיריון של המרכבות והנמרים.

עשות אשקלון מברכת ומחזקת את ידי חיל השריון

במבצע צוק איתן רכבו המרכבות והנמרים של חיל 
השיריון על מערכות ההנעה המיוצרות כחול לבן 
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כמה ימים לפני הפסקת האש הסופית של 
מבצע "צוק איתן" פגשנו את סא"ל רפי וולפסון, 
המפקד הדינמי של גדוד ההכשרות "שחק" )196( 
של חטיבה 460, לשמוע על פעילות הגדוד במבצע. 
בשגרת האימונים הגדוד מכשיר חניכים של קורס 
מפקדי טנקים )קמ"ט( ושל קורס קציני השריון 
)קק"ש( לקראת תפקידם בחטיבות השריון 
הסדירות. כשהחלה הלחימה לא היה בפועל 
גדוד מאויש, כי קורס מפקדי הטנקים וקורס 
קציני השריון הסתיימו שבוע לפני כן והחניכים 
נשלחו ליחידות החדשות שלהן או שהיו בחופשה, 
ובגדוד שובצו מדריכים שבחלקם היו חדשים 

מתוך בוגרי הקורסים האחרונים.
הפעילו אותנו במוצאי השבת )5 ביולי(, מציין 
סא"ל רפי וולפסון, והגדוד התארגן עם לוחמים 
ומפקדים חדשים מההכשרות שנפתחו רק זמן 
קצר לפני המבצע. היו בהם מחלקה מפלוגה של 

חטיבה 7 שהוסבה למרכבה סימן 4, צוערים 
שסיימו בה"ד 1 והיו אמורים להגיע לקק"ש, 
מט"קים צעירים שסיימו קמ"ט והיו מיועדים 
לבה"ד 1 וחיילים בהכנה לקמ"ט. כולם עם בגדי 
א' בבית ואין להם בגדי ב' והם לא מכירים את 
המפקדים שלהם. בעת ההקפצה ביום ראשון 
הייתה כוונה לשלבם בלחימה כבר למחרת בלילה, 
בכניסה לשטח הרצועה עם חטיבת הצנחנים 
שכבר שבוע נערכת לפעולה. באחת בצהריים של 
יום ראשון החלו להגיע החיילים באוטובוסים 
לשיזפון, מספר סא"ל וולפסון, וכבר חיכו לנו 
שם 35 מובילי טנקים, מראה שלא ראיתי כמוהו, 
וממתינים שנעמיס את הטנקים. למחרת ביום 
שני בחמש בבוקר נחת הטנק האחרון שלנו 
בשטח הכינוס באזור חאן יונס, וכל הטנקים 
היו חמושים ומזוודים. ההכרות הראשונית בין 
המפקדים והלוחמים התקיימה עם ההפעלה, וזה 

אירוע מאתגר בזכות עצמו ברמה המנהיגותית.

אימון חפוז לפני לחימה
בראשון בצהריים חברתי למח"ט הצנחנים 
לקבל פקודה, שם הבנתי לראשונה שלא ניכנס 
למחרת בלילה, וכנראה שלא ניכנס לפני יום רביעי. 
לגדוד זה היה מצוין. קיימנו מיד נוהל קרב ואישור 
תוכניות, כל מה שצריך עם מח"ט הצנחנים, והכנו 
תוכנית אימונים שכולם נרתמו אליה. ההבנה 
שלי הייתה, מציין סא"ל וולפסון, שהדבר הכי 
חשוב קודם כל זה רמת הצוות והמחלקה, כי 
האנשים אפילו לא עשו תרגולות האחד עם 
השני. אחד מהמ"פים שלי אמר לי בסוף, שמע, 
החלפתי טנק תוך כדי, נכנסתי, לא ידעתי את 
השמות של האנשים שאני נלחם איתם, עד סוף 
הלחימה, כי בחיים לא פגשתי אותם קודם לכן. 
העברנו שלוש מחלקות טנקים לבסיס האימונים 

 גדוד השריון 
196 "שחק" 

 במבצע 
"צוק איתן"

חטיבת ההכשרות 460 כולה השתתפה 
במבצע "צוק איתן" וחלק מגדודיה צורפו 
לצוותי קרב אחרים. גדוד "שחק" 196 של 
החטיבה, בפיקוד סא"ל רפי וולפסון, צורף 
לחטיבת הצנחנים שבפיקוד אל"ם אליעזר 

טולדנו, והישגיו הרקיעו והרשימו

אל"ם )במיל'( שאול נגר
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השריון בלב השטח הבנוי

בצאלים )מל"י( והאנשים התאמנו שלושה ימים 
בסבבים, כל פלוגה במקביל, כולל בירי בשטח 
בנוי במתקן שבצאלים, וכן קיבלנו לשטחי הכינוס 
שני מאמני צוות לאימון התותחנים והצוותים. 
גם אנשי ההנדסה והדחפורים היו ִאתנו ותרגלנו 
עבודה משותפת. ביום חמישי, לאחר שהכניסה 
לשטח הרצועה נדחתה, התחלנו בערב אימונים 
משותפים עם הצנחנים. כל מחלקת טנקים 
שהייתה תחת פיקוד פלוגת חי"ר, עשתה איתה 
תרגיל פלוגתי בשטח בנוי. לקראת הכניסה 
ללחימה הייתה לנו ולצנחנים שפה משותפת, 
והתיאום בינינו היה ברמה מאוד מאוד גבוהה. 
בתוך כך לא היה מ"מ טנקים שלא עשה עם מ"פ 
החי"ר שלו תרגיל פלוגתי. עשינו גם עוד אימונים 
למפקדה, ירי מנגמ"שים, אימון לדרגים, וכל 
רופאי המילואים מחלקת הרפואה עם החובשים 
עשתה אימון מלא. כשנכנסנו ללחימה, מציין 

סא"ל וולפסון בסיפוק, כבר הייתי רגוע מכך 
שהגדוד מוכן היטב ללחימה, אף שכל ההכנה 

נמשכה שבוע אחד בלבד.

 לחימה משולבת ויעילה 
עם הצנחנים

מפקד חטיבת הצנחנים אל"ם טולדנו ביסס את 
כניסת החטיבה עם גדוד הטנקים בראש. בשלב 

הראשון פיקדתי על הצק"ג )צוות קרב גדודי( 
שכלל את שלוש פלוגות הטנקים, מפרט סא"ל רפי 
וולפסון, ואנחנו היינו הראשונים שנכנסנו והגענו 
לשטח המפתח שהגדיר המח"ט. כשהגענו עברו 
דרכנו גדודי הצנחנים וכל אחד צירף אליו את 
כוח השריון שלו והתחיל להיכנס איתו לגזרתו. 
במבט לאחור וגם לאחר כל התחקירים הגדודיים 
והפלוגתיים שלנו, אני חושב שזה היה מהלך 
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השריון מגיע לכל מקום שבו הוא נדרש

מעולה. בהתחלה עוד התנפל עלינו אויב, סמ"פ 
שלי פגע בטנק שני מחבלים שבאו להפעיל עליו 
מטען, אני יריתי במקלע המקביל על מישהו שרץ 
לעבר הטנק שלי, דחפור די־9 שלי נכנס והתפוצצו 
מטענים על הכף שלו, ועל פלוגה אחרת שלי ירו 
נ"טים. לפי תחושתי המחבלים היו בהלם מכך 
שאנחנו נכנסים, הם לא האמינו שנעבור את 
הגדר, ונראה כי הם מאוד מיהרו להתארגן. יש 
בתים שנכנסנו אליהם ביום יומיים הראשונים, 
שם מצאנו עוד כוסות קפה חם על השולחן. 
זה היה האויב הכי ברור שראינו בעין בתחילת 
הלחימה. נראה שכאשר הצנחנים נכנסו כמה 
שעות לאחר מכן - המחבלים כבר היו בתת־
קרקע. צריך לציין כי הבנו שיש גזרה שממנה 
כבר  המח"ט  ולכן  אש,  יותר  נחטוף  כנראה 
בתוכנית נתן לי משימה צפויה להגיע לשם ולא 
לפי התוכנית המקורית. בלילה המח"ט הפעיל את 
הפקודה הזאת, ופנינו לגזרה הדרומית יותר, מתוך 
הבנה ששם עיקר האויב ושם נצטרך יותר כוח, 
ובכללו כמובן כוח משוריין. מאותו רגע התחלנו 
בטיהור המרחב. למחרת בבוקר הצנחנים מצאו 
את שלוש המנהרות הראשונות שהם חיפשו, 
ומאותו רגע התחיל טיהור המרחב, התקפות 

מקומיות קדימה כדי לא לעמוד במקום, ופיצוץ 
המנהרות, שזה עיקר העיסוק של החטיבה.

לאחר השמדת שלוש המנהרות הראשונות 
התקבלה משימה להשמיד שתיים נוספות. כיבוש 
השטח הוא מהלך מהיר, כמה שעות לחימה, 
ואז נערכים להגנה היקפית ומתחילה העבודה 
העיקרית נגד המנהרות שנמשכת כמה ימים, כפי 
שהטיב להגדיר מח"ט הצנחנים אל"ם טולדנו. 
מרבית הלוחמים הצעירים שזו לחימתם הראשונה 
הופתעו ממצב זה. אני פחות אוהב את המגננים 
התחומים בסוללות עפר בשטח, אומר סא"ל 
וולפסון, כי יש בכך מעין סימון למחבלים היכן 
לתקוף. השתמשנו לא מעט בבתים כדי להגדיר 

מתחם מוגן. אין קו מגע מוגדר. 
חשוב לציין כי כמות מנהרות הלחימה של 
המחבלים מתחת לפני שטח היא עצומה. אם 
זזים מאה מטרים ולא מגלים מנהרה - משהו 

לא בסדר.
כשהיינו במגנן החטיבתי חטפנו אש לא פעם. 
ביום השני לשהותנו שם הופעל מטען על ציר 
הגישה למגנן. לאחר שחישפנו את השטח גילינו 
מנהרה שהגיעה בדיוק עד לפיר הסמוך אלינו, 
כלומר המחבלים הגיחו מן הפיר, הניחו מטען 

ונעלמו בתת־הקרקע. יום לאחר מכן נורה מטען 
נ"ט על נגמ"ש פומ"ה של ההנדסה בתחום המגנן 
החטיבתי. מכך הבנו שיש לתקוף את השטחים 
השולטים מסביב. גדוד 202 של הצנחנים נכנס 
להתקפה, אנחנו התפרסנו במקום אחר והיינו 
עתודה לטובתו. הגדוד נכנס לשטח בנוי בצפיפות 
ורווי באויב, ואנחנו הופעלנו כעתודה. עם כוח 
של כ־10 טנקים, זו פלוגת הטנקים שלי שהייתה 
איתו, נכנסנו דרך פלוגה ח' שלו, ושם הייתה 
לחימה. הטנק שהייתי בו היה קרוב לחטוף נ"ט 
ומערכת "מעיל רוח" נטרלה אותו. טנק אחר 
שלי חטף נ"ט בזחל. בשני המקרים ירי הנ"ט 
היה מתוך שני מסגדים, ולאחר שהרסנו אותם 
נורו עלינו פצמ"רים 120, אבל כרבע שעה לאחר 

שהגענו נגמר האירוע.
אחת ההתמודדויות הקשות בלחימה, מציין 
המבצעית.  המשמעת  היא  וולפסון,  סא"ל 
כשאתה מגיע לשטח ואתה נאחז בו, והחיילים 
כבר שוהים שם יום, פתאום אתה רואה אותם 
יורדים מהטנק מלמעלה ולא מהמסדרון האחורי, 
ומסירים מהראש את הקסדה. קיימת תחושה 
אצל הלוחמים הצעירים כי בשטח שנכבש זה 
עתה הכל בסדר, ולאחר יום או יומיים שבהם 
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לא נראה אויב, פתאום הוא מגיע.

הצק"ג של 196
בצק"ג שלנו, מספר סא"ל רפי וולפסון, הייתה 
הפלוגה מוקטנת של טנקים ושתי פלוגות חי"ר. 
בששת הימים הראשונים של הלחימה טיפלנו 
בעיקר באבטחת השטח, כבשנו כל פעם שטח 
אחר שכלל גם בתים, וטיהרנו מרחב אחר, כל 
פעם בנתחים של כ־500 מטרים קדימה, דרומה, 
צפונה, עם היתקלות בנשק נ"ט מדי פעם. פעמיים 
השמדנו אנשי חמאס שהגיעו על אופנוענים כדי 
לירות בנו. פעם אחת הם הניחו לנו מטען בתוך 
בית וסיכלנו אותם. כעבור שישה ימים ובעקבות 
המטען שהיה וירי פצמ"רים, קיבלנו אחריות 
גם על הציר הלוגיסטי. הייתה גם הבנה שגדוד 
ההנדסה שהיה עד עכשיו אחראי על הציר, אינו 
מסוגל לעשות זאת וגם לטפל בפיצוץ המנהרות, 
שזה עיסוק בפני עצמו. לשם כך קיבלתי בחזרה 
את פלוגת החרמ"ש שלי תחת פיקודי, שעד אז 
ִאבטחה את הציר הלוגיסטי תחת פיקוד גדוד 
ההנדסה. מה שמדהים הוא שעם הפעלת הטנקים 

בלחימה האירועים מסתיימים בתוך זמן קצר.
האימונים שעשינו לפני המבצע והעבודה 

המשותפת עם הצנחנים, יצרה אמון מאוד מאוד 
גבוה בין המ"פים של השריון למג"דים של החי"ר, 
וגם בין המ"פים שנתתי ת"פ המג"דים. מפקדי 
החי"ר ראו מקרוב את פעילות הטנקים. באחת 
מקבוצות הפקודות שהתקיימו מחוץ לשטח 
הלחימה, בא אחד המג"דים של החי"ר ואמר 
לאנשיו, תקשיבו, אתם חייבים להיכנס לטנק, 
לראות מהו כדי להבין את היכולות שלו. ואכן 
כדי שלוחמי החי"ר יבינו את התחושה ביציאה 
מהטנק ויידעו איך לתפעל אותו, פינינו לזמן 
מה את מארזי התחמושת מתוך שלושה טנקים, 
ולוחמי החי"ר ומפקדיהם משתי פלוגות נכנסו 

לטנקים וראו, והחיבור איתם היה מאוד טוב.
יש לציין כי היו מ"פים ומג"דים של החי"ר 
שמאוד מאוד חששו מדו"צ )ירי דו־צדדי(, בין 
אם מפני שלא הכירו מקרוב את הכוח של הטנק, 
אולי בגלל "עופרת יצוקה", ובין אם מחוסר 
אימון משותף עם טנקים קודם לכן. עקב כך הם 
חששו ובתוכניות הראשונות הציבו את הטנקים 
באגפים. לאחר האימון המשותף נוצר הֵאמון בין 
המפקדים. כשנכנסנו ללחימה הטנקים כבר היו 

משולבים היטב.
היו ככלל שתי תצורות הפעלה, האחת שהייתה 

בחלק מהגדודים, שהטנקים מסתערים ראשונים 
קדימה, לוחמי החי"ר עוברים דרכם, כובשים 
את הפאתים שהטנקים ירו עליהם, ואז הטנקים 
מגיעים ומייצבים קו קדימה. בשנייה שהטנקים 
לוחמים ומגיעים לקו סיום הלחימה והחי"ר 
מטהרים אחריהם. זו עבודה מאוד צמודה ביחד, 
צלפי החי"ר מכווינים טנק, יורים כדוד לסימון 
בית מסוים, ואז הטנק יורה פגז. בסוף הלחימה 
המג"דים של החי"ר הבינו את היכולת של השריון 
והטנקים, עד כמה ובמה אפשר לשלב אותם 
ולהשלים את החי"ר בכל הדברים שלהם חסר.

הטנקים נתנו 'טונות' של ביטחון לחי"ר, מציין 
סא"ל וולפסון ומוסיף, ועם זאת יש גם חסרונות 
לטנקים, את טיהור המרחב אנחנו לא מסוגלים 
לעשות, ואז חי"ר נכנס, ומטהר בית אחר בית, 

ושיתוף פעולה הזה עובד טוב ביחד.

מודיעין מעולה והכשרה טובה 
המודיעין שקיבלנו ובזמן אמת היה מטורף, 
מדהים, מתלהב סא"ל וולפסון. תכננתי להיכנס 
לאיזה מבנה ומיד מודיעים לי אל תיכנס לשם 
הבית ממולכד. בשגרה אנחנו גדוד הכשרה, ותוך 
כדי מבצע כשאנחנו יורים על עוד איזה בית, 
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אחד ממאות הפירים שנועדו לזרוע מוות והרס

בדרך לקרב

ומכוננים לפינה הימנית התחתונה של חלון, 
קיבלנו עוד איזה זיהוי ממודיעין ויורים לנקודה 
שצוינה. הקמב"ץ אצלי בטנק היה מ"פ הקק"ש 
שסיים תפקיד שבועיים וחצי קודם לכן, ואמרתי 
לו שאני שמח על השינויים שעשינו בהכשרה, כי 
אנחנו נלחמים בדיוק כמו שאנחנו מתאמנים. כל 
המ"פים בגדוד שלי היו בוגרי "עופרת יצוקה", 
כולם היו טנקיסטים, וכולם היו מפקדי מחלקות 
ב"עופרת יצוקה", וזה יתרון. אתה מגלה שברגע 

שנכנסים ללחימה, הם לוחמים.
יש כאלה מפקדים צעירים שעדיין עושים 
את  מבינים  לא  שעדיין  בהתחלה,  שטויות 
המשמעויות של כל דבר, אך בשביל זה יש את 
המ"פים. זה גם בא לביטוי בצורת המנוחה תוך 
כדי לחימה. שלושת או ארבעת ימי הלחימה 
הראשונים היו מאוד עצימים, עם המון התקפות 
והרבה ירי, ופתאום אתה רואה כמה מפקדים 
שיצאו על בצקות. במהלך הלחימה לומדים, 

נחים. קשה  היו  כל מ"ם  כל מ"פ או  ובסוף 
לתת  לעצור,  צריך   ,24/7 בלחימה  להתמיד 
5־4 שעות,  ללוחמים לרדת מהטנק ולישון, 

ועדיף בתוך מבנה.

לקחים ולמידה תוך כדי לחימה
יש לקחים רבים מהלחימה במגוון נושאים, 
מציין סא"ל וולפסון, בהם על מבנה וארגון 
השריון, על אמצעי הלחימה החדישים, ועל 
תפעול הטנקים בשטח. בתוך כך יש מערכת שו"ב 
)שליטה ובקרה( חדישה שאפשרה לנהל את 
הלחימה במהירות, לציין מטרות אויב בדייקנות 
ולהתמצא בכל רגע בפריסת הכוחות. אחת 
התובנות החשובות היא שכל מפקד מחלקה 
בשריון צריך לדעת לעבוד עם מ"פ חי"ר, כי גם 
הלחימה הבאה תהיה בשילוב רב־חילי הדוק. 
אם צק"ג שריון משולב בצוות קרב חטיבתי 
של חי"ר צפוי שפלוגות ומחלקות שריון יפעלו 
עם גדודים ופלוגות חי"ר, ולכן הכשרת מפקדי 
המחלקות בשריון צריכה להדגיש זאת. יש גם 
שפה משותפת בנושא וצריך להכיר, ללמוד 
כמג"דים בשריון  גם אנחנו  ולתרגל אותה. 
נמצא את עצמנו מפקדים כל אחד על שתיים 
או שלוש פלוגות חי"ר, כפי שאכן היה לי בחלק 
של הלחימה במבצע זה. כמג"ד שריון אינני חייב 
לשלוט בצורה הטובה ביותר בתרגולות החי"ר 
ובטכניקות שלהם, אך ההבנה בכך תורמת מאוד. 
בלחימה למדתי רבות לדוגמה על טיהור בתים 

ועל טיהור מרחב.
בכל ערב קיימנו כל המ"פים שלי ואני שיחה 
בקשר, מספר סא"ל וולפסון, לפרט את תמונת 
המצב ולציין לקחים. היו לדוגמה לקחים בנושא 
הכוונת דחפור, ואחד המ"פים העלה צורך להזניק 
קדימה טנקים בעקבות היתקלות עם מחבלים. 
יומיים לאחר מכן נתקל במצב דומה מ"פ אחר 
ומיד הבין שכך יעצור את האירוע, וכך אכן אירע. 
כמעט בכל פעם שפעלנו למלא מחדש את בטן 
התחמושת קיבלנו לידינו את הפנקסים של תח"ש 
)מחלקת תורת חש"ן( שריכזו לקחים עדכניים 
מכל גזרות לחימה. היו בהם נושאים שגם אנחנו 
חווינו וכאלה שהפנו את תשומת הלב לדגשים 
נדרשים, כמו מניעת התפוצצות קנה התותח 
עקב חדירת חול. השיחות הליליות בינינו היו 
חיוניות גם כשחזרו בהם נושאים מוכרים כמו 
כיצד לעשות טיפול לפני תנועה ותיאום כוונות 
בסוג כזה של לחימה. בתוך כך הוצאנו לסירוגין 
חלק מהכוח לאחור לביצוע טיפולים יזומים או 
תדלוק, אף כי גם הכנסנו את מכליות הדלק אלינו 
בצורה מאובטחת. חלק מהפעילויות גמרו לנו 

את הלילה, הוא מוסיף.
במהלך הלחימה גם קיבלנו את הפגז החדש 
"חצב" שעשה עבודה מדהימה ויריתי את הפגז 
הראשון מסוג זה בגדוד. באחד המקרים גילינו בית 
ששימש חמ"ל של מחבלים, ופגז אחד הספיק כדי 
למחוק אותו. יש לציין כי במהלך המבצע שינינו 
את הרכב בטן התחמושת בהתאמה לצרכים 

שאפיינו את הלחימה.  
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נשר מחזקת את ידי לוחמינו
ישר כח!

הביקורים פתוחים לקבוצות מאורגנות, בתיאום מראש: 
בטל: 08-9271430 או בפקס: 08-9271431

במרכז המבקרים של נשר,
לא מפסיקים להתחדש ולחדש.

זה הזמן לבוא, לצפות בסרט אנימציה חדש ומופע 
אורקולי מרהיב, להתפעל מתהליך ייצור המלט 

בטכנולוגיה חדישה, לראות איך שומרים על איכות 
הסביבה, לערוך תצפית על המחצבה ולסייר לכל אורך 

תהליך הייצור.

www.nesher.co.il

פרמט
בית יציקה לפלדה

מפעל יציקות 
פלדה - פרמט

 מצדיעים לחיילי ומפקדי 
 צבא הגנה לישראל 
 בהצלחתם במבצע 

"צוק איתן"
חי זכריה )תא"ל מיל'( מנכ"ל
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 ַתַח"ׁש, ובשמו המלא מחלקת תורת חיל השריון, הוא 
מוסד יוקרתי בַחִיל הממונה על פיתוח וגיבוש תורת 

הלחימה של הַחִיל, הפצתה ליחידות והטמעתה, ואיסוף 
לקחי הפעילות המבצעית ותרגומם לעדכונים המתחייבים. 

האם תורת הלחימה של השריון, שגובשה בעמל רב 
ומתעדכנת תדיר, עמדה במבחן במבצע "צוק איתן"?

אל"ם )במיל'( שאול נגר

 חיל השריון 
במבחן "צוק איתן"

תורת
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)תַַח"ש( היא  מחלקת תורת חיל השריון 
כיום גוף צנוע במפקדת קצין השריון הראשי, 
האחראי על גיבוש ופיתוח תורת הלחימה של 
ליחידות החיל,  והפצת התורה  חיל השריון 
גיבוש דרישות לפיתוח אמל"ח חדש, ביצוע 
ניסויים וסיוע בקליטת אמצעי לחימה חדשים, 
כתיבה ופרסום של תיעוד מגוון הקשור ללחימה 
ולהפעלת אמל"ח, מעקב אחרי האימונים ואחרי 
פעילות מבצעית, הפקת הלקחים מהם ועדכון 
תורת הלחימה בהתאם. בראש המחלקה עומד 
כיום אל"ם חיים עידו )חיימון( שהתמנה לתפקידו 
ביולי 2013, והיה במקביל גם מפקד חטיבה 14 
עד ינואר 2014. עיקר פעילותה של מחלקה זו 
היא ברגיעה, אך חיוניותה לא פגה בעת לחימה.

קיימת גם מחלקת תח"ש בחירום המאוישת 
בקציני שריון במילואים ובראשה אל"ם )במיל'( 
יוסי תורג'מן, שמילא תפקיד זה גם במהלך 
שירותו הסדיר, כחלק ממפקדת קשנ"ר בחירום 

שבראשה תא"ל )במיל'( דידי בן יואש.
במהלך מבצע "צוק איתן" היו אנשי תח"ש 
בסדיר ובחירום עם הכוחות הלוחמים, עמדו 
מקרוב על הצרכים השונים ופעלו בזמן אמת 
לנתח את פעילות הלחימה, לגבש ממנה לקחים 
ולהפיץ אותם בכתב ובעל פה, ולעתים בו ביום, 

ליחידות הממשיכות להילחם.
פגשנו את ראש תח"ש אל"ם חיים עידו לפני 
סיום הלחימה במבצע "צוק איתן", לשמוע על 
השריון מזווית הראייה שלו, והבאנו מעט על 

הלקחים שגובשו ועל פעילות המחלקה.

השריון נערך ללחימה
איתן"  "צוק  במבצע  היבשתית  בלחימה 
השתתפו מאות טנקים מכל חטיבות השריון 
בסדיר וחלק מחטיבות המילואים, במסגרת 
צוותי קרב חטיבתיים רב־חיליים. גויסו גם כמה 
יחידות שריון במילואים, שתפסו את מקומן של 
יחידות שריון סדירות בצפון שירדו ללחימה 
בגזרת עזה. כל סוגי הטנקים וסוגי רק"ם אחרים 
השתתפו בלחימה עם מגוון גדול של אמצעי 
לחימה, ובהם כאלה שזו הופעת הבכורה שלהם 
בלחימה, כדוגמת הכדור "חצב" לטנקי המרכבה 
סימן 3 ו־4. במבצע "צוק איתן" השריון לחם גם 
בשטח בנוי, גם בשטח כפרי וגם בשטח פתוח 
יחסית, בשיתוף פעולה הדוק עם כוחות חי"ר, 
הנדסה, תותחנים, מודיעין, אוויר וים. השריון 
שלכאורה ממחיש את עוצמתו בעיקר בתמרון 
במרחבים פתוחים, נדרש והוכיח גם במבצע זה 

את עוצמתו וחיוניותו גם בתנאיי תמרון מוגבל 
בשטחים הבנויים והצפופים.

מגוון הכוחות והאמצעים בלחימה ונתוני 
האויב ודרך לחימתו, כפי שהתגלו, הצריכו מאמץ 
רציני ואינטנסיבי של תח"ש בסדיר ובחירום, 
בשיתוף פעולה הדוק עם מפקדי השריון בלחימה, 
כדי להביט בעין בוחנת על אירועי הלחימה, 
לדלות מהם מסקנות ולקחים ולהביאם לידיעה 
והטמעה בכלל הכוחות בשטח. מעט בדומה 
למלחמת ששת הימים הייתה לכוחות השריון 
בסדיר ובמילואים תקופה קצרה וחיונית לפני 
המהלך הקרקעי, כדי להתאמן ולהיערך ייעודית 

לצפוי. אל"ם חיים עידו )חיימון( - ראש תח"ש
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שדה הקרב הפעם העמיד אתגרים לא מבוטלים 
בפני השריון שנדרש למצוא להם פתרונות מקוריים 
ויצירתיים. האם יכול היה השריון להרוס מנהרות 
- לא! האם היה אפשר להגיע למנהרות, ללא 

השריון, כדי להרוס אותן - לא! 

שדה הקרב המשתנה
אם בעבר הטנק תקף כל מטרה שנראתה 
בעין, לא כך המצב כיום. המטרות ברובן אינן 
רק"ם אויב, המטרות כיום הן מחבלים ומטרות 
אחרות, לרוב קטנות ממדים, מוסווים היטב 
שלא נגלים גם במשקפת, מציין אל"ם חיים עידו. 
המידע על המטרות מגיע פעמים רבות מסוכנויות 
מודיעין מגוונות המקושרות לטנקים ברשתות 
שליטה ובקרה, החשיפה של המטרות היא לזמן 
קצר מאוד ומטרה שאינה מושמדת בפרק זמן 
זה עלולה "לעשות צרות" לאחר מכן, הטווחים 
למטרות מתחילים מהִקרבה המידית לטנק ועד 
כמה קילומטרים, וכדורים חודרי שריון כבר 
אינם מתאימים להשמדת האויב מסוג זה. מצב 
דברים זה שהתפתח בשנים האחרונות הצריך 
לימוד יסודי ונחישות לקבל החלטות אמיצות 
יחידות השריון,  לשינויים מהותיים במבנה 
בתורת הלחימה ובאמצעי הלחימה המותקנים 
בטנקים וביחידות השריון. בכל אלה היה לתח"ש 
חלק חשוב וחיוני בשנים שקדמו למבצע "צוק 
איתן". המערכות האלקטרואופטיות המתקדמות 
שבתהליך הצטיידות בטנקים מאפשרות כיום 
לצוות הטנק לאתר ולזהות מטרות במהירות 
ולהשמידן במהירות. דמיינו לנגד עיניכם צג 
מחשב שעליו סימנים מוסכמים הידועים לאנשי 

השריון, המסמנים מטרות שונות, מדרגים את 
חומרתן ומאפשרים למפקד הטנק לקבל החלטה 
מידית על ירי למטרה היותר חשובה שאותה יש 

להשמיד תחילה.

תורת התותחנות ותחמושת 
טנקים חדישה

בעבר כאשר האויב של השריון הישראלי 
היה בעיקר טנקים ורק"ם אחר היו רוב הכדורים 
שבבטן הטנק מסוג קינטי חודר שריון, וגם לשאר 
הכדורים כמו "חלול" היה כושר נ"ט בנוסף על 
היותו בעל כושר נפיץ. לא עוד, מפרט אל"ם 
חיים עידו. "ְוָיָׁשן ִמְּפנֵי ָחָדׁש ּתֹוִציאּו" )ויקרא כו, 
י(. בשנים האחרונות הוכנסו לשימוש הכדורים 
"רקפת" לתותח 105 מ"מ ו"כלנית" לתותח 120 
מ"מ, וב"צוק איתן" נעשה לראשונה שימוש בכדור 
"חצב" החדש לתותחי 120 מ"מ. הכדורים מסוג 
רקפת וכלנית הם בעלי ראש קרבי רב־תכליתי 
עם כמה אופני פעולה, שיועדו למטרות של חי"ר 
גלוי, חי"ר מאחורי מחסה, ביצורים ומבנים. הכדור 
החדש "חצב" הוא בעל אפקטיביות יוצאת דופן 
בלחימה בשטח בנוי כנגד מבנים. בכל המקרים 
שבהם נעשה בו שימוש ב"צוק איתן" כלפי מבנים 
שבהם שהו מחבלים הוא הוכיח את עצמו בהרס 
מקומי של קומה או בגרימת קריסה של בית 

שאינו רב־קומות.
כיוון שסוג המטרות בשדה הקרב השתנה, 
הטנקים  של  בטן התחמושת  הרכב  השתנה 
בהתאמה. כיום מרבית הכדורים בבטן הטנק 
אינה מיועדים להשמדת טנקים אלא למטרות 
המגוונות האחרות ובהן מחבלים מוסווים, משגרי 

טילים נגד טנקים, מבנים ומטרות קטנות במיוחד 
ואף מרוחקות.

גם תורת התותחנות, שפירושה השיטות 
המעשיות של כינון וירי בתותח ובשאר האמצעים 
שבטנק, השתנתה בהתאם ותוסיף להתעדכן 
בעקבות איסוף ולימוד לקחי "צוק איתן". כל 
המארג של קבלת מידע בזמן אמת מגורמי מודיעין 
שונים והיכולת להעביר נתוני מטרות אל הטנקים, 
מטנק לטנק ומטנק ליחידות אחרות מקנה יתרון 
עצום בלחימה ותשומת לב לשימוש היעיל והנכון 
בשטף המידע. כל אלה צריכים לקבל ביטוי גם 

בתורת התותחנות, וגם לשם כך קיים תח"ש.

חסינות הטנקים
ארבעה עשר לוחמי שריון נפלו במבצע "צוק 
איתן", חמישה מהם קצינים. רק שניים מחללי 
השריון, שניהם קצינים, נהרגו בעת שלחמו 
מתוך הטנק, ולא מהיפגעות הטנק אלא מירי 
של צלף בהיותם חשופים חלקית. השאר נהרגו 
מירי פצצות מרגמה, ממארב לרכב בלתי ממוגן 
וסיבות אחרות בלחימה. מספר טנקים נפגעו 
מרקטות אר־פי־ג'י ללא נזק ממשי. מערכת ההגנה 
האקטיבית מעיל רוח יירטה קרוב לעשרה טילים 

שונים שנורו אל הטנקים.
אנשי תח"ש בסדיר ובמילואים בדקו כל מקרה 
של היפגעות לוחם, בין אם הרוג או פצוע, וכל 
מקרה של היפגעות טנק, ניתחו את הנסיבות, 
גיבשו מסקנות ודאגו להפיץ למפקדים במהירות 
את התובנות והלקחים, גם בעל פה וגם בכתב 

בפרסומים שהוכנו במהירות.
ההשפעה של מערכת ההגנה האקטיבית "מעיל 

דוגמות לתיעוד מקצועי של תח"ש במהלך "צוק איתן"
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רוח", מסביר אל"ם חיים עידו, חורגת מעבר לעצם 
מתן ההגנה לטנק שבו היא מותקנת, מערכת זו 
מגבירה את התעוזה של מפקדי הטנקים בכניסה 
ללא היסוס לשטחים שבהם קיימים איומי נ"ט, 
כפי שגם הוכח במבצע "צוק איתן". מצב זה 
מצריך חשיבה על שיטת הלחימה של יחידת 
שריון המצוידת ב"מעיל רוח" וגם בכך עוסקת 

מחלקת תורת חש"ן, מציין אל"ם חיים עידו.

צוות קרב גדוד )צק"ג( עוז
גדוד שריון סדיר כיום איננו רק טנקים, יש 
בו שתי פלוגות טנקים ופלוגה מסייעת, פלוגת 
טנקים במילואים ופלוגת חרמ"ש במילואים, על 
נגמ"שים אם־113. הפלוגה המסייעת מכילה 
מחלקת סיור, מחלקת תצפית ומחלקת מרגמות 
נגמ"שים אם־113.  על  היא  מ"מ שאף   120
המרגמות מקושרות במערכת שליטה ובקרה 
ומסוגלות להפנות אש מידית לכל מטרה שצוינה 
לה. אל"ם חיים עידו מציין בסיפוק כי פלוגות 
המילואים זוכות לאימונים מספיקים וכי הן 
מעודכנות בכל החידושים של תורת הלחימה 

ובאמצעי הלחימה.
עוד שינוי חשוב שנעשה במפקדת הגדוד הוא 
הוספת מפקד בכיר בתפקיד סמג"ד ב'. המידע 
המודיעיני הרב המגיע לגדוד ממקורות שונים 
מצריך מידה של סינון ו"עיכול" ותרגום למידע 
השימושי למפקדי הפלוגות. שינוי זה כבר הוכיח 
את עצמו ב"צוק איתן". סמג"ד הוא קצין ותיק 

לאחר תפקיד מ"פ.
נתון מפתיע שסיפר אל"ם חיים עידו הוא 
שמחזורי הילודה לפני 18 שנים היו קטנים יחסית 

והם בין גורמי ההשפעה על כמות הפלוגות בסדיר 
בגדוד שריון הנקרא צק"ג והעברת חלק מהפלוגות 

למילואים.

שת"פ עם חי"ר ואחרים
השינויים בשדה הקרב, כפי שנחשף בעבר 
הקרוב וכפי שקיבלו משנה תוקף ב"צוק איתן", 
העלו את שיתוף הפעולה הבין־חילי לרמה יוצאת 
דופן. החי"ר למד ומוקיר את העבודה הצמודה 
עם טנקים בכל משימה, מסביר אל"ם חיים עידו. 
הרכבים משתנים לפי המשימה - של שריון, חי"ר, 
הנדסה, מודיעין, ארטילריה ואחרים - הפכו לחם 

חוק בלחימה ביבשה.
משיחות שלי עם מג"דים, מח"טים ואחרים 
ביחידות החי"ר, מספר אל"ם חיים עידו, כולם 
תמיד רצו עוד טנקים, ולא היה מצב של אין מה 
לעשות עם הטנקים. לא היה מצב כזה של אל 

תביאו עוד, אלא רק תביאו יותר.
היו שלבים ומקרים שבהם קצב התקדמות 
הלחימה היה לפי קצב התנועה של הדחפורים 

הכבדים, אך אין זה הכלל, מדגיש אל"ם עידו.

הרקי"ע הוא הגבול...
השמים הם הגבול הוא ביטוי ידוע ואף שם 
ספרו של ַאל שווימר, שהיה מראשוני חיל האוויר 
וממקימי התעשייה האווירית בארץ. בשנים 
האחרונות השריון נושא עיניו אל הרקיע, כלומר 
הרקי"ע שהוא שמו של המיזם לפיתוח רכב קרב 
יבשתי עתידי. ישראל אינה הראשונה במחשבה 
על רק"ם עתידי אחר וחדשני, המאופיין בין 
השאר במשקל של כ־40 טונות, לעומת הטנקים 

כיום שמשקלם כ־70 טונות. ארצות הברית, 
גרמניה ובריטניה הן בין הידועות העוסקות בכך 
שנים לא מעטות וישראל הצטרפה "למועדון" 
בשנים האחרונות. לכל מדינה הצרכים והסיבות 
שלה למיזם וכל אחת מתלבטת במאפיינים 

הדרושים.
אנחנו משקיעים בכך מחשבה רבה, מציין אל"ם 
חיים עידו. חשוב שכל המרכיבים בצוות הקרב 
הגדודי העתידי יהיו ברמה שווה, הוא מוסיף. לא 
ייתכן שחלק מהכלים יהיו ברמה של טנק ואחרים 
ברמה של ג'יפ סיור. הרק"ם העתידי בהחלט יביא 
לבחינה מחדש של סד"כ היבשה ובתוכו של סד"כ 
השריון. מבצע "צוק איתן" חיזק את מיצובו של 
השריון בלוחמת היבשה. לגדוד השריון כיום יש 
כמעט כל מה שדרוש לו. הכנסת הרקי"ע עם 
טכנולוגיות עוד יותר מתקדמות של מידע ממוכן, 

מיגון והישרדות תציב את השריון עוד קדימה.

חזרה לקרקע המציאות
במציאות כיום עדיין יישארו נגמ"שי אם־113 
ביחידות השריון והיחידות אחרות עוד שנים 
רבות. רק בשנה החולפת יצאו מהשירות אחרוני 
הטנקים מסוג מגח ומרכבה סימן 1. למעשה 
בכל שנה לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל 
לא היה השריון אחיד באמצעים בכל יחידותיו 
וכל תהליך של שיפור ושדרוג ובוודאי של שינוי 
מהותי נמשך שנים רבות. במציאות זו מחלקת 
תורת חיל השריון צריכה לנתב בתבונה ולגשר בין 
השאיפה לנגוע ולחוש את הרקי"ע ובין המציאות 
על הקרקע. כפי שנאמר בשריון - רגל על הקרקע 

ורגל ב...רקי"ע.  
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מפקדי צה"ל,
• כאזרח מדינת ישראל שנולד עם קום המדינה 
ביישוב ספר על הגבול, כלוחם אשר השתתף 
ברבות ממלחמות ישראל על הגנת המולדת, חווה 
מצבים קשים מנשוא ואיבד רבים מחבריו הטובים 
ביותר בשדה הקרב, אני עומד היום ומצדיע לכם 
ולחיילי צה"ל על רוח לחימה למופת במבצע 'צוק 
איתן'. אני מצדיע לכם היום על הדוגמה האישית 
שהפגנתם בשדה הקרב, על הרעות, על החברות 
ועל הערבות ההדדית. על המקצועיות, המשמעת 
והמיקוד בהשגת המשימה. אני מצדיע לכם 
היום על אמונתכם בצדקת הדרך, על הבנתכם 
היטב שאין אחרים שיעשו את המלאכה ואין 
אחרים שיעמדו כחומה בצורה מול אויב אכזר 

המנסה לפגוע ללא כל הבחנה באזרחי ישראל. 
אתם וחייליכם הוכחתם, מעל לכל ספק, כי אתם 
ראויים לאמון שאזרחי ישראל נותנים בכם. אתם 
ממשיכים את דרכם של דורות לוחמים אשר 
חירפו את נפשם להגנת המולדת ואפשרו לאזרחי 
ישראל לחיות בביטחון במדינת ישראל. אתם 
חוליה נוספת במורשת הגבורה, אותה הטביעו 

כל לוחמי מלחמות ישראל.
• באגרת שהופצה מטעמ�י בתחילת שנת 
עבודה זו אשר עסקה ברוח לחימה, ציינתי כי 
לאורך שנות קיומו, ניצח צה"ל במלחמות ישראל 
בעיקר הודות לרוח לוחמיו, לתעצומות נפשם, 
לעוז רוחם, להקרבתם ולהכרתם ואמונתם 
בצדקת הדרך. את מלחמות ישראל ניצחו דורות 

של מפקדים וחיילים צעירים שנלחמו במצבי 
קיצון של סיכון חיים, ערפל קרב וחוסר וודאות. 
בנחישות ובאומץ לב, הם המשיכו להילחם גם 
כשחבריהם נפצעו או נהרגו לידם, לקחו יוזמה 
והמשיכו בלחימה גם במצבים בהם המפקד 
נפגע והבינו כי אין להם מי שימלא את מקומם 
ויחליף אותם בעמידתם האיתנה מול האויב. הם 
האמינו בצדקת הדרך וחרפו את נפשם למען 
מדינת ישראל, כאשר רבים מהלוחמים שילמו 
את היקר מכל - את חייהם. כך פעלתם גם אתם 

וחייליכם במבצע 'צוק איתן'.
• במהלך המבצע ביקרתי בבתי־החולים בהם 
מאושפזים פצועי צה"ל. בביקורים אלו שוחחתי 
עם הפצועים ועם בני משפחותיהם והתרשמתי 

רוח הלחימה 
ומסירות הנפש 

במבצע 'צוק איתן'
"מפקדי צה"ל, אתם וחייליכם הפגנתם את רוח הלחימה הנדרשת 
במבצע 'צוק איתן' בהדגשת הדבקות במשימה והחתירה לניצחון, 

תוך גילוי נחישות ואומץ לב, מוטיבציה גבוהה, ֵרעות וערבות הדדית, 
אמון במפקדים ואמונה בצדקת הדרך עד כדי מוכנות לבצע פעולות 

שיש בהן סיכון חיים והקרבה." כך כותב נציב קבילות החיילים 
באיגרת שהפיץ בכלל צה"ל ביום 1 בספטמבר 2014

האלוף )במיל'( יצחק בריק, נציב קבילות החיילים

* פריקלס, מדינאי, רטוריקן ומצביא בולט באתונה, 429 - 461 לפנה"ס.

ראויים להיקרא אמיצי לב רק אלה המכירים ויודעים את נוראות המלחמה 
וגם את נעימות החיים, ואינם מתחמקים בשל כך מהסכנות*



נובמבר 2014  שריון 46 ׀ 65

עמוקות מחוזקם והתמדתם. רצון הפצועים לשוב 
ולסייע לחבריהם בשדה הקרב מילא אותי כוח 
והשראה. פגשתי את ארץ ישראל היפה! את 
הסגלים הרפואיים המטפלים בפצועים במסירות 
והחיילים  הקצינים  ואת  שבח  לכל  הראויה 
המלווים את הפצועים ואת בני משפחותיהם. 
פגשתי חברה ישראלית אשר ממטירה על פצועיה 

ועל לוחמיה חום ואהבה. מצאתי את ארץ ישראל 
במיטבה. שילמנו מחיר כבד במבצע 'צוק איתן', 
אולם הודות ללחימתם העיקשת והנועזת של 
הנופלים וחבריהם, של טובי בנינו, אנו יכולים 
להמשיך ולחיות באזור סוער שמשתנה לנגד 

עינינו במהירות רבה.
• במבצע בו לקחו חלק זרועות האוויר, הים 

והיבשה ובכלל זה כוחות החי"ר, השריון, ההנדסה, 
התותחנים, האיסוף הקרבי ויחידות פיקוד העורף, 
ניכרו יכולות גבוהות בהפעלת אמצעי לחימה, 
ונעשה שימוש בטכנולוגיות המובילות בעולם 
אשר פותחו ויוצרו בתעשיות מדינת ישראל. 
הופעלו יכולות מרשימות בתחום המודיעין, 
התקשוב, הלוגיסטיקה, הרפואה, וכוח־האדם 
טופל בצורה מקצועית ומסורה. כל אלו ועוד 
נתנו את השקט הדרוש ללחימה ואת הביטחון 

הדרוש לעורף.
• לאורך שנות קיומה, עומדת מדינת ישראל 
לפני אתגרים ביטחוניים קשים ומורכבים ולפנינו 
אתגרים ביטחוניים מורכבים לא פחות. "האביב 
הערבי" הביא עימו חוסר יציבות נוסף באזורנו 
וגורמים קיצוניים פועלים סביב גבולותינו בזירות 
הקרובות והרחוקות. הישגיו הרבים של צה"ל 
בשמירה על גבולות המדינה בעיתות שגרה ולחימה, 
היא פרי עמלם של הטובים שבבנינו בשירות החובה 
והמילואים, ובעיקר בזכות משרתי הקבע אשר 
בחרו להמשיך בשירות ורואים בו דרך ושליחות. 
אלו שלקחו על שכמם את עול ביטחון המדינה 
יום־יום, שעה־שעה, ובחרו לשרת בשירות קבע, 
תוך וויתור על חיים נוחים יותר. אלו שהנחילו 
ומנחילים לדורות הצעירים המשרתים בצבא את 
הערכים, אהבת המולדת, היכולת המקצועית, 
המוטיבציה והאמונה בצדקת הדרך. יכולת הצבא 
טמונה בעיקר באיכות חייליו ומפקדיו, ועל כן 
הציבור הישראלי נדרש לתמוך במפקדי הצבא 
ולוחמיו גם בעיתות מלחמה וגם בעיתות שגרה. 
רק כאשר צעירי המדינה ירגישו שהשירות נמצא 
בסדר עדיפות לאומי גבוה וזוכה להערכה רבה ורוח 
גבית מהציבור, כפי שהיה שנים רבות מאז הקמתה 
של מדינת ישראל - הם ימלאו את שורות צבא 
הקבע ויקנו בסיס חזק ואיתן לצה"ל, אשר הוא 

זה המשמר את יכולות צה"ל הייחודית.
• מפקדי צה"ל, אתם וחייליכם הפגנתם את 
רוח הלחימה הנדרשת במבצע 'צוק איתן' בהדגשת 
הדבקות במשימה והחתירה לניצחון, תוך גילוי 
נחישות ואומץ לב, מוטיבציה גבוהה, ֵרעות 
וערבות הדדית, אמון במפקדים ואמונה בצדקת 
הדרך עד כדי מוכנות לבצע פעולות שיש בהן סיכון 
חיים והקרבה. אתם מהווים היום דוגמה אישית 
לעם ישראל, והודות לאומץ לבכם וגבורתכם אתם 
מצווים לנו את החיים ומאפשרים לנו להמשיך 

לחיות ולבנות את מדינתנו.
האלוף )במיל'( יצחק בריק
נציב קבילות החיילים

ו' באלול התשע"ד 
1 בספטמבר 2014

פסל שיש של פריקלס; העתק רומי ממקור יווני 
מסביבות שנת 430 לפני הספירה. הכיתוב הוא: 

"פריקלס, בנו של קסנתיפוס, אתונאי" 
)מתוך ויקיפדיה(
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סא"ל צמרת ספורטה 
)ראש ענף הנפגעים של חיל השריון(

• תפקידים קודמים
התחלתי את שירותי הצבאי במסלול הפיקוד 
וסיימתי כמפקדת קורס קצינות. לאחר מכן עברתי 
לחיל נשים )הידוע היום כיוהל"ן(, והייתי תקופה 
קצרה קצינת ח"ן של חיל המודיעין, שם נחשפתי 
לראשונה לתחום הנפגעים. אני יכולה להעיד כי 
התחברתי אל התחום כבר מהרגע הראשון וכעבור 
חצי שנה עשיתי את המעבר לתחום ושירתתי 
כקצינת נפגעים בחיל המודיעין במשך ארבע 
שנים. בסיום התפקיד עברתי לשרת בתפקידי 
משאבי אנוש שונים ומאתגרים בחיל המודיעין, 
ולאחר כשש שנים ניתנה לי ההזדמנות לשוב 
לתחום הנפגעים. חזרתי למערך הנפגעים כראש 
מדור קשר למשפחות, לאחריו קּודמתי לתפקיד 

ראש ענף נפגעים של חיל השריון.
• מה לדעתך המהות של התפקיד הכול כך 

משמעותי שאת עושה?

מהות התפקיד בעיניי היא לממש את חובתו 
של צה"ל כלפי החיילים הפצועים ובני המשפחות 
ששכלו את בניהם שהקריבו את חייהם. בתוך 
כך עלינו להיות החוליה המחברת בין הצבא 
למשפחות השכולות ובדרך זו לממש את הערך 

של שמירה על זיכרון הנופלים.
בפועל העשייה באה לידי ביטוי בכמה תחומי 

עיסוק:
קיום אירועי הנצחה וזיכרון.  •

קיום אזכרות אישיות לנופלים.  •
קיום מפגשים עם משפחות שכולות.  •

•  ליווי בני המשפחות השכולות, אחים ואחיות 
ויתומי צה"ל, לשירות משמעותי בצה"ל.

ליווי הנכים והפצועים של הַחיִל.  •
•  קיום כנסים ומפגשים המחזקים את הזיקה 
והקשר עם החיל בכלל ועם החטיבות השונות 

בפרט.
אנשי  והכשרת  לחירום  הענף  •  היערכות 

המילואים.
•  הכשרת סגל הנפגעים בענף, הכולל הן את 

קצינות ומש"קיות הנפגעים של החטיבות 
הסדירות והן את קצינות ומש"קיות הנפגעים 
המטפלים בחטיבות המילואים, בנכים של 
החיל ובחיילי השריון אשר נפגעו או חלו 

במהלך שירותם.
חלק משמעותי מעבודתנו הוא הקשר עם 
מפקדים בחטיבות השונות, שכן חלק משימור 
זיכרון הנופלים הוא באמצעות הנחלת מורשתם 
של הנופלים לחיילים ביחידות. זהו ערך חשוב 
שבא לידי ביטוי בחינוך החיילים הצעירים ובקשר 
שהמפקדים עצמם שומרים עם המשפחות, גם 
כעבור שנים ולאחר שהם מסיימים את תפקידם. 
בין  המקשרת  החוליה  הן  הנפגעים  קצינות 
למשפחות  הַחיִל  ובין  למשפחות  המפקדים 
השכולות. בסופו של דבר, הקשר של המפקדים 
עם המשפחות הינו משמעותי מאוד, הן בקיום 
קשר עצמו מול המשפחות והן בחינוך הדור הבא 

של החיילים על בסיס מורשת הנופלים.
מובן שאופי הקשר משתנה לאורך השנים 
ואינו תלוי רק בזמן אלא הרבה פעמים במשפחה 

אחד התפקידים המאתגרים והייחודיים בחיל השריון ובצה"ל, 
הוא השירות בתפקיד קצין או קצינת נפגעים של החיל. על קצין 
הנפגעים לגלות במילוי תפקידו רגישות, הבנה מיוחדת, אחריות, 

תעצומות נפש, ויכולת להכיל את מכלול הבעיות הסבוכות והקשות 
הכרוכות באובדן ובסבל. כדי להכיר את חלק מהמשרתים בתפקיד 
מיוחד זה, נפגשתי בביתי עם סגן אלוף צמרת ספורטה, ראש ענף 

הנפגעים של חיל השריון ועוד קצין ושתי קצינות בענף

 תפקיד 
הקצינות וקציני 

 הנפגעים 
בחיל השריון

נחמה בר כוכבא )בריל(*
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עצמה, הן בצרכים שעולים ממנה והן בדינמיקה 
שנוצרת בקשר שבין בני המשפחה למפקדים. 
לעיתים הצורך של המשפחות לקשר מתעורר 
רק לאחר כמה שנים, ואז מתחדש שוב הקשר. 
זאת דינמיקה שמשתנה ותלויה בגורמים רבים. 
מחובתנו כקציני נפגעים לעשות הכול כדי לזכור 
ולהזכיר את כל הנופלים לאורך השנים כדי לשמר 
את זכרם, גם אם זה מסתכם בעזרתנו לתאם 
ולארגן אזכרה פרטית לחייל שנפל לדוגמה 
במלחמת ששת הימים או בביקורי בית לטובת 
אח שכול ממלחמת לבנון השנייה, כדי ללוות 
אותו ולסייע בתקופת גיוסו לצה"ל. הדברים 

כאמור משתנים ושונים בין המשפחות.
• אמירה אישית

לאורך כל שירותי הצבאי בחרתי ללכת עם הלב 
שלי ולעשות תפקידים שאני מתחברת אליהם, 
שאני אוהבת ומרגישה שיש לי בהם ערך מוסף. 
מכאן שכל התפקידים שבחרתי לשרת בהם היו 
בעבודה עם אנשים וחיבור לאנשים, ועם היכולת 
להשפיע במקום הזה שהוא הרבה מעבר לעשייה 

צבאית, שהוא החיבור האנושי.
ביד  כחומר  היא  שהעשייה  מרגישה  אני 
היוצר, היכולת להרגיש שאת ממש משפיעה, 
את מטביעה חותם. לדוגמה באופן שבו סגל 
הנפגעים בענף הנפגעים של החיל מקבל את 
הכשרתו בהיבט המקצועי, במוכנות כוח האדם 
במילואים לקראת חירום ובאופי ומהות הקשר 

של החיל עם המשפחות והפצועים.
אותי  הנפגעים ממלאת  העשייה בתחום 
במשמעות ובערך. קצינות נפגעים מסתובבות 
פעמים רבות בתחושה שפעילותן היא על חשבון 
הבית והילדים. בחלוף כמה שנים בגרתי ואני 
מבינה שבעשייה שלי ובבחירות המקצועיות 

שלי יש אמירה שממנה הילדים סופגים רבות.
אני מאמינה שכאשר שעושים דברים מהלב 
התחושה היא שונה, יש להם משמעות אחרת 

ולעיתים יש לבחירות הללו גם מחיר. 
אני רוצה לשתף את הקורא גם בתחושת 
החמצה שאנו נתקלים בה לא אחת, בעשייה 
יש הרבה  המרובה בתפקידנו. בחיל השריון 

משפחות שכולות ואף פעם לא נצליח להגיע 
לכולן באותה המידה. ישנן משפחות שכולות 
שהקשר איתן נותק לאורך השנים, כך גם לגבי 
חלק מפצועי המלחמות והלומי הקרב שאנחנו 
לא מכירים. יוצא מכך שמרבית מהמשפחות 
השכולות הוותיקות וכך גם פצועי החיל שלחמו 
לפני כמה עשורים לא זכו לאותו יחס מקצועי 
שכיום כבר מעוגן היטב בתורה סדורה ובידע 

מקצועי של מערך הנפגעים בצה"ל.
גם כיום עם כל המיומנויות, הידע המקצועי 
והרצון הטוב, אנחנו עדיין לא מצליחים להקצות 
קשב לכל מעגלי השכול והפצועים. עם זאת, 
היום קיימים תהליכים שמאפשרים לנו לסייע 
ובמיוחד לאחים  לבני המשפחות השכולות, 
ולאחיות השכולים וליתומים הבוגרים ממלחמת 
יום הכיפורים, לסגור מעגל ולדעת את הסיפור 
של יקירם, לאסוף חומרים ארכיוניים ולהתחקות 

אחרי הסיפור האישי שלהם.
ועוד אמירה אישית - אם יש משהו שלמדתי 
לאורך השנים מהעיסוק בתחום הנפגעים, הרי 

אנשי ענף נפגעים מתארחים 
בביתה של נחמה בר־כוכבא
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זה ש'הזמן לא עושה את שלו'. הוא משנה צורה 
בהתמודדות, משנה פנים, משנה קשר, אבל הוא 
'לא עושה את שלו'. אפשר לבוא למשפחה אחרי 
ארבעים שנה ולחיות את הסיפור כאילו התרחש 
רק אתמול בבוקר. כשאתה מאבד מישהו יקר 

הוא תמיד יישאר חלק מהחיים שלך.
בשנה שעברה ציינה מדינת ישראל 40 שנה 
למלחמת יום הכיפורים. בשנה זו ניצלנו את 
ההזדמנות לחדש קשר עם משפחות שכולות 
וותיקות, קשר שנותק ולא היה במהלך השנים. 
לחידוש קשר כזה יש משמעות בספיגת לא 
מעט ביקורת לפעמים, על כך שלא היינו שם 
ללוות אותם לאורך השנים. אך לתחושתי זאת 
חובתנו לנצל את ההזדמנות של אזכור ארבעים 
שנה למלחמה בכדי לחדש את הקשר עם אותן 
משפחות, ולכן ראשי המדורים השונים בענף 
הנפגעים של החיל עמלו רבות כדי ליצור קשר 
ולהגיע למשפחות שניתק איתן קשר בעשורים 
האחרונים. את הקשר יצרנו גם בעזרתם של אנשי 
המילואים בענף נפגעים, שעוסקים במלאכה 
החשובה הזאת שנים רבות ומקפידים לבקר 
הורים מבוגרים פעמיים בשנה, לקראת החגים, 
ושומרים על קשר עם המשפחות. ציון 40 שנים 

למלחמת יום הכיפורים העניק גם לנו הזדמנות 
ליצירת מפגש מרגש וקיום יום עיון ללוחמים 
פדויי שבי עם בנות זוגם. הייתה זו הזדמנות לחיל 
להכיר להם תודה, ולו במעט. האירוע התקיים 
באתר יד לשריון בראשותו של קצין השריון 
הראשי, תת־אלוף שמוליק אולנסקי, והוא היה 
מרגש ומשמעותי, כיוון שהיו שם לוחמים שלא 

נפגשו עם חבריהם מאז המלחמה.

סרן משה קמה 
)ראש מדור משפחות מילואים(

הליווי של חטיבות המילואים בתחום הנפגעים 
נחלק כיום בין שלושה מדורים. במסגרת תפקידי 
אני מטפל בשתי חטיבות פעילות - חטיבת ראם 
וחטיבה 679 וכמו כן אני מלווה את כל משפחות 

השריון בחטיבות השריון שפורקו.
• רקע אישי

נקראתי על שמו של דודי אחיה של אמי, משה 
דנקנר ז"ל, שנהרג בשירותו בחיל התותחנים 

ברמת הגולן במהלך מלחמת יום הכיפורים.
• תפקידים קודמים

כשהתגייסתי לצבא הייתי מיועד להיות לוחם 
בחיל השריון. סיימתי מסלול מלא של הכשרת 

לוחם בחטיבה 401. לאחריו עברתי גם קורס 
מפקדי טנקים וקורס קצינים. לאחר מכן עברתי 
ליחידה אחרת שהוקמה מחוץ לחיל השריון, 
והשתחררתי בסיום התפקיד. כעבור עשר שנים 
חזרתי לשרת בצה"ל. מילאתי תפקיד לזמן קצר 
במרכז לשירות הפרט במדור קבע והמפקדת שלי, 
שהייתה הרבה שנים במקור ממערך הנפגעים, 
מצאה לנכון לשלוח אותי להתמודד על תפקיד 
במערך הנפגעים. התמודדתי על תפקיד בחיל 
השריון, וכך מצאתי את החיבור הנוסף לתפקיד. 
ההיכרות שלי עם נושא הנפגעים היא מהבית, 
שכן נושא השכול מאד דומיננטי אצלנו בבית וכך 
גם החיבור לתפקיד היה נכון מבחינתי והוא גם 

משפיע על אופן ביצוע התפקיד שלי.
• מהו לדעתך הנושא החשוב ביותר בתפקיד 

שלך?
נכון לומר שהגדרת התפקיד והמשימות 
בטיפול במשפחות משתנות ממשפחה למשפחה. 
לכל משפחה יש בקשות משלה וצרכים משלה 
בקשר עם החיל. כל היבט נוגע במשפחה באופן 
שונה וקשור גם בשלב שבו היא נמצאת. יש 
לדוגמה שוני רב בין הורים שכולים מבוגרים 
מאוד לבין אלמנה או ילדים בגילאים שונים, 

סגל ענף נפגעים בכניסה 
לאתר יד לשריון
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ובעיקר אלה שלא זכו או לא זוכרים את הנופל 
מפאת גילם הצעיר וכן במעגלים שניים של 
המשפחות  מבני  אחד  כל  פוגש  זה  שכול. 
השכולות באופן אחר ומשפיע על הדרך בה הוא 
רואה את הסיפור. כך לדוגמה ילד שהיה צעיר 
מאד או שטרם נולד כאשר אביו נפל, מחפש 
לדעת עליו פרטים לאחר שנים רבות ולשמוע 
סיפורים. החיפוש המאוחר אחר המידע יכול 
לנבוע מסיבות רבות, לדוגמה העובדה שהוא 
עצמו הפך עתה לאב, או אישה שהתאלמנה 
משפחה  והקימה  לחייה  העשרים  בשנות 
חדשה, ואחר ארבעים שנה עולה צורך לחזור 
ולעסוק באובדן ולהתחבר שוב לסיפור שלה, 
ולכל הפרטים על נפילתו של בעלה הראשון 
יהיו לה מאד חשובים, ובתוך כך גם לפגוש 
חברים שהיו איתו לפני נפילתו כדי לשמוע 

מהם סיפורים עליו.
התפקיד הוא לתת להם לפחות מענה חלקי 
לבקשותיהם, ובעיקר להיות איתם בתהליך שהם 
מקיימים עם עצמם, וזה בעיני הדבר היותר 

מאתגר בתפקיד זה.
• אמירה אישית

תפקיד הליווי של המשפחות השכולות הוא 

משהו מיוחד מאוד. באזרחות לא זוכים לדבר כזה 
וההתמודדות של המשפחות היא יותר פרטית. 
המסגרת הצבאית עוטפת וזוכרת שאותו אדם 
נפל במסגרת הצבאית ואין זה משנה אם השירות 
שלו היה קצר או אם מדובר באיש קבע ששירת 
שנים רבות, או בחייל מילואים שהצבא לא היה 
עיסוקו העיקרי. בכל שנה באזכרה המשפחה רואה 
שעדיין מגיע חזן צבאי, שמגיעים קצין ואפילו 
חיילים מהיחידה עם התג היחידה, וזה הערך של 
הזיכרון - הרגשה של מסגרת שמלווה וזוכרת 
לאורך השנים. המשימה שלנו היא לשמר את 
ההמשכיות הזו ולהביא את זה לידי ביטוי לפי 
הצרכים של כל משפחה, וזה הערך המוסף של 

התפקיד.

סרן מורן טוביאק
 )ראש מדור חטיבות מילואים ומל"י 

- מרכז לאימונים ביבשה - 500(

• תפקידים קודמים
התחלתי את שירותי הצבאי כמש"קית נפגעים 
בחיל הים ולאחר מכן ביצעתי מספר תפקידים 
כקצינת נפגעים בחילות השונים וכיום בחיל 

השריון. למעשה מערך הנפגעים זה המערך שאותו 
אני מכירה מיום גיוסי לצה"ל. להיות חלק ממנו 

כל כך הרבה שנים - זו בעיניי זכות ענקית.
• מהו הדבר המרכזי שאת רואה בתפקיד שלך?
הדבר שאני אוהבת בתפקיד שלי בא לידי 
ביטוי בכל ביקור אצל משפחה שכולה. בכל מפגש 
שכזה כשאני נכנסת לביתם, הם יודעים שאני 
שם בגלל יקירם שנפל, וכשאני שם ניתנת להם 
עוד הזדמנות לספר עליו, לדבר ולהעלות את 
הכול מחדש. הם יודעים שלאנשים מסביבם, וגם 
לקרובים ביותר - כמו חברים, משפחה, ילדים - 
כבר קשה מאד להכיל ולשמוע שוב ושוב, ואילו 
כאשר אני מגיעה הם חשים בנוח לדבר עליו שוב. 
זה עיקר המהות שבגללה אני שם. הם יודעים 
שאני באה בגללו ואני מרגישה שאני מתפקדת 

כצוהר למה שמתחולל בנפשם פנימה.
יכולתי לראות את זה היטב לאחרונה בציון 
ארבעים שנה למלחמת יום הכיפורים. נשים 
שהתאלמנו לפני ארבעים שנה הופתעו מאד 
מעצם הביקור שלי אצלם בבית כקצינת נפגעים. 
תוך כמה דקות של שיחה בינינו הן חזרו שנים 
אחורה, לאהּוב ליבן שנהרג במלחמה, לסיפור 
איך נפגשו והכירו, לשלב ההודעה על נפילתו, 

 סא"ל צמרת ספורטה 
ראש ענף נפגעים של השריון 
עם נחמה בר־כוכבא
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לרגשות אחרי לכתו, ולתהליך שבו הצליחו לשקם 
את המשפחה. בעצם לא היה להן למי לספר את 
הדברים הללו עכשיו ועם מי להיזכר, וסביר שאם 

לא הייתי מגיעה גם לא היו מדברות.
זהו אובדן, זיכרון שמכונס אצלם, ששומרים 
לעצמם והם חולקים אותו לא פעם רק עם לובשי 
המדים ויחד עם זה להרגיש נוח איתי, להרגיש 

נוח לשוחח.
• מה הדבר שעליו את במיוחד שמה דגש?

כל משפחה שכולה מגיעה עם סיפור חיים 
שונה והיסטוריית חיים אחרת, וכך גם הנופלים, 
ומאחורי כל חלל סיפור נפילה שונה ועולם שלם 
שעומד מאחוריו. חשוב לי מאוד כשאני באה 
לבקר את המשפחות השכולות, להצליח להתחבר 
לכל משפחה ומשפחה מהמקום שלה, ללמוד את 
הייחודיות שלה ואת השונּות שלה. אין משפחות 
זהות וכל משפחה היא אחרת. וכשאני איתם 
עליי ליצור את התחושה שאני כל כולי רק איתם, 
וממקום אובייקטיבי ונקי לשמוע אותם וכך להכיר 

אותם ובפרט את סיפור יקירם שנפל.
• אמירה אישית

אני מאד גאה בצבא שלנו שנותן מקום למערך 
הזה, שלא מוותר עליו, שלא פוגע בעשייה שלו 
ונותן מקום של ממש לקצינות נפגעים להמשיך 
את עבודתן, ליצור ולשמור על קשר עם המשפחות 
השכולות. אנחנו מבפנים יודעים באמת את 
גודל העשייה ואת החשיבות של הדברים וכמה 
מאמצים נעשים בכדי לא לפגוע במשפחות וכדי 
לסייע להן בכל מה שרק אפשר - אין ספק שזה 

זכות להיות חלק מהדבר הזה.

סרן ליאור נוסבאום 
)ראש מדור מילואים ונכים(

• תפקידים קודמים
ת"ש  כמש"קית  סדיר  בשירות  התחלתי 
וקצינת ת"ש. השתחררתי מהצבא, למדתי עבודה 
סוציאלית, ולאחר מכן חזרתי לשירות במדור 
נפגעים בחיל הרגלים ומשם כראש מדור בחיל 
השריון. בשריון אנחנו מלווים נכים קשים, הן 
פיזית והן נפשית. כמו כן התחלנו ללוות גם את 

אוכלוסיית פדויי השבי של חיל השריון.
• נושא התפקיד

כמו בליווי המשפחות השכולות, גם הקשר 
עם הנכים בא לידי ביטוי בביקורים יזומים 
שלנו וכן בליווי הבנים והבנות של הנכים בכל 
תהליך הגיוס ובביקורים בסדנאות של משרד 
הביטחון, שאליהן מגיעים הנכים מדי יום. אנחנו 
אף משתדלים להיענות לבקשות יותר אישיות. 
כך לדוגמה עסקנו לאחרונה בפניות של נכי 
השריון, אחת של נכה משנת 1973 והשנייה 
1982, ששחררו אותם שלא  של נכה משנת 
בפניהם בשל בעיה רפואית. סיבת השחרור 
מנעה מהם לקבל את הדרגה שהיו זכאים לה 
בפועל. בקשתם הייתה שנסייע להם מול משרד 
הביטחון לקבלת תעודת שחרור חדשה, עם 
הדרגה שלה הם זכאים, שמבחינתם תהווה 
תיקון לעוול שנגרם להם. הם יוכלו להוכיח 

שירותם  את  שסיימו  ולעצמם  למשפחתם 
כראוי, וזה חשוב להם אפילו לאחר ארבעים 
שנה. הצלחנו לסייע להם בסוגיה זו שהייתה 

מאוד משמעותית ומרגשת בעבורם.
הקשר עם אוכלוסיית הנכים בצה"ל מיוחד 
גם בכך שהם למעשה עדות חיה לאירועים, 
ובמיוחד בשריון, שבו הסיפור של חייל אחד 
הוא סיפור של עוד שלושה חברים, של צוות 
טנק. לשמוע אחד, זה כמו לשמוע וללמוד את 
הסיפור של כל הצוות, כי אם נפצע אחד אז היו 
שם עוד שלושה. האירוע נוגע בעצם בארבעה 
אנשים, בארבע משפחות, להן לרוב גורל דומה, 

וזה הייחוד שבשריון.
מה שעוד מייחד את החיל הוא ליווי העמותות 
הרבות ששומרות על קשר עם הלוחמים, הפצועים 
והמשפחות השכולות. עמותות כמו 'יד לשריון' 
שמהווה מוקד עליה לרגל ובית שני עבורם, ובזכות 

זה הם מרגישים חיבור לחיל.
• אמירה אישית

בתפקיד  לשרת  מלאה  ובחירה  זכות  זו 
כזה. הזכות להיכנס לבית של משפחה שכולה 
ולשמוע את הסיפור ולהיות שם, לתת להם 
להרגיש משמעותיים ולתת מקום לשיח הלא 
פשוט והכואב. אצל הנכים, לשמוע את סיפור 
עם  וההתמודדות  שנפלו  החברים  הפציעה, 
השיקום והאתגרים הבאים. היכרות עם המשפחה 
שלהם, המשמעות של להיות עם אבא ובעל 
נכה זו התמודדות יום יומית בבית עם האסון 
וההתמודדות מאוד מורכבת. בסדנות שאליהם 
אני מגיעה כדי לבקר את הנכים, החיבוק שהשריון 
נותן לנכים הוא מבחינתם לדעת שזוכרים אותם, 
שמוקירים אותם, שזוכרים שהם לחמו בשריון, 
וזה דבר מאד משמעותי עבורם, מחזק אותם, 

ובמידה כלשהי גם הופך את זה לנסבל יותר.
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שהם  שבי,  לפדויי  אירוע  יָזַמנו  השנה 
אוכלוסייה שייחדנו את היחס כלפיה. האירוע 
הצנוע והמרגש היה פרי יוזמה שנבעה מההיכרות 
שלי עם המשפחות. המוזמנים הגיעו עם בנות 
הזוג והיה מדהים לגלות כמה הצורך להתחבר 
לשריון ולסיפור המורשת וההיסטוריה עדיין חזק 
אצלם כל כך, על אף השנים הרבות שחלפו. היה 
להם משמעותי וחשוב לפגוש את החברים ולדבר 

ביחד על השבי ועל התמודדות עם השלכותיו.
• על ענף נפגעים בשגרה

ענף נפגעים חיל השריון מונה בנוסף לקציני 
הנפגעים של חטיבות המילואים גם את ראשי 
מדורי הנפגעים של החטיבות הסדירות: רס"ן 
רס"ן   ;401 חטיבה  נפגעים  רמ"ד  ארז,  ורד 
7; רס"ן  אושרת פרץ, רמ"ד נפגעים חטיבה 
ענת זגורי, רמ"ד נפגעים חטיבה 188; וסרן עדי 
כץ רמ"ד נפגעים חטיבה 460. קצינות הנפגעים 

בחטיבות הסדירות הנן חלק בלתי נפרד של 
ישירה של  זרוע  והן מהוות  מטה החטיבה, 
מפקד החטיבה והמג"דים, בקשר שבינם לבין 
המשפחות השכולות והפצועים של החטיבה, 
שלעיתים קצינת הנפגעים אף מכירה באופן 
אישי, דבר שמוסיף ממד נוסף בתפקיד רגיש זה. 
בחטיבות אלה מורגשת באופן בולט יותר הזיקה 
העמוקה ורבת שנים בין המשפחות השכולות 
ליחידה שבה נפלו הבן או הבת, דבר הבא לידי 
ביטוי בטקסי התייחדות וימי מורשת נפרדים 
לנופלי החטיבה, בנוסף לעצרת הגבורה והזיכרון 

של חיל השריון.
• פעילות ענף נפגעים במבצע "צוק איתן"

בחודש יולי 2014 החל מבצע "שובו אחים" 
ולאחריו החל מבצע "צוק איתן". ענף נפגעים 
של חיל השריון פתח חמ"ל נפגעים שאויש 24 
שעות ביממה בקצינות הנפגעים של החטיבות 

ובחמש קצינות במילואים שהוכשרו לכך. עבודת 
החמ"ל חייבה את סגל הנפגעים בתעצומות נפש 
אדירות, לצד עבודה מקצועית ורגישה בהעברת 
הדיווחים, שליטה בנתונים וארגון ההלוויות 
מול החטיבות, כאשר מדי יום המשיכו להגיע 
בזמן אמת דיווחים על פצועים והרוגים. המתח 
ליוו כל אחת מהן ברמות  והדאגה האישית 
השונות, כשהבעל גויס למילואים או כשהבן 
משרת בשירות סדיר, ועם זאת נדרשו הקצינות 
להמשיך ולתפקד במציאות המורכבת, כשמצד 
אחד החרדות והדאגה האישית, ומהצד השני 

המחויבות לעשייה ברגישות הנדרשת.
כדי לעמוד בתקופה ולייצר חוסן שיאפשר 
רציפות תפקודית ועבודה מקצועית, נעזרה ראש 
ענף הנפגעים בחיל באשת מקצוע, העובדת 
הסוציאלית טל פסטרנק, המתמחה באובדן ושכול. 
טל אף היא גויסה בצו 8 בתקופת המבצע. טל 
סייעה רבות בליווי הענף בתקופת המבצע, קיימה 
מפגשים אישיים ומקצועיים לאורך כל התקופה 
עם סגל הענף, וסייעה לראש הענף בניהול הענף 

במהלך המבצע ושימור החוסן הנדרש.
במבצע "צוק איתן" איבד צה"ל 67 חיילים, 
מתוכם 14 חיילים וקצינים מחיל השריון, שהיוו 

דוגמה ומופת במסירותם למען המולדת.
"המבצע אולי הסתיים, אך מבחינת המשפחות 
המסע האישי שלהם רק החל...", אומרת סא"ל 
צמרת ספורטה, ששכלה גם היא קרוב משפחה 
במהלך המבצע והתמודדה עם מציאות אישית 
מורכבת. ההתמודדות עם הכאב והחוסר בקרב 
עבודת  גם  וכך  עכשיו  מתחילה  המשפחות 

הנפגעים.
כל אובדן הוא עולם ומלואו וכך גם כל משפחה 
שנשארת. אנחנו סגל הנפגעים, יחד עם המפקדים, 
נמשיך לאמץ לליבנו את המשפחות, לחבק ולנסות 

להקל על שגרת חייהם הכואבת כל כך.
• ביקור סגל ענף נפגעים ביד לשריון

בחודש מאי 2014 בתמיכתו של תת־אלוף 
)במיל'( מנשה ענבר, מנכ"ל עמותת יד לשריון 
בלטרון, ובניהולה של סגן אלוף צמרת ספורטה, 
ראש ענף נפגעים של החיל, התקיים באתר 
יד לשריון בלטרון יום עיון לשלושים קצינים 
ומש"קים מענף הנפגעים של החיל. ביום עיון זה 
נידונו אפשרויות ביצועם של נושאים ייחודיים 
ורעיונות  יוזמות  על  ודיון  הנפגעים  בענף 
משמעותיים בביצוע תפקידם. במהלך יום העיון 
התוודע סגל הנפגעים החדש שבענף להנצחה 
הפעילה במקום, למרכז המידע ולעשייה הרבה 
השריונאית והחינוכית, וכמובן למורשת החיל 
לדורותיו. אנשי הסגל התרגשו להכיר את הקשר 
החם, החזק והרצוף של מפקדי השריון וחייליו 
בעבר ובהווה עם העשייה באתר, המשמש עבורם 

בית חם ותומך.  
ברעות שריונאים

 * נחמה בר־כוכבא )בריל( אלמנתו של 
 אלוף משה בר־כוכבא )בריל( 
מפקד גייסות השריון בעבר

סגל כנף נפגעים מקבל 
הסבר על יד לשריון 
מהמדריכה גלי קהן
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רב"ט ספיר שבו

סג"מ מיתר טביב

סמל מעין גלבוע

סמל ראשון נועם דן

סגן נועה גנדלמןסמל מאיה רוג
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"ַהּדֹוֵאג לְיִָמים זֹוֵרַע ִחיִטים, ַהּדֹוֵאג לְׁשָנִים נֹוֵטַע ֵעִצים, ַהּדֹוֵאג לְדֹורֹות 
ְמַחֵּנְך ֲאנָׁשִים."

יאנוש קורצאק

קצינות, מש"קיות, וחיילות המשרתות בחטיבות השריון שלחמו בעזה 
במבצע "צוק איתן", מספרות על תפקידן בחטיבה ועל תרומתן ללחימת 
החטיבה בהיותן בשטחי הכינוס. הן מספרות גם על החוויות האישיות שלהן, 
על התרומה הרבה שהשירות בחטיבות תורם להן, בהרחבת הידע הכללי 
שלהן, בחשיבות הרבה של השירות הצבאי, בהכרה ובהבנת השונּות במגוון 
האנשים שפגשו. זה מחזק בהן את ההבנה שיש להן יכולות משמעותיות 

לעזור בנושאים נוספים בשעת חירום.

מאחורי החזות השגרתית של קצינות וחיילות 
בשריון מסתתרת עוצמה אנושית ומרגשת 

של מי ששירתו בקרבת החזית במבצע "צוק 
איתן". הן עוסקות בהדרכה ובחינוך וברפואה, 

וראו מקרוב את תמצית החיים. כל אחת 
בדרכה מבטאת במילים ספורות ובאמירה 

אישית מה שלמדו וחוו.

- קצינות ומש"קיות 
השריון ב"צוק איתן"

עוצמה 
אנושית

נחמה בר כוכבא )בריל(*
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סמ"ר זוהר מילר
 )נגדת הדרכה בשירות קבע בגדוד 198 

בחטיבה 460(
• התפקיד

אחראית על איכות בהכשרה במוקדמת של 
לוחמי חטיבת "ברק" 188 שמסיימים את סדרות 
האימונים. להכשיר את סגל ההדרכה כמפקדים 
כדי שהלוחמים יבצעו בחיי היומיום את ההכשרה 
המתקדמת. בחטיבה 460 תחילת המסלול היא 
הטירונות ולאחר מכן עוברים הלוחמים לשלב 
המקצועות. בשלב זה מכשירים כל איש צוות 
במקצוע אחד בלבד, והמקצועות הם : תותחן, 
טען או נהג. מטרת השלב שאחריו היא להכשיר 
את בעלי המקצועות ולתרגל את הלוחמים לפעול 

יחד כצוות טנק ולא כל אחד בנפרד.
תפקידי לוודא את איכות ההכשרה כדי שהסגל 
ידע להעביר את ההכשרה כראוי. במהלך ההכשרה 
אני בודקת שההכשרה נעשית כהלכה. במהלך 
הקורס, אנו בודקים ומעריכים את תפקוד החניך 
והצלחתו. אני אחראית לוודא כי מה שמתוכנן אכן 
יבוצע. יש בגדוד תיק יסוד המסביר כיצד אמורה 
להתנהל ההכשרה, מה יש ללמד, ואיזה מצבי 
מבחן עוברים החניכים ונושאים אחרים. תפקידי 

לוודא, באמצעות מערכות ושיטות מתקדמות, 
שתוכן תיק היסוד מבוצע, וכי המפקדים יקבלו 

את כל הכלים להיות מפקדים טובים.
• פעילותך במבצע "צוק איתן"

תפקידי בחירום שונה לחלוטין מהתפקיד 
הרגיל. בשטחי הכינוס יש נגמ"ש פיקוד ושליטה 
לוגיסטית. אני אחראית לנהל בו את כל הנתונים 
המגיעים אליו, מרכזת אותם ומעלה בקשות, 

לקצין הלוגיסטיקה והאספקה של חטיבה 460, 
להספקת פריטי ציוד, מזון, תחמושת ואחרים, 
שיעזרו לכוחות לתפקד כראוי. בפועל ובנוסף 
לביצוע תפקיד זה אני מאזינה לקשר, אוספת 
מידע חשוב ומתפעלת אירועים ארגוניים בשדה 
הקרב. לדוגמה כאשר טנק נתקע בשטח, או 
שמתגלה מחסור מים, או שיש לפנות פצועים. 
בנושא הפצועים אני מדווחת בקשר לנגמ"שי 
הפינוי )רפואה(, מפרטת את מיקום הפצועים, 
מספרם ורמת הדחיפות. לאחר מכן אני מדווחת 
כדי  האירוע,  על  החטיבתי  הרפואה  לקצין 
שיחבור לנגמ"ש הפינוי וידאג לפנות אותם 
לבתי חולים. בשטחי הכינוס וההיערכות לפני 
הכניסה לעזה, שירתתי בתפקיד החירום 14 

יום ברציפות.
• מה תורם לך השירות בחטיבה, בסדיר ובקבע
האמונה  את  בי  חיזק  בחטיבה  השירות 
בחשיבות ביצוע תפקידי בחטיבה, ובתרומה 
שלי לטפח את יכולות הלוחמים בשדה הקרב 
בעתיד - בצורה מוחלטת. רכשתי לעצמי גם 
עצמאות אישית והבנה שכל תפקיד בצבא חשוב 
ומשמעותי ותורם להצלחה. עוד למדתי לעבוד 
בשיתוף פעולה עם מפקדים בכירים ממני, לקבל 
את הדרכתם ולבצע בהתאם. חשוב להוסיף 
שגם רכשתי את היכולות לעבוד בצוות שפועל 
למצוינות, וכמובן לקחת אחריות על לוחמות 

ולוחמים אחרים במחלקה שלי.
• אמירה אישית

הגנה  בצבא  לשרת  גאווה  מרגישה  אני 
לישראל ובמיוחד בחיל השריון, ובמיוחד בגדוד 
198 של חטיבה 460. במבצע נוכחתי לדעת את 
חשיבות חיל השריון בלחימה. נדהמתי לראות 
את שיתוף הפעולה בין חיל השריון עם כל חילות 
צה"ל במבצע זה, כאשר חיל השריון הוא החיל 

המשמעותי בקרב.

רב"ט עדן בוחבוט
)מש"קית חינוך בגדוד 198 בחטיבה 460(

• התפקיד
הייתי בקורס מש"קיות חינוך במשך שלושה 
חודשים ונשלחתי לגדוד. תפקידי בגדוד הוא 
בעיקר מול מפקדי הטנקים ומפקדי המחלקות. 
קצינת החינוך החטיבתית בונה את התכנית 
החינוכית לחטיבה, ובתאם לתוכנית זו אני בונה 
עם המ"פ את התוכנית למחזור הצמ"פ, הנמשך 
3 חודשים. )בכל שלושה חודשים נפתח מחזור 
צמ"פ(. יש בעבודה חלק פורמלי שאינו משתנה 
והוא לוודא שהשיעורים אכן מתקיימים. תפקידי 
לתדרך את המפקדים על התכנים של השיעורים 
וביצועם. בנוסף מוטלים עליי תפקידים אחרים, 
כגון: הכנת אירוע מיוחד לסיום המבצע הזה, או 
יצירת סרט על מורשת הגדוד במבצע "צוק איתן", 
בהתאם לבקשת המג"ד. לצורך כך אני מראיינת 

את המפקדים, המ"פים, המילואימניקים, וכל 
אחד מהמפקדים שלחמו במבצע וכוח העזר, ואת 

כל המפקדים ששירתו בגדוד במהלך המבצע.
במהלך שירותי ביחידה, חשוב לי להיות חלק 
מהוויי הפלוגות. בתפקידי אני אחראית על נושא 
החינוך בשתי פלוגות. כחיילת בגדוד אני מרגישה 
חובה לרדת לשטחי האימונים ולבדוק אם יש 
צורך בעזרה מסוימת, ולהשתתף בחוויות היומיום 
באמונים. נוסף לכך אני נותנת מענה לחיילים 
העולים החדשים בגדוד. בכל מחזור אני מכינה 
ומציגה  לעצמי רשימה של העולים החדשים 
אותם בפני המ"פ, כדי שישחרר אותם להשתתף 
בשיעורים לעולים הניתנים שמעבירה מש"קית 
העלייה שבחטיבה. מש"קית העלייה מגיעה ליחידה 
ומלמדת כל חייל עולה, בנפרד. במהלך ביצוע 
תפקידי אני דואגת למפקדים שחסר להם חלק 
מהבגרויות. לאלה המבקשים להשלים אותם, אני 
דואגת שיישלחו לקורס השלמת בגרויות. כאשר 
יש חיילים עולים חדשים, סדירים שזכאים לצאת 
לקורס "נתיב" )קורס לעולים חדשים שזקוקים 
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לחיזוק הזיקה לארץ, להכרת המורשת והתרבות 
זה.  לקורס  שיישלחו  אני מטפלת  היהודית(, 
כמש"קית חינוך, אני דואגת לטיפוח ערכי צה"ל 

ללוחמים.
• פעילותך במבצע "צוק איתן"

בשבוע הראשון למבצע, קיבלנו תרומות רבות. 
מיינו אותן ודאגנו שהתרומות יגיעו לפלוגות 
הגדוד ולפלוגות המילואים בשטחי הכינוס. כל 
לוחמות הגדוד ליוו נסיעות משטחי הכינוס לעורף 

כדי להביא ציוד מהעורף ללוחמים.
שירה מש"קית ת"ש ואני ענינו לפניות של 
משפחות הלוחמים שדאגו לבניהם. לוחמים 
מספרי  את  למשפחותיהם  נתנו  בכך  שרצו 
הטלפון שלנו, לפני הכניסה לעזה, ובמהלך כל 
המבצע ועד שהלוחמים יצאו מעזה, היינו בקשר 
טלפוני רצוף עם המשפחות ודיווחנו להם על 
מצבם. בשבוע השני למבצע הצטרפתי לנגמ"ש 
פיקוד ושליטה לוגיסטית ועזרתי כפי שנדרש, 
ובתוך כך החלפתי את הסמב"צית זוהר בעת 

הצורך.
• מה תרם לך השירות בחטיבה

למדתי לעבוד בשיתוף עם אנשים השונים 
ממני. למדתי להבין את השונות, להכיר ביכולות 
שלהם ולפעול בשיטת עבודה המאפשרת לפעול 
כצוות מגובש למרות השונות. במהלך המבצע 
הבנתי את מהות החיים בצורה שונה מהבנתי 
לדעת שהדברים הקטנים  נוכחתי  הקודמת. 
ביומיום הם שוליים. הבנתי שחבל לבזבז אנרגיה 
על נושאים טפלים וחשוב להתמקד בעיקר. 
למדתי שיש גם אמצע ולא הכל שחור או לבן. 
בנוסף למדתי שיש לדבוק במטרה שאני רוצה 
להשיג, להמשיך ולהשקיע עד להשגת התוצאה 

המבוקשת.
• אמירה אישית

זכיתי לשרת בגדוד שריון. למדתי להכיר את 
הַחיִל בצורה אחרת ויסודית, וכמובן את תרומתו 
של חיל השריון לביטחון ישראל. הייתי רוצה 
שהציבור בישראל ידע ויכיר את המיוחד של 
החיל ולוחמיו, את עוצמתו וחשיבותו בשדות 

הקרב.

סמל מעין גלבוע
)מש"קית חינוך גדוד 75 חטיבה 7(

• התפקיד
מארגנת שעורים בנושאי ערכים וחברה לדרג 
הבכיר של מפקדי החטיבה, ולכלל המפקדים 
את  היתר  בין  כוללים  השיעורים  והחיילים. 
הנושאים הבאים: הכרת שבילי הארץ, סמים 
ואלכוהול, גיבוש חברתי, הכרת המורשת של 
החטיבה ושל החיל, טיפוח אווירה חברתית 
ביחידות ויצירת קשר אישי לטיפול בבעיות החייל.

• פעילותך במבצע "צוק איתן"
במבצע "צוק איתן" היו לי שני תפקידים.

תפקיד ראשון בתחום החינוך. בשטחי הכינוס 
נתבקשתי להעביר למפקדי המחלקות הסברים 
על הלחימה בעזה, שפירטו את הסיבות למלחמה, 
שיעורים בנושאי ערכים במהלך המלחמה, כגון: 
איסור ביזה, ומפגש עם אזרחים עזתיים, טיפוח 
המוטיבציה באמצעות דוגמאות של לוחמים 
בעבר בעזה, בעלי הצל"שים ואותות ההצטיינות, 
שלחימתם היא מופת לחיילים. כמו כן נפגשתי 
ללמוד על  כדי  וחיילים בשטח  עם מפקדים 
והיו  המלחמה,  מהלך  לגבי  ההרגשה שלהם 
תופעות שלוחמים פנו אלי לשיחה. תפקיד נוסף 
היה בתחום השלישות. בעת שהיחידה הייתה 
בשטחי הכינוס, השלישה של הגדוד, מש"קית 
ת"ש ואני, בדקנו עם כל מפקד את מיקומו של 
כל חייל שלו בטנק שלו, לוודא שלא השתנה 
המיקום, מה שקרוי שיבוץ קרבי )שבצ"ק(. בדקתי 
אם השיבוץ הקרבי מדויק בדף המדווח, ואם לא 
- לשנות בעת הצורך. הייתי משובצת בנגמ"שים 
של התאג"ד של מחלקת רפואה. כאשר הביאו 
פצוע זיהיתי אותו לפי הדיסקית שלו ודיווחתי 
לשלישה הגדודית. הייתי עם לוחמי הגדוד בשטחי 
כינוס ליד עזה, מרגע שהגיעו לשם ועד שנכנסו 
ללחימה. בזמן הלחימה הייתי סמוך לגדר של 
רצועת עזה עם נגמ"ש התאג"ד, מחכים לקריאה 
בעת הצורך. כעשרה ימים לפני סוף הלחימה 
של הגדוד בעזה, העבירו אותנו אחורה לשטחי 
הכינוס, משם יצאנו לבקר פצועים בבתי חולים.

• מה תורם לך השירות בחטיבה
ביצוע התפקיד תורם לי רבות. הוא מלמד 
אותי על יחסים עם אנשים, יחסי עבודה תקינים, 
יחסים אישיים הולמים, והכרת השונות בבני 

אדם. הוא מלמד אותי מהי אחריות אישית, 
עצמאות, חשיבה מעבר לקו הרגיל. ובנוסף - 
להכיר וליצור קשר אישי עם חברים הבאים 
ממקומות שונים, מחברות שונות ומגוונות. 
השירות בו אני חלק מהגדוד אינו קל. העובדה 
שנשארתי והשתתפתי עם החיילים שלי, הוכיח 
לי שיש בי היכולת להתגבר על מרב הקשיים, 
לתפקד כראוי ולהמשיך בעשיה הרבה בהצלחה.

• אמירה אישית
כשהתגייסתי ביקשתי לשרת בגדוד קרבי, 
כדי שבמקרה ונקלע לשעת חירום במדינה אהיה 
חלק מהאנשים שפועלים ולא משקיפה מהצד. 
ואכן במהלך שירותי חל מבצע "צוק איתן". 
העובדה שאני משרתת בגדוד שהשתתף בקרב, 
וכי יכולתי לתרום את חלקי עם הלוחמים ליד 
הגדר של עזה ובשטחי הכינוס, נותנת לי גאווה 
עצומה שעשיתי את חלקי בחיל השריון, למען 
ביטחון המדינה ותושביה. זה נותן לי להרגיש 
שאני שותפה בעשייה חשובה במדינה שלנו. 
כיום, אני חשה יותר את חשיבות המשמעות 

להיות אזרחית במדינת ישראל.

סג"מ מיתר טביב
)קצינת חינוך חטיבת "ברק" 188(

• התפקיד
ביחידות  חינוכי  להעביר תהליך  תפקידי 
החטיבה. החינוך הוא מרכז המשימה שלי, הוא 
במרכז. החינוך תומך ומלמד את ערכי הלחימה 
בצבא. אנחנו רלוונטיות למשימת החייל. אני 
רוצה שהלוחם יכיר ויבין את המרחב שבו הוא 
משרת, ואת המורכבות, הדילמות והאתגרים של 
השירות במקום זה, להתמודד עם דילמות ערכיות 
בשגרה של ביטחון שוטף וגם בעת חירום. אני 
מלמדת את מש"קיות החינוך לתפקד כדמות 

מיקצועית בשיחות עם מפקדים וחיילים.
כשאני פונה למפקדים מטרתי היא לעורר דיון 
עם הלוחמים גם בנושאים שאינם נדונים בדרך 
כלל. חשוב שבשיח של המפקדים עם הלוחמים 
יעלו לדיון דילמות ערכיות ועדכניות כדי שהחייל 
ילמד להתמודד איתן. חשוב להוסיף שהמפקד 
לומד להכיר את חייליו ולדעת כיצד הם פועלים 
בשטח טוב יותר, לפי הנושאים בשיחות אלה. 
בכל שיחת פתיחה שלי עם המח"ט, המג"ד, 
המ"פ או המ"מ, אני דואגת לציין שמקצועיות 
השריונאית של החייל ותחום החינוך לערכים, 
משולבים זה בזה. החינוך הוא לא רק אירועים 
מיוחדים ופעילות לקראת החגים, אלא בעיקר 

הכרת אישיותו ומשימתו של החייל ביחידה. 
• פעילותך במבצע "צוק איתן"

בשטחי הכינוס תדרכנו את המפקדים על 
האזור שבו לוחמת החטיבה, והבאנו סיפורי גבורה 
של לוחמים בעזה במבצע "עופרת יצוקה". לשם 
כך חילקנו למפקדים מערכים הכוללים סקירות  סמל מעין גלבוע
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גיאוגרפיות של רצועת עזה וחוברות שיש בהן 
גבורה של חיילים ומפקדים במבצע  סיפורי 
"עופרת יצוקה". הכוונה הייתה להביא לידיעת 
החיילים והמפקדים הצלחות בקרבות ברצועת 
עזה במבצע הקודם - נושאים המעודדים את 
הלוחמים במהלך הקרבות במבצע "צוק איתן". 
בכל שלבי הלחימה היו הקצינות ומש"קיות 
החינוך בשטחי הכינוס יחד עם הלוחמים. מטרת 
פעולתן של המש"קיות וקצינות החינוך היה 
להפנות זרקור להרגשות ותחושות הלוחמים, 

למוטיבציה ורוח הלחימה.
המטרה העיקרית שלי הייתה להצליח כמה 
הלחימה, את  רוח  בלוחם את  לחזק  שיותר 
הנכונות להילחם ולהטמיע את העובדה שהוא 

נלחם ומגן על מדינה ותושביה.
• מה תורם לך השירות בחטיבה

ברמה האישית למדתי להתמודד עם מצבים 
שלא התנסיתי בהם, וגם לא הייתי מתנסה בהם 
אם לא הייתי בחטיבה. השירות בחטיבה, למרות 
כל האתגרים, חיזק בי אופטימיות וצורת חיים 
נכונה. המוטיבציה לבצע את תפקידי במרב 
הצלחה התעצמה במהלך השירות, תוך הבנת 
חשיבותו ומהותו. במבצע "צוק איתן" התחזקה 
העוצמה, האמונה וההבנה בחשיבות התפקיד. 
ביצוע התפקיד חיזק בי את האמונה בעצמי 

וביכולת שלי.
• אמירה אישית

האמונה הכללית שלי ששום דבר בחיים אינו 
מובן מאליו - התחזקה מאד, ויש להעריך כל 

אירוע שקורה לך.
רק כשחושבים חיובי - בסוף זה יקרה חיובי.

רב"ט ספיר שבו
)מש"קית חינוך גדוד 74 חטיבת "ברק" 188(

• התפקיד
לשמש עזר חינוכי למפקדים ביחידה, לעזור 
להם בשיקוף צורכי החיילים ונורמות התנהגות. 
לשמש דמות מקצועית ודוגמה אישית למעורבות 
בחיי היחידה, לטפח את מורשת החטיבה, להעביר 
למפקדים והחיילים את המורשת המטפחת 

מצוינות, ככלי לחיזוק גאוות היחידה.
• פעילותך במבצע "צוק איתן"

נתתי לכל המפקדים את דפי התכנים. תפקיד 
שהטילה עליי קצינת החינוך החטיבתית. ובנוסף 
הצפתי  ערכים.  בנושאי  שיח  איתם  ניהלתי 
למפקדים בשטח, תחושות ורגשות של החיילים 
שלהם. וגם לקצינת החינוך של החטיבה, כדי 
שנושאים אלו יטופלו במקום. דאגתי לצלם את 
פעילות החיילים בשטחי הכינוס ומעל הגדר 
של עזה, בזמן חציית הגדר לתוך שטח הרצועה. 
דאגתי לשמר את המורל הגבוה של החיילים 

והלכי הרוח החיוביים.
• מה תורם לך השירות בחטיבה

הלוחמים  להעריך את  לי  תורם  השירות 
השריונאים ולהבין את משימתם הקשה, בזמן 
האימונים וגם במלחמה. בנוסף זה גרם לי לחיזוק 
האמונה בחשיבות החינוך בצה"ל. הבנתי במהלך 
השירות שהחיילים משקיעים את כל היכולות 

שלהם למען הגנת העם והמולדת.
• אמירה אישית

אני רואה את החשיבות בטיפוח ההשתלבות 
החברתית שמובילה בסוף לאותה מטרה. כל חייל 
וחיילת שונים במוצאם, מנהגיהם, חשיבתם, 
דעותיהם אך לבסוף לכולם יש מטרה אחת 
ברורה והיא הצורך בהגנה ושמירה על שטחי 
מדינת ישראל למען ביטחון תושביה. וחשוב 

לי להוסיף שלמדתי את החשיבות של מהות 
ההשקעה בחינוך בצבא ובמדינה.

סגן נועה גנדלמן
)קצינת חינוך חטיבה 7(

• אביך שירת בחיל השריון, בתפקידים בכירים, 
ובהם מפקד חטיבה 7, החטיבה שבה את משרתת 
כיום. מהי המורשת שהנחיל לך אביך על השירות 

בחטיבה?
7: אמי  כל בני משפחתי שירתו בחטיבה 
ננסי, אבא צביקה, אחי הגדול ליאור היה לוחם 
בחטיבה, וקרן אחותי הגדולה שירתה בגדוד 82 
בחטיבה. "ַאת החטיבה" - היא הסיסמה של 
החטיבה ועל זה גדלתי. חטיבה 7 היא החטיבה 
שלחמה בכל מלחמות ישראל. הערכים המובילים 
אותם הם דבקות במטרה, נחישות ומקצועיות. 
אין משימה שמוטלת עליה לבצוע שלא תבוצע 
במלואה ובהצלחה. כשהגעתי לשרת בחטיבה 
גיליתי שכל מה שלימדו אותי בבית על מהות 
החטיבה והערכים שמובילים אותה מהקמתה 

בשנת 1948 ועד היום קיימים גם כיום.
• מה מהות תפקידך כקצינת חינוך בחטיבה

שתומכים  הערכים  בטיפוח  עוסקת  אני 
בלחימה הצבאית של הלוחמים. אני מאמינה 
את  לבחור  למפקד  לעזור  עליי  שבתפקידי 
הנושאים על אירועים ערכיים שהוא מעביר 
הוא  שבה  ולדרך  איתם,  בשיחות  לחיילים 
מגדיר את רמת הצפיות מהלוחמים לביצוע 
המשימות הנדרשות. בתוך כך אני מקדישה 

רב"ט ספיר שבו

סגן נועה גנדלמן

סג"מ מיתר טביב
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עשייה משמעותית בשמירת מורשת החטיבה, 
עוצמתה ואיכותה.

• ספרי על פעילותך במבצע "צוק איתן"
לרדת  פקודה  קיבלה  שהחטיבה  לאחר 
דרומה, כל מש"קיות החינוך ואני ירדנו איתם 
דרומה. בשהותנו בשטחי הכינוס התארגנתי עם 
המש"קיות לנצל את הזמן לטיפוח נושאי מורשת 
קרב. בנוסף לתעסוקה בטיפול בטנקים ובציוד 
הצבאי, דאגנו לחלק למפקדים דפי מורשת קרב 
עם סיפורי גבורה וצל"שים של לוחמי שריון 
בעבר שלחמו בגזרת עזה. המפקדים העבירו 
לחיילי החטיבה בשיחות איתם את הנושאים 

האלה.
תת־אלוף )במיל'( אביגדור קהלני, יו"ר האגודה 
למען החייל, נעתר לפנייתנו ובא וסיפר ללוחמים 
על מלחמת יום הכיפורים ברמת הגולן, בהיותו 
מפקד גדוד 77 בחטיבה 7. הוא תיאר את קרבות 
השריון שבהם השתתף הגדוד, את הלחימה של 
מעטים מול מאות הטנקים הסורים שהסתערו, 
ובמיוחד על אומץ הלב, הגבורה ומסירות הנפש 
של לוחמי הגדוד, שעצרו הסתערות זו בגזרתם 

ועברו מהגנה להתקפה.
מש"קיות החינוך מסרו למפקדים את תחושת 
הלוחמים לפני כניסתם לעזה. לאחר כניסת 
הלוחמים לעזה, כשהלוחמים יצאו לריענון של 
כמה שעות, סיפר להם סגל החינוך על הישגי 

החטיבה בלחימה, על מספר המטרות שנפגעו, 
המנהרות  וכמות  שנהרגו  המחבלים  מספר 

שהשמידה החטיבה.
כשנגמרה הלחימה בעזה ערך כל גדוד סיכום 
של המבצע והמש"קיות היו אחראיות לארגון 
ערב זה. הן הביאו תמונות משדה הקרב, סיפרו 
על הישגי הגדוד במבצע, כדי לטפח את תחושת 
ההצלחה בלחימה בעזה. בערב זה דיברו עם 
הלוחמים מפקד החטיבה ומפקד הגדוד. לאחר 
הערב המרגש הזה אספנו את סיפורי הקרב כדי 

להוסיף למורשת החטיבה ולשמר אותה.
• מה תרם לך השירות בחטיבה

אני מסיימת את תפקידי בחטיבה לאחר שנה 
ושמונה חודשים. חטיבה 7 לימדה אותי את מה 
שאקח איתי לכל החיים והוא שאין דבר או נושא 
שמוטל עלי, שלא אהיה מסוגלת לבצע. אעשה 
כל מאמץ לבצע כל משימה אזרחית שתוטל עליי 
בהצלחה ובמקצועיות, ברוח המורשת והערכים 
הקיימים בחטיבה כל השנים - לבצע כל משימה 

ובהצלחה. וכך אני אנהג. 
• אמירה אישית

אני מודה על הזכות האדירה לשרת בחיל 
השריון, הַחיִל שאחוות הלוחמים בו היא כל כך 
משמעותית, כי הם פועלים כצוות ולא כבודדים. 
התפיסה של החיל שהלוחמים הם צוות בטנק 
וכי אחוות הלוחמים מובילה אותם כשכל אחד 

מהצוות ממלא את תפקידו - זו ההצלחה, העשייה 
יחד מביאה הצלחה. אני שמחה שזכיתי לשרת 
בחטיבה 7, החטיבה המפוארת עם עוצמה וערכים 
שמובילים בקרב, שמשמרת אותם כל השנים 
שהיא קיימת במסגרת חיל השריון. בתפקידי 
כקצינת חינוך למדתי להעריך את המערכת 
הצבאית, ולהבין שמובילים אותה אנשים חושבים 

וערכיים שמשלבים ידע מקצועי וערכים. 

סמל מאיה רוג
)פרמדיקית בגדוד 52 של חטיבה 401(

• התפקיד
אני פרמדיקית בגדוד והתפקיד בולט ברפואת 
חירום. בזמן אירוע רפואי בגדוד, בגזרה או באזור, 
תפקידנו להגיע למקום ולהגיש טיפול מציל חיים. 
בנוסף אני מבצעת פעולות מנהליות. בסמכותי 
לבצע פעולות חירום כמו רופא בשעת חירום, 
הכוללות הנשמה, ניתוחי שדה, וניהול האירוע 
מבחינה רפואית. בטיפול בשעת חירום אני 
פועלת יחד עם החובשים של הגדוד. בשגרה 
אני אחראית על כשירות ומקצועיות החובשים. 
ובאימונים  בתרגילים  יחד  מתרגלים  אנחנו 
משותפים, כדי שנדע לבצע את הפעולות יחד 

ובצורה מיטבית בשעת אמת.
עברתי קורס פרמדיקים צבאי במשך שנה 
וחודשיים. בשגרה אני מאמנת את מגישי העזרה 
הראשונה של הגדוד. מגישי העזרה הראשונה 
הם הראשונים שמגיעים לפצועים בעת האירוע, 
וחשוב שיידעו כיצד לטפל בו בצורה שתציל את 

חייו. זו מהותו תפקידי.
• ספרי על פעילותך במבצע "צוק איתן"

ירדנו לדרום מאימון ברמת הגולן והתארגנו 
בשטחי הכינוס. לאחר שהלוחמים נכנסו לעזה 
הייתי עם החובשים צמוד לגדר, במעקב אחר 
לחימת הגדוד ומוכנים לפנות פצוע בעת הצורך. 
במהלך המבצע הביאו את הפצועים סמוך לגדר 
ואנחנו נתנו להם את הטיפול הנדרש. היה לנו 
פצוע קשה אחד שטיפלנו בו מיד, ואחרי הטיפול 
שלנו הוא פונה במסוק לבית חולים סורוקה. 
הפצוע עבר מספר ניתוחים, הוא משתקם וחדור 

מוטיבציה לחזור בהקדם לגדוד.
• מה תורם לך השירות בגדוד ובחטיבה

התפקיד המקצועי מאד מעניין. בבוא היום, 
לאחר השחרור אני לוקחת איתי את הידע הרב 
שרכשתי בתפקידי זה לחיי האזרחיים. משפיעים 
עלי ביותר ההווי והליכוד החברתי שקיימים 
לוחמי הפלוגות מאוחדים  ובחטיבה.  בגדוד 
ומיוחדים, ואני התחברתי מאד להווי הגדודי 
ואשאר ביחסים חברתיים עם הלוחמים גם לאחר 
השחרור מהצבא. הלוחמים מכבדים אותי ואת 
העשייה המיוחדת שלי וזה חשוב לי מאד. אני 
מודה על הזכות לבצע בגדוד תפקידים מיוחדים 
ולא שגרתיים. אני מוקירה את ההערכה שנתת 

לי למסירות והמקצועיות שלי בתפקידי זה.

סמל מאיה רוג
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• אמירה אישית
למרות שהשירות בצה"ל הוא שירות חובה, 
אני רואה זכות גדולה לשרת בצבא. השירות הוא 
חוויה לכל החיים. הוריי, אחותי ואני עלינו ארצה 
מארגנטינה בשנת 1999. מרבית בני המשפחה 
שלנו ציוניים, וחשוב להם השירות שלי בצבא. 
אני נותנת דוגמה מכובדת לציונות שלהם והם 
מרגישים כבוד כשרואים אותי במדים. גם סבא 
וסבתא שגם הם עלו ארצה, גאים בי על שירותי 

בצה"ל ובתפקיד כל כך משמעותי וחשוב.
מוזר לי לראות בחורות שמחמיצות חוויות 
מיוחדות אלו. לגבי הגדוד והחטיבה חשוב לי 
לציין שחיל השריון הוא חיל מרהיב ומרתק, 
וטועים אלו שחושבים שזה חיל לא נחשב שרק 
עובדים בו קשה. כל מי שמשתף איתנו פעולה, 
לומד להעריך את חשיבות החיל ומשמעותו. 
כיום לאחר מבצע "צוק איתן" התרשמו כולם 
מהיכולות המיוחדות והמרשימות של החיל בשדה 

הקרב והשפעתו על תוצאות המבצע.

סמל ראשון נועם דן
)פרמדיקית בגדוד 46 בחטיבה 401(

• התפקיד
עברתי קורס פרמדיקים בצה"ל במהלך שנה 
וארבעה חודשים. אני אחראית על ההכשרה 
המקצועית של החובשים בחטיבה ומתרגלת 
אותם כל הזמן בנושאים הנלמדים בהכשרה זו. 
אני אחראית על מע"רים )מגישי עזרה ראשונה(. 
אני מעבירה להם שיעורים בנושאים כמו עצירת 
דימום פורץ, אמצעי חבישת כוויות, פגיעות בטן 
וראש. אני מתרגלת אותם באמצעות מבחנים. 

אני גם ַסֵּכֶמת )האחראית על הפרוטוקול(.
• ספרי על פעילותך במבצע "צוק איתן"

לשטח  הלוחמים  עם  טנק  בתוך  נכנסתי 
הרצועה, נתתי מענה רפואי לכל חייל שנפצע, 
והייתי מטפלת שדה תוך כדי הלחימה. הייתי בתוך 
טנק בשטח רצועת עזה חמישה ימים רצופים 
במהלך המבצע. במהלך ימים אלה טיפלתי בשני 
פצועים קל ופצוע בינוני, והיו לנו שני הרוגים. 
לאחר חמישה ימים יצאתי לריענון קצר ומיד 
נכנסתי שוב לעזה, ליומיים נוספים, בנגמ"ש 
אכזרית. בהמשך הייתי שלושה ימים בנגמ"ש 
הנדסה מסוג פומ"ה. במהלך ימים אלו לא היו לנו 
יותר פצועים. לאחר מכן עברתי לשטחי כינוס 

מחוץ לשטח הרצועה.
בסיום המבצע חזרנו לבסיס ומיד ערכנו בדיקה 
כוללת של הציוד שלנו, ארגנו הכל מחדש והיינו 

מוכנים לטפל באירועים בעת הצורך.
• מה תרם לך השירות בחטיבה

השירות בחטיבה חיזק את הנפש שלי. הוא 
נתן לי להבין שזו זכות לשרת בצה"ל. השירות 
מחבר אותי לארץ ונותן הרגשת שייכות גדולה 
מאד. היה חשוב לי לראות שניתן לשלב גם חיילות 
במהלך הקרבות, כחלק מהלוחמים בקרב. נוכחתי 

גם לדעת שיש לי הכוח והאומץ לתפקד כראוי 
בתוך הלחימה כשמסביב אש, עשן, התפוצצויות 
ויריות. הצלחתי לבצע בצורה מקצועית ובמלואם 
את כל הטיפולים הנדרשים שהתאמנתי עליהם.

• אמירה אישית
אחרי הלחימה בעזה הבנתי ששום דבר אינו 
ברור מאליו. ערך החיים הוא החשוב ביותר 
מכולם. בחיים צריך להעריך כל דבר שאתה 
מקבל, במיוחד לאחר שנשארתי בחיים ולוחמים 
לידי קיפחו את חייהם. הקושי הגדול ביותר הוא 
לטפל בפצוע שהוא חבר שלי, לטפל בפצועים 
שהם מזה שנתיים חברים לנשק ולחיים, לטפל 

בפציעה ולדאוג שלא יכאב להם.
חשוב לי להוסיף שבחרתי לשרת בגדוד שריון, 
כי ידעתי שהלוחמים בשריון הם האנשים הכי 
טובים בצה"ל. הם לוחמים שרצו להיות כאן. הם 
רצו להיות קרביים. לכן הם מעריכים את מקומם 
בחיל משמעותי זה. זה יוצר חיבור אישי אליי, כי 
גם אני בחרתי להיות לוחמת בגדוד קרבי. במהלך 
הקרבות גיליתי את החברּות והמקצועיות שיש 
ללוחמים האלה. הם ביצעו את תפקידם תוך 
לחימה מצוינת ומוצלחת. למדתי להכיר את 
הטנק והיכולות המרשימות שלו. לדעתי הוא 

כלי לחימה חשוב ביותר במערך הלחימה. אני 
זוכרת שנפגשתי בעזה עם לוחמי החי"ר, וכל אחד 
מהם אמר שהוא מוגן לחלוטין רק שהטנק נמצא 
לידו. הפלוגה שנכנסתי איתה לעזה, היא פלוגת 
"ברקן". לוחמיה נתנו לי להרגיש שאני אחת מהם. 
הם דאגו לי והיה חשוב להם לשתף אותי, לכן 
לא היה קשה לי לתפקד תוך כדי הלחימה איתם. 
הלוחמים הוכיחו חברּות לדוגמה. חשוב לי לציין 
שהלוחמים ביצעו כל משימה שהוטלה עליהם 
במהלך המבצע, תוך דבקות במטרה ובמקצועיות 

והגיעו להישגים מצוינים.

מילת סיום אישית של הכותבת
חשוב לי לציין שהתרגשתי מאד לראיין את 
הלוחמות כיום, כי הדברים שנאמרו הזכירו לי את 
שירותי כקצינת חינוך וח"ן של גייסות השריון 
בשעתו, לפני הכניסה לסיני במלחמת קדש, בשטחי 

הכינוס עם לוחמי חטיבה 7 באוקטובר 1956.  
ברעות שריונאים

 * נחמה בר־כוכבא )בריל( אלמנתו של 
 אלוף משה בר־כוכבא )בריל( 
מפקד גייסות השריון בעבר

סמל ראשון נועם דן
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We make it move!

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

Our strengths:
• Highest technology, widest product range, over 45 years expe-

rience.
• Proven designs to the most demanding technical standards.
• In service with 18 countries.
• Mission proved transmissions of extreme performance, highest 

reliability and durability. 

חברת RENK מברכת את חיל השריון בברכת חג עצמאות שמח
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כל אנשי גדוד הטנקים "מגן הארץ" של חטיבת 
הזקן, המפקדים, הלוחמים ותומכי הלחימה גויסו 
בצו 8 לקראת השלב הקרקעי של מבצע "צוק 
איתן". הם באו לתפוס את מקומם של לוחמי 
גדוד סופה של חטיבת ברק, שירדו עם הטנקים 
שלהם מגבול הצפון לרצועת עזה. תחילה גויסו 
המפקדים בפיקוד המג"ד סא"ל )במיל'( יריב 
אלעני, איש אלביט, כדי להכיר את הגזרה ולעשות 
חפיפה עם אנשי גדוד סופה, שהפקידו את גזרתם 
בידיים אמונות. שבוע אחר כך גויסו כל שאר 
הלוחמים. בינתיים הוכנו גם הטנקים והנגמ"שים 
שבימ"ח והגיעו לגזרה ונפרסו באתרים השונים 

לאורך גבול לבנון.
יצאתי לצפון לבקר בגדוד "מגן הארץ".

ההתייצבות לקריאת החירום הייתה מעל 100 
אחוזים, לרבות טנקיסטים מבוגרים הנושקים 

לגיל 40. תוך זמן קצר נכנס הגדוד להילוך סדור, 
עודף המגויסים שוחרר לביתו, המפקדים כבר 
ערכו סיורי לימוד בגזרתם והם בכוננות ובמוכנות 

כמו הסדירים שאותם החליפו.
יש לציין כי במקביל לגדוד "מגן הארץ" הופעל 
לתעסוקה בצפון גם גדוד ההנדסה של חטיבה 
8־"הזקן" בפיקודו של סא״ל )במיל׳( דמיאן יפה.

 "מגן הארץ" הוא גדוד 
של מלח הארץ

הגעתי לאחד המחנות של גדוד סופה הסדיר, 
ב־28 ביולי, ליד אחד הקיבוצים בצפון, שם 
התמקמה מפקדת גדוד "מגן הארץ". קיימנו שיחה 
עם חלק מאנשי מפקדת הגדוד ובהם המג"ד סא"ל 
)במיל'( יריב אלעני, הסמג"ד רס"ן )במיל'( יאיר 
מנדלוביץ' המכונה מנדל, השליש בגדודו רס"ן 

"צוק איתן"

בצפון
כאשר גדוד "סופה" של חטיבת ברק הסדירה נקרא 

לרדת ללחימה הקרקעית במבצע "צוק איתן", נקרא 
מיד גדוד המילואים "מגן הארץ", של חטיבה 8 - 

חטיבת "הזקן", לתפוס את מקומו בגבול הצפון. "אנו 
שמחים שגייסו את הגדוד הזה ונתנו לו לעלות על 
טנקים, מודים על הזכות להשתתף ולעזור בהגנה 
על הצפון" אמר סרן במילואים דורון לביא, מפקד 

 מחלקה, באחת הפלוגות של הגדוד שגויס 
והתייצב במלואו ללא היסוס

אל"ם )במיל'( שאול נגר

 * הכתבה עם צילומים נוספים התפרסמה לראשונה 
באתר השריון באינטרנט ביום 5 באוגוסט 2014
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)במיל'( חן פורמן, והרב החטיבתי הוותיק סא"ל 
)במיל'( גדעון לנגמן, שלא ויתר על ההזדמנות 
להיות עם הלוחמים בעת הזו. כולם במדי צה"ל 

כמו בשירות הסדיר.
גויסנו בשני שלבים, הסביר סא"ל יריב, בשלב 
הראשון המפקדים ב־8 ביולי, שקיבלו צו 8 לעלות 
לחפיפה בקו כדי להחליף את גדוד 53 )של חטיבה 
188(. עלינו לכאן כמעט 60 קצינים וכמה אנשי 
מנהלה. התפזרנו במוצבים כדי ללמוד את הגזרה, 
אחר כך התפזרנו בתחנות מקצועיות לריענון 
מקצועי על הטנקים, השתמשנו בכמה טנקים 
שלנו מהימ"ח להתכונן מקצועית, לרענן את 
הידע, ועוד יומיים ניצלנו את הזמן לסקירת הגזרה 

האופרטיבית שלנו.
כשבוע לאחר מכן גייסו במכה אחת את כל 
הגדוד המונה מאות אנשים, והחל נוהל גיוס 
חירום. בחטיבת הזקן החליטו שאנחנו עושים 
גיוס בנוהל חירום מלא כדי לתרגל את הפרוצדורה 
במלואה. הוצאנו החוצה את כל הטנקים שלנו 
הערוכים לקרב מהאחסנה היבשה בימ"ח, את 
הנגמ"שים, המשאיות ושאר סוגי הרכב, בעצם 
כל הפרוצדורה, כולל עמדות חיול, לרבות עבודה 
בין יחידות השליטה של הגדוד והחטיבה. הטנקים 
הגיעו לאזורים השונים שבגזרה על מובילים 
והנגמ"שים בנסיעה על שרשרות. אנחנו אחראים 
על גזרה גדולה, בערך מהר דב במזרח ומערבה. 
בנוסף לאחריות של הגנה על הגזרה, מבצעים 
הטנקיסטים של הגדוד משימות הגנה בכלל גזרת 
הקו הכחול, מראש הנקרה ועד הר דב וגם ברמת 

הגולן מהר רם ועד תל פארס. 
הטנקים   .3 סימן  מרכבה  טנקי  ברשותנו 
פזורים בקבוצות קטנות לאורך גבול הצפון, 
מקיימים ביום ובלילה כוננויות, סיורים ותצפיות, 
מציבים מארבים ונמצאים בקשר תמידי עם חדרי 
המלחמה שבהם מרכזי הקליטה והבקרה של 

הגבול.
לאחרונה בחן צה"ל מחדש את היקף הכוחות 
ביחידות המילואים, מסביר סא"ל יריב, וקבע 
שגדוד צריך להחזיק כוח אדם בהיקף של 120 
אחוזים מהשיבוץ הקרבי )שבצ"ק( שלו, ולשחרר 
את העודף. לאחרונה קלטנו אנשי מילואים 
צעירים שטרם הספקנו לפגוש אותם, לאחר 
שהאימון האחרון שעשינו במילואים היה לפני 
כשנה. התהליך של רידוד סדר הכוחות אירע 
בשלב זה, וחששנו שבגיוס החירום לא יגיעו חלק 
מהם והתברר שלמעט בודדים, מסיבה של שהייה 
בחו"ל וכדומה, כולם הגיעו. אחוז ההתייצבות 
בגיוס החירום היה מאוד גבוה. לאחר כ־13 שעות 
מהקריאה כבר התייצבו כ־80 אחוזים מהאנשים! 

והמוטיבציה - על הגובה.

 האחריות של גדוד "מגן הארץ" 
על הגזרה

היינו בשבוע של הכנת מפקדים לפני גיוס 
הלוחמים, מסביר המג"ד יריב, מפקדת החטיבה 
שלנו הורתה לנו לתפוס במהירות את העמדות 
שגדוד סופה מפנה כשהוא יורד לרצועת עזה. 

 מפקד גדוד "מגן הארץ" 
סא"ל )במיל'( יריב אלעני
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הגזרה  על  גדודית  "תפסנו אחריות"  בפועל 
כעבור כ־22 שעות מהגיוס. מי שהשתתף בסיור 
המפקדים כבר הכיר את הגזרה והשאר למדו 

זאת בהמשך.
למפקדים ולחיילים כבר יש שליטה יחסית 
מאוד טובה בגזרה, מסביר הסמג"ד רס"ן )במיל'( 
יאיר מנדלוביץ'. הם כבר עושים פעילות שגרתית 
פעילויות העשרה  בגזרה,  טיפולים  הכוללת 
מקצועיות, סבב יציאות לחופשות קצרות, וגם 
הפונקציות החימושיות כבר עובדות בצורה 
סדירה. בתום השבוע הראשון שלנו בקו כבר 
השתלטנו על תקלות של טנקים שיצאו מהימ"ח, 
וטיפלנו בפערים בציוד או בזיווד ובפערי כוח 

אדם. עכשיו אנחנו נכנסים לשגרה מבצעית שבה 
המשימות כבר יותר איתנות בקרקע וכל מפקד 
מכיר את גזרתו בצורה טובה יותר. וגם בגזרה 
הגדודית כבר התחילה שליטה הרבה יותר טובה 
במרחב שלנו, בין היישובים האזרחיים לבינינו, 

הכרות עם פנים היישובים ונושאים אחרים.
מבחינת  עליו  מדבר  הזה שאתה  האתגר 
אחריות הגזרה, הוא הכי חזק אצל המפקדים, 
מסביר המג"ד יריב. מרבית החיילים עובדים 
במרחב גאוגרפי קטן יחסית. אם טנק עולה 
למארב והטנק הזה נשאר שבוע באזור המצומצם 
שלו, אז כמות המידע שהוא צריך להתמודד איתה 
היא יחסית נתונה. אבל אצלי ואצל יאיר הסמג"ד, 

ואצל האנשים שמובילים כאן בגדוד, יש כל הזמן 
היה מתח בין כמה אנחנו עושים פעילויות בקרה 
על הכוחות, לבקר במוצב לראות שהמוצב הזה 
מתנהל כמו שצריך, לבדוק כל רגע שקצין החימוש 
מכיר את כל התקלות שיש בטנקים ומטפל בהן, 
אל מול ההכרות שלנו את הגזרה. פה יש פעילויות 
אחרות שבאחריותנו ובהקשר של ההכרות של כל 
השבילים כאן וכל הנקודות, ובזה אנחנו עדיין לא 

במאה אחוז, אבל אנחנו מתקרבים לזה.
אילו היו מגייסים את הגדוד למלחמה, בין 
אם בגזרת עזה או בלבנון, האם הייתם יכולים 

באותה מהירות להיות ערוכים גם למלחמה?
אני חושב שיש הבדל משמעותי בהכרות עם 

מנסים לתפוס צל ולנוח באמצע שומקום בגבול הצפון

טנק מהצוותים של מפקד המחלקה דורון לביא סגלסון, באמצע שומקום ליד הגבול
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השטח בהיערכות להגנה ובהיערכות להתקפה, 
מסביר מנדל הסמג"ד. אם היינו עכשיו יוצאים 
עם  ההכרות  לבנון,  בגזרת  קרקעית  לפעולה 
הקרקע ועם כל פרטי הפרטים של צירי החדירה, 
הצירים הנסתרים, נקודות מתות של תצפיות, זו 
הייתה היערכות שונה לחלוטין. העובדה שהיתה 
לנו אפשרות לבצע הכנת מפקדים יסודית יותר 
ומשמעותית עד כדי כך במקרה זה של אחריות 
לגזרה כאן, נתנה לנו אפשרות להיות ממוקמים תוך 
שבוע בגזרה ברמה שאחרת לא היינו מגיעים אליה. 
לפי הפקודות האופרטיביות אנחנו אמורים 
לצאת למלחמה ולהיכנס לפעולה בהקדם, מסביר 
המג"ד יריב, ולהערכתי היינו עומדים בכך. כפי 

שיצאנו עכשיו מהימ"ח ותוך פחות מיממה 
הטנקים התחילו בתנועה, והיינו עושים נהלי 
קרב, היינו להערכתי מצליחים לעמוד בזה. לדעתי 
צה"ל החליט נכון לפני כמה חודשים בקביעה 
איזה יחידות יילחמו באיזה במרחב. אוגדת הגליל 
צפויה להילחם בלבנון. לכן הלמידה שלנו היא 
אופרטיבית על הגזרה שהוגדרה לנו, אבל אני 
גם לומד כיצד להילחם בגזרות אחרות בלבנון, 
ואם היו מטילים אותי לגזרה אחרת בלבנון, היו 
נדרשות לי 12 עד 24 שעות בלי לחץ, לקיים נוהל 
קרב כדי להבין את המרחב, וללמוד להתמודד 

עם סוג הלחימה ועם תרחיש אחר.
קפיצה  יש  האחרונות  השנים  בשלוש 

מדהימה באימוני השריון. עשו שינוי מהותי 
והבינו שצריכים לשנות לגמרי את האימונים, 
גם בצאלים וגם במקומות אחרים, והאימונים 
כיום הם מוכווני תרחיש ספציפי של כל יחידה, 

והאימונים הם משמעותית יותר טובים.

סיור בקו
יצאנו לסיור בגדוד המפוזר לאורך גבול הצפון, 
המג"ד יריב, הרב החטיבתי סא"ל )במיל'( גדעון 
לנגמן והשליש הגדודי רס"ן )במיל'( חן פורמן. 
עמדות רבות הן באמצע שומקום. באחת מהן 
מצאנו שני טנקים בפיקוד מפקד המחלקה סרן 
)במיל'( דורון לביא סגלסון מפלוגה כ'. כמה 

עם הצוותים של מפקד המחלקה סרן )במיל'( דורון לביא סגלסון )שלישי מימין(, המג"ד יריב )שני מימין( והרב החטיבתי סא"ל )במיל'( גדעון לנגמן )רביעי משמאל(
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מיטות שדה היו פרוסות בצל של שיחים גבוהים 
והלוחמים חיפשו מנוחה מהשמש הקופחת, לאחר 
לילה של פעילות סיורים ומארבים בגבול. השליש 
הגדודי חן פורמן הביא איתו חבילה מאזרחים 
טובים לחוליה זו. חבילות נוספות חולקו בהמשך 

לעמדות אחרות.
דורון מפקד המחלקה בעל ותק של 8 שנים 
בפלוגה. התגייס בצו 8 לפני כשלושה שבועות. 
נחפפנו בגזרה אחת ובסוף עלינו לא על הגבעה 
שנחפפנו עליה, הוא מסביר. כשגויסו החיילים 
סגל שהיו  הכנות  הרבה  לכאן. עשינו  עלינו 
מקצועיות ורלוונטיות, הוצאנו טנקים מהימ"ח 
בנוהל גיוס חירום, הגענו הנה והחלפנו את 

הסדירים שירדו לרצועת עזה.
כל יום אנחנו בכוננות ומקיימים סיורים עם 
הטנקים, בכל מיני צירים. יש לנו נתיבים שאנחנו 
לומדים אותם, מתאמנים לתמרן במקרה שיגיע 
הצורך ואנחנו יודעים להגיע לנקודות הדרושות. 
כל הזמן אנחנו מנתחים תרחישים, הטנקים כל 
הזמן בשטח מחוץ למוצבים, השריונרים היום 
מחוץ למוצבים, מוכנים, והם כל הזמן מוכנים 
לתרחישים, הם יכולים לנוע לנקודות בגזרה 
ולהביא את קנה התותח לאן שצריך. הכלים 

מאה אחוז.
דורון נשוי כשנה ומלאו לו שלושים לפני 
לכבוד  כוסית  להרים  לו  הבטחתי  יומיים. 
היומולדת. גם רעייתו מגויסת בצו 8, ומשרתת 
בתפקיד קצינה בפיקוד העורף, ביחידת חילוץ 
מהריסות מבנים. היא בכוננות עם צוות שלה 

בצריפין.
הגיעו לי עכשיו חיילים הרבה יותר צעירים, 
מספר דורון, ממש באו חבר'ה בני 24 שזה שירות 
המילואים הראשון שלהם. יש פה חיילים שאני 
פוגש אותם פעם ראשונה. אנחנו פתאום הופכים 
להיות הוותיקים והצעירים הגיעו פתאום. אני 
הייתי הדור הצעיר יחסית בפלוגה, היו לנו פה 
חבר'ה בגילאי 40 ולאחרונה שחררנו 20 אחוז 

מסדר הכוחות שלנו.
מסביר  קל,  לא  בכלל  זה  טנקיסט  להיות 
דורון. בלילה אנחנו על הכלים, אנחנו כל הזמן 
על הכלים. הכל מקופל פה בלילה, נכנס לשיחים 
ואנחנו בטנקים. אנחנו פה עושים את המקסימום 
להיות מוכנים למקרה שיפרוץ משהו, כי אם 
פורץ - אז פורץ. אני כבר הייתי פה פעם אחת 
בעת שפרץ. זה היה ב־2005, באירועי "הר וגיא" 
)ניסיון החטיפה בנובמבר 2005 בכפר רג'ר(. לכן 
אנחנו פה בכוננות, אנחנו יודעים שמכוונים עלינו, 
זאת התפיסה. פלוגת טנקים במילואים זה לא 
משהו סטנדרטי והחבר'ה פה שמחים שיצא להם 
להתגייס ונתנו להם לעלות על טנקים, ומודים 
על הזכות להשתתף ולעזור בהגנה על הצפון. 

בשביל זה אנחנו פה.
כל שנותר לנו לומר הוא כל הכבוד!

המשכנו בסיור מערבה והגענו לאחד המחנות 
שבו כמה טנקים של הגדוד והצוותים שלהם. 
פגשנו שם בין השאר גם את המ"פ סרן )במיל'( 
טל אספריל, דרור ברק מ"פ המפקדה, את ערן 

יוסוב, אלי שמעון, אוהד דורון וחן גוב.
כשגויסנו לפני כשבוע בצו 8, כבר הוציאו אנשי 
הסגל הסדיר את הטנקים מהימ"ח, מסביר ערן 
יוסוב השריונר הוותיק בן ה־39. ישר חילקו אותנו 
במוצבים שונים, והתחלנו משימות שנמשכו 48 עד 
72 שעות. המפקדים שלנו עשו חפיפה עם הסדירים 
ואנחנו עשינו תחקיר והכנה לעליה לשטח. אנחנו 
עולים עם טנקים לעמדות שונות, סורקים בתצפית 
מהטנקים את השטח, חוזרים לעמדות אחוריות, 

מגנים על עצמנו, וגם מקיימים סיורים.
הייתם רוצים להיות גם בעזה?

לא בטוח, הם משיבים. אם היינו מוכנים כמו 
הסדירניקים מבחינת מוכנות של הטנקים, זה 
היה אחרת. לחמנו בעזה לפני 10 שנים, ומאז 

לא התעסקנו עם זה. המבצע האחרון שלי היה 
לפני 10 שנים בדיוק, אומר ערן יוסוב הוותיק. 

אני הייתי ב"ענבי זעם" באפריל 1996.
חן השליש הגדודי לא שוכח להנחית גם 
כאן חבילה אזרחית, חבילה שהתקבלה מילדי 
גן מנדרינה בהוד השרון. אחד הילדים מהגן 
שלא הספיק לכלול את תרומתו לחבילה צירף 
בנפרד שקית של וונדר־מן, שנחתה עם החבילה 

של ילדי הגן.
בדרכי חזרה מהצפון חזרו אלי מראות הסיור 
והמפגשים המעניינים עם אנשי הגדוד, המורל 
הגבוה מאוד, גאוות היחידה המשותפת לחיילים 
המעשי  השירות  של  והרצינות  והמפקדים, 

במילואים.  

כשאין מספיק שיחים נחים בתוך הטנק... 
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החברה המובילה בישראל בענף מוצרי הגומי

אינסוף אפשרויות

גומיאן
מוצרי גומי בע"מ

 חי טק פתרונות בע"מ הינה חברה פרטית. המפעל ממוקם בלב הגליל בגוש תפן.

 חי טק שותפה בייצור מערכות למעיל רוח של המרכבה.

  החברה מתמחה בפיתוח, תכנון וייצור מערכות ומכלולים אלקטרומכניים, עבור מגוון תעשיות: 
תעופה, תעשיות ביטחוניות, רפואה, אלקטרוניקה, אלקטרו־אופטיקה ותקשורת.

 בחברה צוות עובדים מיומן, בעלי ניסיון של עשרות שנים בתכנון, פיתוח וייצור מערכות, אלקטרו מכניות.

.)turnkey project( חי טק מספקת שרות מקיף ללקוח, החל מהרעיון ותכנון המוצר ועד לייצור חלקים וערכות מושלמות 

 החברה מספקת ללקוחותיה ייעוץ בנושאים טכנולוגיים והנדסיים לפני ייצור המוצרים.

 ISO AS 9100 C חי טק מוסמכת לתקן  
והחברה חותרת למילוי קפדני של כל דרישות לקוחותיה.

חי טק פתרונות גם לשריון

אזור תעשייה תפן ת.ד. 71, מיקוד 24595 טלפון: 04-9873779 פקס: 04-9873778
www.chai-tech.com  yehuda@chai-tech.com
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כשאני נזכרת בך אחי היקר ובבנך, אני יודעת: 
יקירינו - כל בני המשפחות השכולות, שנפלו 

במלחמות ישראל - ָידעו "למה" ו"לשם 
מה" הם וחבריהם יוצאים לדרך על הסכנות 
שבה. אני יודעת שהמציאות שבה אנו חיים 
תובעת מאתנו, לצערי, להתמודד עדיין עם 

מצבי סיכון של חיים, ויעידו על כך כל סיפורי 
הגבורה של הלוחמים שנפלו במערכות 
ישראל וגם במלחמת "צוק איתן" בקיץ 

האחרון. כך אמרה בדבריה בעצרת הגברת 
מרים אורבך־ברי, שאחיה מאיר ברי ז"ל נפל 
במלחמת יום הכיפורים ובנו משה ברי ז"ל 

נפל בלבנון בשנת 1993

עצרת השריון 
תשע"ה בסימן

אל"ם )במיל'( שאול נגר

צילום: רב"ט עדן זק"ש ורב"ט שני פרץ - יד לשריון, וירון הראל

מראה כללי של במת העצרת. 
כניסת חיילים עם לפידים. 

מימין טנק המרכבה סימן 1, 
במרכז טנק המגח ומשמאל 

טנק המרכבה סימן 4

 "השריון 
 כ'צוק איתן' 
מאז ולתמיד"
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עצרת הגבורה והזיכרון השנתית של חיל 
השריון היא תמיד אירוע מרגש המשלב את גבורת 
לוחמי השריון לדורותיהם, את הכאב והיגון האין־

סופי על החללים הרבים, ואת תעצומות הנפש של 
בני המשפחות השכולות הממשיכים בחיים עם 
הכאב ועל אף הכאב הנורא. העצרת השנה עמדה 
בסימן השריון כצוק איתן מאז ולתמיד, לציין 
את לוחמי הדור הצעיר שנטלו חלק במבצע "צוק 
איתן" שהתגלו כלוחמים עזי נפש ובעלי מוטיבציה 

כמו לוחמי העבר, ולציין שוב את מרכזיותו של 
השריון בלוחמת היבשה.

כיבדו את העצרת בנוכחותם ובהשתתפותם:
שר הביטחון, מר משה )בוגי( יעלון,  •

•  ראש המטה הכללי, רב־אלוף בנימין )בני( גנץ,
מפקד זרוע היבשה, אלוף גיא צור,  •

מפקד פיקוד הדרום, אלוף סמי תורג'מן,  •
תת־אלוף שמוליק  •  קצין השריון הראשי, 

אולנסקי,

•  סגן המנהל הכללי וראש אגף משפחות והנצחה 
במשרד הביטחון, מר אריה מועלם,

האלוף  לשריון",  "יד  עמותת  ראש  •  יושב 
במילואים חיים ארז,

•  גיבור ישראל, תת־אלוף במילואים אביגדור 
קהלני,

יושב ראש ארגון יד לבנים, מר אלי בן שם,  •
•  יושבת ראש ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, 

גברת נאווה שוהם סולן.
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בעצרת שהתקיימה ביום 1 באוקטובר 2014, 
המשפחות  בני  של  רבים  אלפים  השתתפו 
השכולות, לוחמי שריון כיום ובעבר, מפקדי שריון 
כיום ובעבר ובהם אלופי שריון, וכן תלמידים 
מבתי ספר, תנועות הנוער והמכינות הקדם־
צבאיות. ברקע התנוססה על הבניין המשטרה 
בלטרון רצועת בד ענקית ועליה דגל ישראל 
והכותרת חיל השריון כצוק איתן מאז ולתמיד.

בהכנת העצרת ובביצועה השתתפו: מפקדת 
קשנ"ר בהנחית קצין השריון הראשי תא"ל שמואל 
אולנסקי; חטיבה 460 בפיקוד אל"ם גיא חסון; מר 
ירון הראל )בימוי והפקת תוכן בע"מ(; עמותת 
יד לשריון בהנחית המנכ"ל תא"ל )במיל'( מנשה 
ענבר; תזמורת צה"ל; החזן הראשי לצה"ל סא"ל 
שי אברמסון; מקהלת הרבנות הצבאית. המנחים 
בטקס הנחת הזרים תנ"צ בדימוס אליהוא בן 
און וסמלת תמר עמית יוסף קריינית גלי צה״ל. 
המנחה בעצרת הגבורה והזיכרון באמפיתאטרון 

מר נועם גיל־אור.
* הכתבה המלאה התפרסמה באתר השריון 

באינטרנט ביום 12 באוקטובר 2014

המחיר הנורא
4985 שמות של חללי השריון במלחמות 
ישראל חקוקים כיום על כותל השמות באתר 
יד לשריון בלטרון, מהם 14 חללי השריון במבצע 
"צוק איתן". שר הביטחון מר משה )בוגי( יעלון, 
יחידות  גנץ, מפקדי  בני  הרמטכ"ל רב־אלוף 
כיום ומפקדים בעבר, יחד עם נציגי המשפחות 
השכולות, הניחו כ־60 זרי זיכרון למרגלות כותל 

השמות. זרים אלה מייצגים את מדינת ישראל, 
משרד הביטחון, המשפחות השכולות, יחידות 
צה"ל וכלל עוצבות השריון לאורך ההיסטוריה 

של מדינת ישראל.
הטקס החל בהורדת הדגל לחצי התורן. ֲהָדָיה 
ָׁשנִי־ׁשּוְסֶטר, אחותו של סגן דני שור ז"ל שנפל ב־6 
באוקטובר 1973, הדליקה את אבוקת הזיכרון.

שנה אחר שנה, כאשר הסתיו יורד על ארץ 
ישראל, אנחנו מתכנסים כאן, אל מול כותל 
השמות, הכותל שעליו חקוקים לנצח שמותיהם 
של יקירינו - חברים, מפקדים, פקודים, שלא 
שבו מן המלחמה, שלא חזרו בתום המשימה., 
שנתנו, עד הסוף, את כל הנשמה, שכיסה אותם 
עמוד הענן, שעוטפים אותם, לנצח, ברושים 
ואורנים. כך פתח המנחה אליהוא בן־און. שנה 
אחר שנה, בימים האלה של ראשית שנה, אנחנו 
באים לכאן - בני המשפחה הגדולה, משפחת 
השריון. באים לכאן ועומדים מולם, ומצדיעים 
להם, באהבה, בגעגועים, ברעות השריון. כך פתח 

ואמר אליהוא בן־און.
נזכור את הנופלים. יהי זכרם ברוך.

העצרת באמפיתאטרון
במת האמפיתאטרון לבשה חג, ועליה הוצבו 
שלושה טנקים. במרכזה טנק המגח )הפטון( 
שיצא לאחרונה מהשירות לאחר כחמישים שנה 
בצה"ל, מימינו טנק המרכבה סימן 1 שאף הוא 
יצא לאחרונה מהשירות לאחר שלושים וחמש 
שנה, ומשמאל הטנק החדיש והמתקדם מרכבה 
סימן 4. תזמורת צה"ל לפני הטנקים, ודגלנים 

עם דגלי יחידות ונסי החטיבות נכנסו ותפסו את 
מקומם על הבמה. כותרת גדולה בחלק העליון של 
הבמה ציינה: השריון כ"צוק איתן" מאז ולתמיד.

מדברי קצין השריון הראשי 
תת־אלוף שמואל אולנסקי

משפחות יקרות אשר גורלנו שזור בגורלכם 
בדם, כבוד שר הביטחון מר משה בוגי יעלון, ראש 
המטה הכללי רב אלוף בנימין בני גנץ, אלופי צה"ל 
בעבר ובהווה, רעיי השריונאים מפקדים ולוחמים, 
תלמידי בתי הספר תנועות הנוער והמכינות, 

אורחים יקרים, מכובדי כולם ערב טוב.
כמדי שנה, בין ראש השנה ליום הכיפורים, 
מתכנסים אנו כאן בביתנו ביד לשריון בלטרון, 
לוחמים, מפקדים, משפחות וחברים, להעלות על 
נס את גבורת השריונאים ולהתייחד עם זיכרון 
אחינו גיבורי התהילה, החרותים לעד בליבנו 
ושמותיהם חקוקים על כותל השמות. אנו באים 
לספר את מורשת חיל השריון, השזורה בסיפורה 
של המדינה מיום הקמתה, איך מאז ולתמיד 
עומדים לוחמי השריון כצוק איתן להגנה על 

המולדת.
השנה האחרונה הייתה רווית עשייה בַחיִל, 
החל מהקמת מערכי לחימה וסיוע קרבי חדשים, 
דרך התאמת מבנה צוות הקרב הגדודי לאתגרים 
המתחדשים, ועד צמצום משמעותי של סדרי 
הכוחות. השנה גם נפרדנו מטנקי המגח ומטנקי 
המרכבה סימן 1, אשר שירתו אותנו נאמנה שנים 
רבות במלחמות ומבצעים, והיו שותפים לסיפורי 
גבורה וניצחונות רבים. איתנו נמצאים הערב גם 

שר הביטחון מר משה )בוגי( יעלון מניח את זר ממשלת ישראל

http://milog.co.il/הדייה
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הלוחמים הגיבורים אשר לחמו עם טנקים אלה, 
וחלקם הגדול אף ממשיך לתרום ביחידות חדשות. 
לכל אורך השנה בלטו לוחמי השריון בפעילות 
הגנת הגבולות והביטחון השוטף, מגבול הצפון 
ועד אילת, והכינו עצמם לקראת יום פקודה אשר 

לא אחר להגיע.
לפני מספר שבועות נקראנו שוב לממש את 
יעודנו ולהילחם כמו אֵחינו בעבר, על עצמאותנו 
וזכותנו לחיות כעם חופשי בארצו. במבצע "צוק 
איתן", שנועד לפגוע בתשתיות החמאס ובלוחמיו 
ולהשיב את השקט לתושבי עוטף עזה והדרום, 
שוב הוכיחו השריונאים כי במקום שבו נדרשת 
לוחמי   - וקטלניות  יוזמה  וגמישות,  עוצמה 
השריון הם המובילים את התמרון היבשתי. 
לוחמי הטנקים, החרמ"ש והמסייעת המשיכו 
את שרשרת הדורות, לחמו בגבורה ופגעו פגיעה 

קשה באויב.
במבצע זה מימשו יחידות השריון, צוותי הקרב 
החטיבתיים והגדודיים, את תפיסות ההפעלה 
וטכניקות הלחימה המחודשות אשר התפתחו 
בחיל בעת האחרונה. בנוסף הפגין חיל השריון 
בקרב יכולות מתקדמות ואמצעים חדישים מחזית 
הטכנולוגיה, ואת צוות הקרב הגדודי שפעל בעוז 
מול אתגרי המבצע. לוחמי השריון היו הראשונים 
להיכנס והאחרונים לצאת, ובזריזותם, תחבולתם 
ועוצמתם הפכו את הקערה בכל מקום שבו 
נדרשו יכולות אלו, נסכו ביטחון בקרב הכוחות 

והמפקדים והכריעו כל מפגש עם האויב.
מעל לכל הוכחה שוב עוצמתו העיקרית של 
החיל - רוח הלחימה ותעוזת לוחמיו. האדם 
שבטנק ניצח שוב ורעות השריונאים המפורסמת 

שוב עמדה בהצלחה במבחן האש. לוחמי השריון 
לחמו בגבורה ובמקצועיות לא ביישו, ואף התעלו 
מעל המורשת המפוארת שהשאירו להם הדורות 

הקודמים.
לצערנו הרב גם מערכה זו גבתה מאיתנו מחיר 
יקר. על כותל השמות נוספו ארבעה עשר שמות 
חדשים. בליבנו נפער חלל ענק שלא יאוחה לעולם, 
ומשפחות חדשות לא יחזרו עוד לחיות כבעבר. 
אנו המלווים את משפחות חברינו שנים רבות, 
יודעים כי הכיסא הריק סביב השולחן בחג, 
המחשבה היכן היה היום אילו? והגעגוע העצום 
והכאב, יהיו נחלתנו לעולם. משפחות יקרות, 
אין לנו מזור לכאב ואף לא מילים של נחמה, 
אך משפחת השריון מחבקת ומחזקת, מרכינה 
ראש ומתחייבת לזכור לעולם את אֵחינו, לפעול 
בצו מורשתם וערכיהם, ולעמוד לעד לִצדכם, 

משפחות יקרות, בכאב ובשמחה.
במעמד זה איני יכול שלא לציין את אובדנו 
של חבר ומפקד יקר. הבוקר הלך לעולמו האלוף 
שלמה להט, צ'יץ', מעמודי התווך של מורשת חיל 
השריון, שהיה גם מח"ט 7 ומפקד כוחות השריון 
בסיני, אדם רב פעלים וזכויות בעשייתו הצבאית 

והאזרחית. יהי זכרו ברוך.
קהל נכבד, התמורות החלות סביבנו וחוסר 
היציבות האזורי, מחייב אותנו להמשיך ולהיות 
מוכנים. לצד הפקת לקחים ולמידה ביקורתית 
מהמבצע נמשיך להכין את היחידות לאתגרי 
המחר, נתאים תפיסות ואמצעים, אך בעיקר 
נכשיר ונחנך לוחמים ומפקדים על ערכי הלחימה 
וסיפורי הגבורה של לוחמי השריון, אשר עמדו 

כצוק איתן מאז ועד היום.

בפתחה של שנה חדשה ברצוני לאחל לכולנו 
גמר חתימה טובה, שתהה שנה זו שנת שלום, 

שנת בריאות והצלחה, וכל שתבקשו - לו יהי.
ברעות שריונאים.

 השריון כצוק איתן 
מאז ולתמיד - 
מקמה מאת איזי מן

ַהּׁש�ְריֹון ַהּזֶה ָעָׂשה ִהיְסטֹוְרָיה - ֵאיזֹו ִהיְסטֹוְרָיה 
- ַעל ַמַּפת ַהְּמִדינָה ּוְמחּוָצה לָּה ּוְבָכל ֹּכֶבד ִמׁש�ָקלֹו 
ָהָיה - ּתִָמיד - ַהּכֹוַח ֶהָחלּוץ ְוַהַּמְבִקיַע ְוכֹוַח ַהָּמגֵן 
וְַהַהָּצָלה. ֵּכן, ִעם ָּכל ַהֹּכֶבד ִטֵּפס, ִמת�נַּׁשֵם, ַעל 
ָהִרים... ָיַרד, ִּבְסָעָרה, ֶאל ּתֹוְך ֵּגָאיֹות... ִהְסּתֵַער, ְּכמֹו 
ֵׁשד, ְּבָכל ִמלְָחָמה ְוָקַבע - ְּבֵפרּוׁש, ִקֵּבַע ַּבֶּׁשַטח ֶאת 
ַעּמּוֵדי ַהּיְסֹוד ׁשֶל ַהִּבָּטחֹון וְֶאת ָאׁש�יֹות ָהָעְצָמה. 
הּוא ָּפַרץ ִראׁשֹון וְֵהִרים ֶאת ַעּמּוד ָהֵאׁש ְלָפנָיו 
- וְֶאת ַעּמּוד ָהָאָבק וְֶהָענָן ֵמֲאחֹוָריו. וְיַָדְענּו, ַּגם 
ַּכֲאׁשֶר נֱֶעלַם ֶאל ּתֹוְך ָהֲעָרֶפל, נַָתן ֶאת ַהּטֹון ְּבֵעֶרְך 
ׁש�ּׁש�ים טֹונֹות - ְּבָכל ְקָרב, וְנְִרׁשַם ְּבדְִבֵרי ַהּיִָמים 
ְּכֵאיל ַהִּנּגּוַח... ְונְִכַּתב, לָנֶַצח, ְּכֶמְרֶּכֶבת ִּגּבֹוֵרי ַחִיל... 
ּוְמקֹומֹו ָלַעד ְּבִסְפֵרי ַהּמֹוֶרׁשֶת... וְנֵר ַהּתִָמיד יִָאיר 
ּבֹו - ּונְַסֵּפר: ָּכְך, ְּבכֹוחֹו, הַֻּׂשג ַהִּנָּצחֹון... ָּכְך הֹוִבילּו 
אֹותֹו ְּבנֵי ַהֶּקֶׁשת... ֶּבֱאֶמת, ָעָׂשה ִהיְסטֹוְריָה - ְוָיִעיד 
ִמי ׁשֵֶהנִיַע אֹותֹו... ְוָיִעיד, ַעד עֹולָם, ִמי ֶׁשָרָאה ַּכָּמה 
נָׁש�ָמה י�ׁש ְּבאֹותָּה ְמכֹונָה וְַהּיֹום, ַּכֲאׁשֶר הּוא עֹוזֵב 
ֶאת ַהּׁשֵרּות - ְּכמֹו ּפֹוׁשֵט ַמָּדיו... ְּכמֹו ִמׁש�ּתְַחֵרר, 
לְִצִמיתּות, ִמִּמּלּוִאים... הּוא ָּכאן, ִּבׁש�ת�יָקתֹו: מֹוִריד 
ֶאת ַהָּקנֶה - ַמְצִּדיַע ְללֹוֲחָמיו ׁשֶֹּלא ׁשָבּו ְלִמְסַּדר 
ַהִּסּיּום... ַמְרִּכין ֹראׁשֹו, ֲאלֵיֶהם, ַּבַּגְעּגּוִעים. יַַחד 
ָעְמדּו ְּכחֹוַמת ַּבְרזֶל ֵּבין ִחֵּצי ַהּׂשָָטן... יַַחד ָהיּו - 
וְנֹות�רּו ְלכָֻּלנּו - ֵאׁש ַהּתִָמיד וְצּוק ֵאיתָן ּוְבוַַּדאי 
ַעְכָׁשו - ְּבלֵיל ַהְּסָתו, ִעם ְמִעילֵי ָהרּוַח, ַּכֲאֶׁשר ָעלָיו 
ֻמְפנֹות ַּבַּגֲאוָה ַקְרנֵי ָהאֹור ַהּׁש�ְריֹון ֻּכּלֹו עֹוֵמד ֹּדם, 

וְַעל יִַּקיָריו אֹוֵמר "יִזְֹּכר"

דבר המשפחות השכולות
הגברת מרים אורבך־ברי, אחותו של טוראי 
מאיר ברי זכרו לברכה, קראה את דבר המשפחות 
השכולות. מאיר שירת במילואים בחטיבה 11, 
נפל במלחמת יום הכיפורים ביום י"ט בתשרי 
תשל"ד, 15 באוקטובר 1973. בנו של מאיר, משה 
ברי זכרו לברכה, נפל בפעילות מבצעית בלבנון, 
ביום כ"ב בניסן תשנ"ג, 13 באפריל 1993, בעת 

שירותו בחטיבת הצנחנים.
"ואחרי הרעש אש... ואחר האש קול דממה 
דקה", ורק "רוח א־לוהים מרחפת על פני המים" 

השמים והארץ.
ובדממה לא ישמע קולו של משה בני כי לא 
ישוב, ולא ישוב הדר, ולא ישוב דניאל, ולא ישוב 
נפתלי, ולא ישוב איל, וגיל־עד, ועומר לא ישוב.

ושם במרום באלם קול ובשתיקה ישירו כולם 
משירי הלוויים ושירי אריק איינשטיין שירי מזרח 
ומערב... וגם אנחנו נשיר. אולי מחר. אולי בעוד 
יום. בעוד שנה. אולי בקול. אולי בקול דממה 

דקה...

לוחמי שריון על טנק מרכבה 
סימן 1 היוצא מן השירות
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כך כתבה גיסתי שרה שחף־ברי, אלמנת אחי 
ז"ל, בלילה הראשון להפסקת האש הראשונה 

במלחמת "צוק איתן".
משפחות יקרות, נרגשת מאד אני עומדת כאן 
מולכם. תחושת השותפות בצער על אובדנם של 
רבים כל כך שלא שבו הביתה - אבות, בנים, 
וחברים חללי השריון שנפלו  בעלים, אחים 

במערכות ישראל.
41 שנה מאז נפל אחי היקר מאיר ברי ז"ל 
במלחמת יום הכיפורים. 21 שנה מאז נפל בנו - 
אחייני, משה ז"ל בלבנון. משה הלך בדרכי אביו 
בחייו ובמותו, וכמוהו וכמו כל חללי צה"ל, מסר 

נפשו גם הוא על הגנת העם והארץ.
משפחות יקרות. רק על עצמי לספר ידעתי, 
סיפור אחד של שכול ואובדן. סיפור על כאב, 

אחד מני רבים, רבים מדי.
אחי האהוב!

41 שנה, האמנם? 41 שנה עברו מאז הלכת 
מאתנו, ולא הספקנו להיפרד. אני חסרה אותך 
כל כך, והגעגוע אינו מרפה. חיים שלמים עברו 
מאז, אני כבר סבתא לנכדים רבים ב"ה, גם ילדיך 
נישאו וילדו ילדים־נכדיך, שאתה, אחי היקר, לא 

זכית להיות להם סבא של ממש.
קשים,  היו  ההיא  המלחמה  של  הימים 
הדאגה אין סופית. לא שמענו ממך דבר עד 
מוצאי שבת, חול המועד בחצות, עת התקשרת. 
נשמעת אופטימי כמו תמיד אך זו הייתה השיחה 
האחרונה. ביום שני, י"ט בתשרי נפלת בקרב 
גבורה קשה ועקוב מדם. עדיין לא ידענו דבר. 
בערב שמחת תורה בשעת בין השמשות, ממש 
לפני הדלקת נרות החג, הגיעה הבשורה הקשה 

מכול - אינך עוד עמנו, נפלת בקרב.
איזה בעל נפלא היית לרעייתך, איזה אבא 
נפלא היית לבניך משה ואביחי שהיו כרוכים 
אחריך, עטופים באהבתך הגדולה. את בתך 
ליאורה לא זכית להכיר משום שנולדה כחודש 
לאחר נפילתך בקרב. אני רואה לפני תמונה בה 
אתה יושב בכורסא גדולה סביבך ילדיך ונכדיך 
המקסימים, חיוך גדול על פניך כמו תמיד, יחד 
עם הסיגריה הנצחית השמוטה לך בזווית הפה.
אך דע כי את שמחת החיים שלך, אהבת 
השירה שלך, התפילות והניגונים - כל אלה 
נשארו במשפחה. יש לך משפחה נהדרת, שמחה 
ואוהבת חיים. כולם אוהבי הארץ, כמו שאתה 
התחנכת בבית הורינו, ואת האהבה הזו הורשת 

לילדיך ולנכדיך.
לפני שנה בקיץ נסעתי לפולין במסגרת "עדים 
במדים". מוקפת מפקדים תומכים, רגישים ובעלי 
עוצמה ערכית אנושית אדירה. עמדתי מול בורות 
המוות ביער לופוחובה, ראיתי את תאי הגזים 
והמשרפות במיידנק ובאושוויץ־בירקנאו, ושם 
במקום הארור ההוא, הרגשתי את אימת השואה. 
שם הבנתי את גודל הזוועה. שם חוויתי את 
השנאה לבני עמי, ליהודים, אשר נרצחו משום 
שכל חטאם היה היותם יהודים. ובגיא ההריגה 
הנורא הזה התעצמה תחושת השכול הפרטי שלי, 
התעצמה הרגשת החסר שלך, אחי, והתעצמו 
געגועיי. חשבתי לעצמי מה היה אילו... איך היו 
נראים חיינו כשכולנו "שבת אחים גם יחד", 
אך המציאות הכל כך קשה נמצאת מולי ואני 
משתדלת בכל מאודי להמשיך הלאה מתוך שמחה 

והכרת הטוב על כל מה שיש לי - לנו.

שם בגיא ההריגה, מצאתי מחדש את המקור 
לתפילות ולתקוות למדינה יהודית בארץ ישראל. 
מצאתי מחדש את שורשי האהבה הגדולה לארץ 

ישראל, שאותה קיבלנו מהורינו.
כשאני נזכרת בך אחי היקר ובבנך אני יודעת: 
יקירינו - כל בני המשפחות השכולות, שנפלו 
במלחמות ישראל ידעו "למה" ו"לשם מה" הם 
וחבריהם יוצאים לדרך על הסכנות שבה. אני 
יודעת שהמציאות שבה אנו חיים תובעת מאתנו 
לצערי, להתמודד עדיין עם מצבי סיכון של חיים, 
ויעידו על כך כל סיפורי הגבורה של הלוחמים 
שנפלו במערכות ישראל וגם במלחמת "צוק איתן" 

בקיץ האחרון.
אחי ובנו וחבריהם, וכל חללי השריון וחללי 
צה"ל לדורותיהם, שמסרו נפשם על הגנת העם 
והארץ, היו שליחי ציבור לעם ישראל כולו ובפרט 
לנו - העם היושב במדינת ישראל אשר בארץ 
ישראל. אין בכך כדי להמעיט מן כאב, אבל יש 
בכך כדי לתת משמעות לחיים ולבחירה בחיים 
לאחר מות יקירינו, שאליהם תמיד נתגעגע בכאב.
אני נפרדת ממך ובקשה לי אח יקר - ֱהי�ה 
מליץ יושר יחד עם בנך, ויחד עם כל חללי השריון 
עבור עם ישראל כולו. ערב יום הכיפורים תשע"ה 
אני מבקשת לחזק אתכן המשפחות השכולות. 
נתפלל כולנו לשלומם של הפצועים, מי בגופם מי 
בנפשם, ונתפלל תפילה לשלום מדינתנו היקרה 

שיקירנו מסרו נפשם עליה. 
ָאִבינּו ׁשֶַּבּׁשַָמיִם, צּור יִׂש�ָרֵאל וְגֹוֲאלֹו, ָּבֵרְך ֶאת 
ְמִדינַת ִיׂש�ָרֵאל, ֵראׁש�ית ְצִמיַחת ְּגֻאָּלֵתנּו. ַחֵּזק ֶאת 
יְֵדי ַחּיָלֵינּו ְמגִֵּני ֶאֶרץ ָקְדׁשֵנּו, וְַהנְִחילֵם ֱא־ֹלֵהינּו 
ְיׁשּוָעה וַעֲֶטֶרת נִָּצחֹון ּת�ַעְּטֵרם, ְונַָתָּת ׁשָלֹום ָּבָאֶרץ 

ליד כותל השמות
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וְׂש�ְמַחת עֹוָלם ְליֹוׁש�ֶביָה.
תהיינה נשמות יקירינו חללי השריון צרורות 

בצרור חיינו לעד.

דבר יושב ראש עמותת יד לשריון, 
אלוף במילואים חיים ארז

משפחות שכולות, שר הביטחון, הרמטכ"ל, 
מפקד פיקוד הדרום, קצין השריון הראשי, גיבורי 
ישראל, אלופי צה"ל בסדיר ובמילואים, מנכ"ל 
העמותה מנשה ענבר וחברי עמותת יד לשריון, 

חיילים, תלמידים, קהל נכבד,
ארבע עשר משפחות הצטרפו למשפחות 
השכולות של לוחמי השריון במבצע "צוק איתן, 
והן נמצאות כאן איתנו. ארבע עשר חילי שריון 
נפלו במערכה, שמותיהם ותמונותיהם מופיעים 
בדף האחרון של העלון שקיבלתם בכניסה לכאן:
סגן אלוף אמוץ גרינברג, סמל אדר ברסנו, 
סרן עמרי טל, סמל ראשון נעם רוזנטל, רב־סמל 
דניאל ֶמֶרש, סמל־ראשון שי יעקב־קושניר, סרן 
לירן אדיר, סרן דמיטרי לויטס, סמל־ראשון גיא 
לוי, סמל־ראשון אליאב אליהו חיים כחלון, רב־
טוראי נירן כהן, רב־סמל עדי בריגה, רב־טוראי 
מימון מידן ביטון, סרן נתן כהן - זכרם לברכה.
הם מצטרפים לאלפי לוחמי השריון שנפלו 
במערכות ישראל ושמותיהם חקוקים על כותל 

השמות, ובזכותם קיימת מדינת ישראל.
אין נחמה לכן, משפחות הנופלים, עבורכן 
השתנו החיים. אנו מתחייבים להנציח את יקיריכם, 
ולשמש לכם בית ומקום מפגש וזיכרון. נזכור את 

הנופלים ונשלח איחולי החלמה לפצועי צה"ל.

בשם ותיקי המלחמות הקודמות אני רוצה 
לברך את שר הביטחון, את הרמטכ"ל, את מפקד 
פיקוד הדרום שפיקדו על מבצע צוק איתן, ואת 
כול היחידות והלוחמים שהשתתפו במבצע. ברכה 

מיוחדת מגיעה ללוחמי השריון במבצע.
נמצאים פה מפקדי חטיבות השריון ופיקודיהם 
שלחמו במערכה נגד החמאס בעזה, ואנו ותיקי 
הלוחמים  של  הנוכחי  בדור  גאים  השריון, 
והמפקדים, ומצדיעים לכם השריונאים, לוחמי 
צוק איתן. אתם הוכחתם פעם נוספת שחיל 
השריון והטנק הם הכוח המוביל והמכריע בכול 

צורות הקרב.
הפעלתם  ובנחישות,  באומץ  לחמתם 
החדישות  הנשק  מערכות  את  במקצועיות 
שניתנו לכם. בכול קרב שבו השתתפתם, פגעתם 
והשמדתם את האויב, וסייעתם ליחידות אחרות 

למלא את משימתם.
במערכה זו הוספתם חוליה נוספת לשרשרת 
הגבורה של השריון לדורותיו. צה"ל וחיל השריון 
פגעו פגיעה קשה בחמאס, ונקווה שהישגי המבצע 
יבטיחו תקופה ארוכה של שקט לישראל. ביטחון 

ושגשוג ליישובי הדרום.
חיל השריון נפרד לאחרונה מטנקי המרכבה 
סימן 1 ומטנקי הפטון, המוצב במרכז הבמה. 
חמישים שנה שירת הטנק בצה"ל. נמצא כאן 
אלוף ג'קי אבן, שקלט את טנק הפטון והקיים את 
גדוד הפטונים הראשון, גדוד 79, וקבע סטנדרטים 
חדשים של מקצועיות והישגים לכול חיל השריון. 
גדוד 79 לחם והוביל את אוגדתו של אלוף ישראל 
טל במלחמת ששת הימים, ושילם מחיר יקר - 32 
לוחמים נפלו במערכה ובהם המג"ד אהוד אלעד 

זכרו לברכה, אלמנתו חוה נמצאת כאן איתנו. 
רבים נפצעו ובהם הקמב"ץ עמרם מצנע שהיה 
בטנק יחד עם המג"ד, והמ"פים קהלני, יום־טוב, 
ובנצי כרמלי, שנפל כמג"ד במלחמת יום הכיפורים.
במוזאון השריון בלטרון מוצבים טנקי פטון 
והם מקבלים את הכבוד המגיע להם. מאחורי 
כל אחד מהם יש סיפור הקרבות שבהם השתתף 
ובכללם הטנק הראשון שצלח את תעלת סואץ, 

שעליו פיקד המ"פ יוסי רגב.
אנו ביד לשריון, זוכרים את גיבורי השריון 
ובוניו, מנציחים את הנופלים, לומדים ומלמדים 
את מורשת השריון, ורואים בכך ערך חשוב 

להכשרת הלוחמים.
היום הלך לעולמו אלוף שלמה להט צ'יץ', 
שהיה מפקד חטיבה 7, מפקד הכוחות המשוריינים 

בסיני, והיושב ראש הראשון של יד לשריון.
אנו שולחים מכאן איחולי חזק ואמץ למשפחת 
להט ולכול בני המשפחות השכולות, ואיחולי 

החלמה לפצועים.
שנה טובה וחתימה טובה לכול עם ישראל

 הדלקת מׂשואות 
הגבורה והזיכרון

הערב, בטקס הגבורה והזיכרון של חיל השריון, 
אנו בסיומה של שנת פעילות ולחימה, ובראשיתה 
של שנה מיוחדת, שבה נפרד חיל השריון מטנק 
הפטון, ובשמו העברי - מגח - "מרכבת גיבורי 
חיל"! המגח "התגייס" לשורות השריון בשנות 
השישים, ומאז ליווה את כל מערכות ישראל. 
אצלנו הוא החליף בשדות הקרב את השרמנים, 
הקרומוולים, האי־אם־אקסים והסנטוריונים, 
ושירת דורות של שריונאים בחמישים השנים 
שבהן עשה אצלנו היסטוריה. היום הוא נכנס 

אל ההיסטוריה.
חיל השריון נפרד גם מטנק המרכבה סימן 
1 - גאווה ישראלית, שריון מתוצרת הארץ. הוא 
נכנס לשירות מבצעי בשנת 1979, ושלוש שנים 
לאחר מכן, במלחמת שלום הגליל, זכה לטבילת 
האש הראשונה כאשר חצה את הגבול ללבנון 
ולחם בשריון הסורי ונגד מחבלים חמושים 
בטילים נגד טנקים. שני גדודי מרכבה עמדו 
בקרבות מול ענקי השריון מתוצרת סובייטית 
והשמידו אותם. הניסיון שעברו שימשו בסיס 
לפיתוח הדגמים המתקדמים יותר של טנקי 
המרכבה. כעת גם המרכבה סימן 1 נכנס ׂש�ַבע 
קרבות אל הפנתיאון. שניהם, המגח והמרכבה 
סימן 1, ְמָפנים את מקומם בחזית לטנק מרכבה 
סימן 4, המשמש בחוד החנית של חיל השריון 

וצה"ל כולו.
שלוש משואות גבורה וזיכרון הודלקו לזכר 
גבורתם של לוחמי השריון. אש - לזכר התעוזה, 
האומץ וההקרבה בקרב. שלוש מׂשואות, שלושה 
טנקים, מרכבות הנושאות את לוחמי השריון. 

השריון כצוק איתן מאז ולתמיד.

כותל השמות עמוס שמות וזרים
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 דבר הרמטכ"ל 
רב־אלוף בני גנץ

מכובדיי כולם,
סיפורה של מדינת ישראל הוא סיפורכם. 
ממלחמת העצמאות ועד למערכת "צוק איתן", 
שמותיהם של 4985 הנופלים מספרים פרקי גבורה 
בסיפורו המפואר של החיל, ושל צבא ההגנה 
לישראל ככלל. אני מביט בכם - באישה שאיבדה 
את אהובה, בילדים שלא יזכו עוד לחבק את 
אביהם, באחים שגדלו והתבגרו ללא האח או 
האחות, בהורים שילדיהם יישארו ילדים לנצח. 
הערב, אני מביט בכם - משפחת השריון הגדולה, 
ומרגיש את החום ואת האהבה, את השותפות 
לרגעים הקשים ביותר כמו גם לשמחות ולרגעי 
האושר. כפי שהטנק הפך עם הזמן לביתו השני 
של יקיריכם, רחבת הזיכרון בלטרון הפכה עבורכם 
בחלוף השנים מקום עוטף - מקום בו מצאתם 
תמיכה וחוזק מאלו הנושאים את אותו הכאב 

ומאלו המלווים אתכם בכל ימות השנה.
היום בבוקר הלך לעולמו האלוף במילואים 
שלמה להט זכרונו לברכה. צ'יץ', איש השריון, לחם 
בשורות ה"הגנה" וצה"ל, ושירת כמפקד חטיבה 7, 
כמפקד הכוחות המשוריינים בסיני וכראש אגף כוח 
האדם. גם לאחר שחרורו המשיך לתרום למדינה, 

ומכאן אנו שולחים את תנחומינו למשפחתו.
מכובדיי,

אנו עומדים במקום בו החל סיפורו של הַחִיל. 
מאז נלחמו לוחמי השריון הראשונים בקרבות 
הגבורה של מלחמת יום העצמאות, עידכן חיל 
השריון את תורת הלחימה, פיתח את האמצעים 
שעמדו לרשותו, את הכשרות לוחמיו - כל זאת 
כדי לנצח גם במערכה הבאה. עם השינויים שחלו 
באיומים הניצבים לפנינו ובמורכבות שדה הקרב, 
השריון תמיד היה, ותמיד יהיה, מוכן לכל אתגר 
- אם ככוח עצמאי בקרב יבשתי ואם כחלק בלתי 
נפרד מצוות הקרב המשולב. אנו יודעים כי גם 
בחלוף הזמן, מקור כוחו של החיל נותר איתן 

כשהיה - האדם שבטנק.
כך גם היה במערכת "צוק איתן" אליה יצאנו 
בקיץ האחרון. במהלך המערכה הובילו לוחמי 
השריון, סיפקו חיפוי אש נייד, עוצמתי ומדויק 
והיו לכוח מכריע - כל זאת בשטח צפוף ומאוכלס. 
הייתי בשטח וראיתי את לוחמי השריון בטנקים, 
רגע לפני כניסתם לרצועה. ראיתי את האומץ 
בפניהם, את עוצמת האדם משולבת בעוצמת 
האש - ראיתי את הנכונות להתייצב נחושים 
מול האויב ולבצע את משימתם, תהא אשר תהא. 
ראיתי כיצד הם מתאימים את שיטת הלחימה 
לאתגר שבתוקף, וכיצד הם ממשיכים לקיים את 
מורשת העשייה המפוארת של החיל, שניכרה 
גם בקורות חייו של צ'יץ' - כיצד הם כותבים 
אותה בפועלם. ראיתי את הרעות העמוקה 
ואת האחווה השוררת בין אנשי צוות הטנק, 
את מסירות הנפש ואת אהבת הארץ שהנחו 
את דרכם במהלך המבצע, כפי שהנחו את לוחמי 
השריון במדבריות סיני, בהובלתם של מפקדים 

רבים, וצ'יץ' בתוכם, ברמת הגולן או על אדמת 
לבנון.

במהלך המערכה עשרות לוחמים נפצעו ונכונה 
להם עוד דרך שיקום ארוכה. אנחנו נהיה שם לצידם 
בכל צעד שיפסעו בה. במערכה נהרגו חמישה 
אזרחים ונפלו שישים ושבעה מלוחמי צה"ל, מהם 
ארבעה עשר מפקדים וחיילים מחיל השריון. ארבעה 
עשר לוחמים שבלכתם הותירו חלל שלא יתמלא.

משפחות יקרות,
הם היו עולם ומלואו, היו להם תקוות ותוכניות 
לעתיד שנקטעו ברגע, הם הותירו מאחור משפחה 
וחברים שכואבים את נפילתם בכל יום. אני 
יודע כי לא חשוב כמה זמן עבר מאז נפילתו 
של יקיריכם, תמונות הנופלים במערכה האחרונה 
הציפו את הזיכרונות מאותו היום והעצימו את 
החלל שהותירו. משפחת השריון לעולם תעמוד 
איתנה ומאוחדת מול האובדן, לעולם תחבק 
אתכם אליה. אנו בצה"ל מתחייבים לנצור את 
זכרם של כלל נופלי החיל, לשאת את מורשת 
עשייתם עימנו ולהמשיך לצעוד בדרך הגבורה 
והמופת שהניחו לנו. נתחייב להמשיך ולתמוך 
בכם בכל ימות השנה, לעודד ולחזק, להיות 
מסורים לכם כפי שהיו יקיריכם מסורים להגנה 

על הארץ שאהבו.
יהי זכר הנופלים ברוך!

 דבר שר הביטחון 
מר משה )בוגי( יעלון

הרמטכ"ל רב־אלוף בני גנץ, מפקד זרוע היבשה 

האלוף גיא צור, קצין השריון הראשי תת־אלוף 
שמואל אולנסקי, יו"ר ארגון יד לבנים אלי בן 
שם, יו"ר עמותת יד לשריון האלוף במילואים 
חיים ארז, גיבור ישראל תת־אלוף במילואים 
אביגדור קהלני, לוחמי השריון בהווה ובעבר, 

ואתן משפחות יקרות,
בראשית דבריי אני מבקש לומר כמה מילים 
על אלוף במילואים שלמה להט צ'יץ', שהלך 
לעולמו. צ'יץ' היה מפקד חטיבה 7, סגן מפקד 
גייסות השריון ומפקד עוצבת סיני, ותרומתו 
לצה"ל ולשריון הייתה עצומה. צ'יץ' היה מאותם 
לוחמים ומפקדים שכבר כנערים לחמו למען 
הקמתה ועצמאותה של מדינת ישראל, ולאחר 
הקמתה, בחרו להקדיש את חייהם למער ביצור 
ביטחונה. צ'יץ' תמיד היה במקום בו אפשר 
לתרום, ברגעים משמעותיים בתולדותיה של 
המדינה ותולדותיו של צה"ל, וההשפעה שלו על 
לוחמי השריון ניכרת עד היום. לא נשכח כמובן 
את שנותיו כראש העיר תל אביב, שבהנהגתו 
הפכה לעיר מגוונת ורב תרבותית. יהי זכרו ברוך.

"זה יהיה קטע קצר בחיים קצרים. ליאור היה 
החלום היפה והעצוב בלותר בעולמנו. ליאור נפל 
בשעות הראשונות של המלחמה הנוראה, חשוף 
בצריח פיקד על מחלקתו בשקט, באומץ, בקור 
רוח, וצרור של מקלע פילח את גרונו. נועם, מפקד 
הפלוגה שלו, נתן לו את נשימותיו האחרונות. 
ליאור הונח על סיפון הטנק ונועם רכן עליו, תחת 
אש ובכל כוחו ניסה להנשים אותו. יומיים אחרי 
ליאור נפל גם נועם בחולות. איזו ִקרבה נוראה 

של אהבה ומוות". סוף ציטוט.

מראה האמפיתאטרון המלא בעצרת השריון
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כך מסופר בחוברת זיכרון לליאור יונתן ז"ל, 
בנו של המשורר נתר יונתן. ליאור נפל במלחמת 
יום הכיפורים, המערכה המדממת ביותר של 
השריון, זו שהפכה לסמל הגבורה והנחישות 
של השריונאים שהיו בין אלו שחסמו בגופם 
ובכליהם את צבאות סוריה ומצרים מלהמיט 

חורבן על מדינת ישראל.
וכך אפשר לתאר את רוח השריונאים, דור 
אחרי דור: רוח של דבקות במשימה ועוצמה 
אנושית, של חתירה למגע, של נחישות ואמונה 
של  ואחווה,  רעות  של  רוח  הדרך.  בצדקת 
מסירות אין קץ למען הכלל. האדם שבטנק 

מנצח.
זהו חוט השדרה הערכי שייחד את בניכם 
ובנותיכם היקרים שעם זכרם אנו מתייחדים הערב. 
זה היה המטען הערכי שלקחו עימם לאימונים 
הקשים, לשגרה המורכבת ולהסתערותם לעבר 

האויב.
לאורך כל שנות שירותי הייתה לי הזכות להכיר 
מקרוב ערכים שפיעמו בקרב השריונאים, ומן 
הסתם גם בבנים, בצאתם לדרך ממנה לא שבו. 
אותם ערכים שאפיינו את עשייתם מראשית 
ימי "שירות משוריינים" בפיקודו של יצחק שדה, 
דרך שדות האש של סיני ורמת הגולן במלחמת 
יום הכיפורים, עבור במלחמות בלבנון וברצועת 
הביטחון, במבצע "חומת מגן", במבצעים ברצועת 
עזה, עד מבצע "צוק איתן" בקיץ האחרון. תמיד 
ראשונים לקרב, נכונים לחרף את נפשם, מודעים 
לגודל האחריות המונח על כתפיהם. אחריות 

על מדינה ועם.

במהלך ימי מבצע "צוק איתן" פגשתי בסיוריי 
את לוחמי ומפקדי השריון. כל מפגש איתם הוכיח 
לי שהאיכות והמחויבות המייחדות את החיל 
נותרו חלק בלתי נפרד מתעודת הזהות של חובשי 
הכומתות השחורות. בחזית בה אין לדעת מהיכן 
תיפתח הרעה, פעלו לוחמי השריון באומץ רב 
ובתעוזה, ִהכו קשות במחבלים ובתשתיות הטרור 
שלהם, והיו חלק משמעותי בהשמדת המנהרות 

ברצועת עזה.
שיתוף הפעולה שלהם עם כוחות הרגלים, 
ההנדסה, התותחנים, האוויר, הים והמודיעין 
העניקו  לחמאס,  שהנחילו  הקשה  והפגיעה 
לנו כדרג המדיני את מרחב התמרון, שאפשר 
לנו להגיע להישגים חשובים בזירה הצבאית 

והמדינית.
אלא שנתיב הגבורה הנמשך שסללו השריונאים 
גבה מחיר יקר וכבד מנשוא. 14 לוחמים, מטובי 
בנינו, איבד השריון במהלך הקיץ האחרון. 14 
לוחמים שמצטרפים לרשימה ארוכה עד כאב, 
של אלפי בנים ובנות המונצחים בכותל השמות 
הזה. כל אחד מהנופלים הוא עולם ומלואו שעצר 
מלכת. מאחורי כל שם - בית שנעטף יגון, הורים 
ואחים שקומתם שחה, אלמנות ויתומים הלומי־

צער, וגעגועים אין קץ.
"התיאור הטוב ביותר שלו זה מלח הארץ", 
ספדה אנה לויטס לאחיה דמיטרי, מפקד פלוגת 
טנקים שנפל במבצע "צוק איתן". "כמה נתינה. 
כמה ערכים. כמה אהבה למדינה. ביום שישי הוא 
נכנס לעזה, ידענו שהוא שם, הוא רצה להיכנס. 
היה חדור מוטיבציה. הוא היה בטוח שמה שצה"ל 

עושה זה נכון", סיף ציטוט.
יקיריי, קהל נכבד,

לפני 41 שנים פרצה מלחמת יום הכיפורים, 
מלחמה שטלטלה את מדינת ישראל ומלווה 
אותנו עד היום. מלחמה שבגינה קברנו את טובי 
בנינו, בהם 1492 לוחמי שריון ואלפי פצועים 
שנושאים את צלקות המלחמה עד היום. מלחמה 
שהעניקה לכל אחד מאיתנו שיעור חד וכואב על 
מחירה של יוהרה, שאננות ועריצות מחשבתית. 
מלחמה שמחייבת אותנו לשאול בכל בוקר מה 
נשתנה, בוודאי נוכח מזרח תיכון סוער וגועש. 
מלחמה שלימדה אותנו להיות פתוחים וקשובים, 
לאפשר מגוון דעות, לא למנוע מאיש, ולּו הזוטר 
ביותר, להביע את עמדתו. להבין שהתבונה 
אינה נמצאת רק במקום אחד. לא לקבל דבר 
כמובן מאילו. להוביל בזכות מנהיגות משתפת, 
אחראית ושקולה. לזכור בכל בוקר, כי כובד 
האחריות מחייב אותנו לפעול בתבונה ובשום 

שכל.
זו חובתנו לאזרחי ישראל. זו חובתנו לכן, 
משפחות יקרות. זו חובתנו לבנים ולבנות שלא 

שבו.
אני פוגש בכם, בני המשפחות, לא אחת, 
באירועים ובטקסים שונים, ובכל פעם נפעם 
מפגינים,  שאתם  העמידה  מיכולת  מחדש. 
ומהנחישות לחזור לחיי יצירה ועשייה על אף 
הקושי הכבד והחלל העצום. בכך אתם מגלמים 
גבורה אנושית שאין שנייה לה, ומהווים אות 

ומופת לכולנו.
יהי זכרם של הנופלים והנופלות ברוך.  

הרמטכ"ל רב־אלוף בני גנץ מניח את זר צה"ל
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גדוד 198 
"עזוז" 

במבצע 
"צוק איתן"

 סא"ל אריה ברגר מפקד גדוד "עזוז" 198 של חטיבה 460 
 במבצע "צוק איתן", עשה את מרבית שירותו בחטיבת 

ברק 188. "הייתה לי ידיעה די ברורה שמשהו עומד לקרות, 
ועשיתי כל מאמץ שאהיה מג"ד בזמן הזה. זו נראתה לי הזדמנות 

פז מבחינתי", הוא אומר. ואכן שלושה ימים לאחר שקיבל את 
הפיקוד על הגדוד הוא הופעל ללחימה במבצע.

אל"ם )במיל'( שאול נגר

ֶּפתַע ִּפתְאֹם יִתְנֵַער ּדֹור ִעּזּוז וְגִּבֹור, ּדֹור ִּגּבֹור ִמלְָחָמה
)מתוך "ֵמתֵי ִמדְָּבר" של ביאליק(
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סא"ל אריה ברגר התגייס לצה"ל בשנת 1999 ואת מרבית שירותו 
עד כה עשה בחטיבת ברק 188. לפני שקיבל את הפיקוד על גדוד "עזוז" 
198 שבחטיבת ההכשרות 460, היה קצין האג"ם בחטיבת ברק. גדוד 
"עזוז" מכשיר בשגרה את לוחמי השריון המיועדים לחטיבת ברק באימוני 
צוות, מחלקה ופלוגה )צמ"פ( בטנקי מרכבה סימון 3. הייתה לי ידיעה די 
ברורה שעומד לקרות משהו, אומר סא"ל אריה ברגר. המצב בדרום התחיל 
להתדרדר ובצה"ל התכוננו למבצע. הבנתי שזה עומד לקרות ולחצתי להיכנס 
לתפקיד המג"ד בזמן שנקבע לפני המבצע. כיוון שהגדוד הוא בחטיבת 
ההכשרה, הייתה איזו הנחה שאולי לא יפעילו אותנו, אך בפועל שלושה 
ימים לאחר שקיבלתי את הפיקוד הגדוד הופעל למבצע. במסגרת החפיפה 
לקראת קבלת התפקיד כבר העמקתי בנושא המעבר משגרה לחירום. מפקד 
חטיבת ההכשרות 460, אל"ם גיא חסון, הבין שעומד להיות מבצע ומיד 
הנחה לקיים תרגיל גדודי בצאלים. הבאתי גם את המפקדים של החרמ"ש 

וביצענו את התרגיל שסייע לנו בהכנה למבצע.

גדוד 198 בלחימה ב"צוק איתן"

המעבר משגרה לחירום היה יחסית מהיר, מאורגן ומסודר, אומר סא"ל 
אריה ברגר, ולא שוכח לציין כי קודמו בתפקיד סא"ל אלעד שוורץ עשה 
עבודת תשתית והכנה של הגדוד למצב זה. בשגרה יש לנו שלוש פלוגות 
טנקים ולמבצע התארגנו בשתי פלוגות מבצעיות גם על בסיס חניכים 
מקורס מפקדי טנקים )קמ"ט(, קורס קציני השריון )קק"ש( וחניכי הכנה 
לבה"ד 1. עוד הייתה לנו פלוגת חרמ"ש במילואים על נגמ"שי אם־113. 
כל אלה היו בשיבוץ הקרבי שלנו. כשהיינו בשטח הכינוס סמוך לרצועת 
עזה וכדי להעלות את הכשירות המבצעית ערכנו אימון מזורז והתמקדנו 

ברמת הצוות והמחלקה, לאור האבחון שזה הנחוץ ביותר.
במבצע "צוק איתן" נכנסנו כחלק מצוות הקרב החטיבתי )צק"ח( של 
חטיבה 460 למרחב דיר אל־בלח. המשימה שלנו הייתה לבודד את האזור 
שבו לפי הידיעות יש מנהרה ולאפשר לכוחות הייעודיים לטפל במנהרה 
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ולפוצץ אותה. בתוך כך ערכנו סריקות, תקפנו בתי פעילים של החמאס 
ואף מצאנו אמל"ח. היו לנו כמה היתקלויות של מחבלים שיורים עלינו 
מתוך בתים והשמדנו אותם בירי טנקים ובסיוע חי"ר וארטילריה. טווחי 
הירי היו קצרים מאוד, כ־250 עד 300 מטרים. במהלך שלב בידוד הגזרה 

העברתי את החפ"ק שלי פנימה לתוך אחד המבנים שטוהרו.
לאחר מכן יצאנו והתחלנו בנוהל קרב חדש לקראת טיפול במנהרה 
נוספת שבאזור חאן־יונס. כאן נדרשנו לבודד את אחד הכפרים בסיוע 
יחידה נוספת של מגלן. שוב ביצענו בידוד של האזור, סרקנו בתים וחיפשנו 
מנהרות לפי הידיעות המודיעיניות שהיו בידינו. במהלך הפעילות בשטח 
זה אירעה החטיפה של סגן הדר גולדין ז"ל מחטיבת גבעתי באזור אחר, 
ונדרשנו לעזוב בדחיפות את המשימה ולתגבר את חטיבת גבעתי והגענו 
אליה בתוך שלוש שעות. לאחר סיוע שנמשך כמה שעות קיבלנו שוב 
משימה חדשה ויצאנו להתארגן לביצועה. זמן קצר לאחר מכן הוכרזה 
הפסקת האש ובזאת הסתיים פרק הלחימה של הגדוד במבצע "צוק איתן". 
במבצע נפצעו שלושה חיילי חרמ"ש שלנו מרסיסים ומפקד מחלקת טנקים 

נפגע בראשו מעמוד חשמל שהתמוטט על הטנק שפגע בו.

לוחמי גדוד עזוז 198
אני מעריך שפלוגת החרמ"ש לחמה אולי לראשונה כמסגרת פלוגתית 
בגדוד במבצע זה, ואני הפעלתי אותה כפלוגת חי"ר לכל דבר. תמיד קיימת 
הדילמה כיצד להפעיל את החרמ"ש, האם לאבטחת חניוני הטנקים, 
לאבטחה וסיוע לדרגי הלוגיסטיקה או כחי"ר. לעצמי אני אומר שיש לי 
פלוגת חי"ר אחת שהיא שלי, החרמ"ש, שאני מאמן אותה, שאני יודע מה 
מצב הכוח שלה, שאני יודע להכשיר אותה ומבחינתי רק עליה אני סומך. 
לכן מבחינתי היא היהלום שלי ואני לא מתכנן להשקיע אותו באבטחת 
הדרגים, למרות שיש חשיבות לאבטחת הדרגים. את החי"ר היחיד שיש 
לי אני משקיע ביעדים שאני יכול להביא את היתרון היחסי שלהם, וכך 
נהגתי במבצע. יש לציין, מוסיף סא"ל ברגר, כי חלק מלוחמי החטיבה הם 
מחטיבת "ההבזקה" שנסגרה ולכן חלק מלוחמי הפלוגה נפגשו זה עם זה 
לראשונה רק במבצע "צוק איתן". זה אמנם יצר בהתחלה קושי, אבל לאט 

לאט הפלוגה התגברה על זה ועשתה עבודה מצוינת.
באשר ללוחמים בסדיר כיום, אקדים ואומר שאינני אומר פעם היה 
יותר טוב. בתפיסת עולמי אני בדרך כלל רואה אותם כטובים יותר, ואם 
אנחנו מצליחים להטיב את ההכשרה שלנו להשתפר, אז כנראה שהחיילים 
יידעו לעשות את זה יותר טוב. כולם חדורי מוטיבציה גבוהה מאוד, אמונה 
בצדקת הדרך, רעּות מצוינת ומוכנות לעזור אחד לשני, ומוכנות לוותר על 

צורכי הפרט לטובת הכלל, בצורה מאוד בולטת.
הייחוד בגדוד שלי, מציין סא"ל ברגר, הוא בהרכב. כשעוברים משגרה 
לחירום יש כמה מרכיבי אי ודאות. אחד זה הרכב הכוח ומידת האורגניות 
של הכוח, השני זה האמל"ח, והשלישי הם הקרקע והאויב, המשימה, וכל 
המרכיבים עומדים למבחן. אורגניות הכוח לא קיימת, פתאום מרכיבים 
פלוגת קמ"ט, וחניכי קמ"ט נכנסים לתוך צוותים ומתערבבים, ואפשר 
להסתכל על זה כנקודת חיסרון. אני בחרתי להסתכל על זה דווקא כיתרון, 
כי רוב האוכלוסייה בגדוד הם מפקדים וזה יתרון אדיר בזכות ההבנה שלהם. 
אם אתה מצליח לחבר אותם יש לך ארבעה מפקדים בטנק שמגדילים 
ראש, שמבינים את המצב, שמכינים את הטנק ועם מוכנות להשקיע. זה 
בהחלט יתרון גדול. בעניין האמל"ח הרי זה הטנקים שהם בשימוש יומיומי 
בצמ"פ, באימונים אינטנסיביים. מצד אחד אפשר להסתכן להגיד שהטנקים 
של הכשרה פחות טובים ופחות שמורים. אני דווקא רואה את היתרון 
בטנקים, כי אני יודע בדיוק מה הבעיות ולכן ידענו גם לאבחן ולטפל בהם. 
ממש הופתעתי לטובה, מוסיף סא"ל ברגר, וכל פעם שטנק יצא ראיתי 
איך הצוות יורד מהטנק, איך הנהג והמפקד בודקים את הזחלים, מוציאים 
איזה פין זחל שבור, מחליפים אותו ביוזמתם, ולא מחכים לאף אחד - הם 

כל הזמן ראש גדול וזה בעיניי יתרון אדיר.
גם צוותי החימוש היו מצוינים, ממש מצוינים. סמלים טכניים נכנסו 
פנימה, פיקדו על הנגמ"שים, טיפלו בכלים, מחלקת החימוש הגדודית עבדה 

יומם וליל בצורה מדהימה ובהשקעה אין סופית. כל פעם שיצאתי לראות 
או הסתובבתי בשטחי כינוס ראיתי פעילות רבה של ותיקים העובדים עם 

כל הצוותים צמודים אליהם ומשקיעים את כל מרצם.

שיתוף פעולה בין־חילי פורה
שיתוף הפעולה ועבודה הצמודה בין החי"ר והשריון במבצע "צוק 
איתן" בא לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר, אומר בסיפוק סא"ל אריה 
ברגר, כשכל אחד מביא את היתרון היחסי שלו. לנו בגדוד הייתה פלוגת 
חי"ר של גדוד המילואים של בה"ד 1 שעבדה איתנו צמוד, ובמסגרת 
ציוותי כוחות בחטיבה הקצתי פלוגה מוקטנת שלנו לגדוד המילואים 

חי"ר, ופלוגה מוקטנת למגלן.
קיבלתי תשבחות רבות על השריונאים - מקצוענים, עובדים מדהים, 
נותנים ביטחון, וגם על העוצמה של הטנק. לא רק אנשי החי"ר אלא גם 
הטנקיסטים עצמם, לפחות אצלי שרבים מהם היו בהכשרה, לא נתקלים 
ביומיום באגרסיביות באינטנסיביות ובעוצמה שיש לטנק, הבאים לביטוי 
בירי, בתמרון, ביכולת לנוע בכל מקום. שמעתי מפקדי טנקים אומרים 

לא דמיינתי שטנק יכול לנסוע פה, לעבור דרך מטע שלם של עצים, הוא 
פשוט דורס אותם בלי להרגיש בכלל, זה הגדיל לי את הביטחון בטנק.

נתתי הנחייה ברורה - לא עוברים בצמתים, לא נוסעים על צירים. 
והמט"קים שאלו - אם לא נוסעים בצירים ולא עוברים בצמתים אז איפה 
נוסעים? בכל מקום אחר! ואין שום בעיה, פשוט נוסעים בכל מקום אחר.

חיוניות התיעוד הקרבי
כיוון שאנחנו גדוד הכשרה, הטלתי על אחד המ"פים משימת תיעוד 
בווידיאו של חלק מהדברים, כדי שנוכל להמחיש זאת בהכשרה, להראות 
להם לדוגמה כיצד טנק נוסע במטע, כי הם לא מאמינים שזה יכול להיות, 
או איך הטנק יורה במצבים שונים. הרי אין לנו באימונים שטחי מטע 

שאפשר כל פעם לדרוס, או מגוון בתים 'חיים' כדי לירות עליהם.
גם התיעוד הבלתי מספיק שעשינו היה, לצערי, ביוזמה פרטית, ואני 

מרכבה סימן 3. צילום מור גל "במחנה"
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מרכבה סימן 3 בעת ירי

חושב שהייתה צריכה להיות מצלמה כזאת על כל טנק פיקוד, ואמרתי את 
זה גם למח"ט. יש היום מגוון מצלמות תיעוד שמיועדות לכך. לכל צנחן 
שצונח או קופץ מאיזה צוק צמודה כיום מצלמת תיעוד וצריך שעל כל 
טנק פיקוד שתהיה כזאת מצלמה. זה מאפשר לשחזר דברים גם לצורכי 

הדרכה וגם להפקת לקחים.

מג"ד מתמרן ולא רק מג"ד טנקים
תחת פיקודו של מג"ד טנקים שמפקד על צק"ג יש פלוגת טנקים מוגברת 
ושתי פלוגות חי"ר או שתי פלוגות טנקים ופלוגת חי"ר, ולכן אני אומר כי 
אני כיום מג"ד מתמרן, מג"ד עם אוריינטציה לטנקים, אני כבר לא מג"ד 
טנקים בלבד, ואני יודע להביא לידי ביטוי את הקרב המשולב בצורה הטובה 
ביותר. כמובן שהיתרון היחסי שלי הוא בהפעלת שריון, ושם אני יודע 
להביא את היתרון היחסי שלי שהוא גבוה ממג"ד החי"ר, ומג"ד החי"ר יודע 
להביא את היתרון היחסי שלו בהפעלת החי"ר. אבל את הקרב המשולב 
אני יודע להביא לידי ביטוי, ולא הרגשתי שחסר לי דבר המונע ממני לבצע 
את המשימה הזאת בצורה טובה ואיכותית, עם המבנה והארגון שהפקידו 

בידיי. ידעתי איזה משימות להטיל על מ"פ החי"ר, ידעתי איזה משימות לתת 
למ"פ הטנקים. ניצלתי את מ"פ הטנקים לפשיטות משוריינות כדי לשמור 
על רציפות הלחימה, כדי לא לאפשר לאויב לנוח. תקפתי בתים שסרקתי, 
הפעלתי אש מרגמות כדי שתהיה רציפות, ולפנות בוקר הוצאתי את מ"פ 
הטנקים לפשיטה משוריינת - ארבעה, חמישה, שישה טנקים לירי על יעדי 
אויב. ובעצם כך יצרתי רציפות לחימה עם כל היתרונות היחסיים שיש לי. 
באחד הלילות הוצאתי את הטנקים החוצה והכנסתי במקומם מארבי חי"ר 
למקומות שהיינו בהם לפני כן, כדי לנסות עם החי"ר, שהוא שקט יותר ובעל 
'צללית נמוכה', לנסות לאתר ולשמוע היכן האויב נמצא, ואולי גם לפגוע בו.
אביא עוד דוגמה לקרב המשולב. כיוון שהיו לי בלחימה שתי פלוגות 
טנקים, לעומת שלוש בשגרת האימונים, שיבצתי את המ"פ השלישי בחמ"ל 
לשמש קמב"ץ מנוסה והבנה של הקרב הגדודי, ואליי לטנק צירפתי את 
קצין הקישור הארטילרי, יחד עם הקמב"ץ הרגיל. באחד המקרים הקמ"ן 

)קצין המודיעין( איתר מטרה שמחוץ לגזרת הפעולה שלנו, והקמב"ץ 
דיווח עליה בתדר של הגדוד השכן, במקרה זה של חטיבת ברק 188, וסגר 

איתם את מעגל האיתור והטיפול במטרה.

אין תחליף לפיקוד מלפנים
חשוב לי לציין, אומר סא"ל אריה ברגר בהטעמה, כי אף שהצבא מודרני 
ובעל אמצעי לחימה ושו"ב משוכללים, העקרונות של המנהיגות והפיקוד 
מלפנים לא השתנו ואין לזה תחליף. כשאתה חוצה את גדר הגבול אתה 
רואה לפעמים את האנשים מהססים, ואז המג"ד נוסע ראשון, עובר את 
הגדר, והופ - פלוגה עוברת בלי בעיה. וכשאתה רואה מ"פ שנע בראש 
הכוח ונותן פקודות - יש לך פלוגה שמתפקדת. מפקדים קדימה הם 
לדעתי היתרון הכי חזק שלנו בצה"ל. חשוב לי להדגיש את החיוניות 
של רוח הלחימה, המנהיגות, השיחות של אנשים המדברים על ערכים, 
כי לפעמים מרוב טכנולוגיה שמציפה אותנו אנו שוכחים מה מרכיב את 

העוצמה העיקרית, והעיקר פה זה המפקדים.
השתתפתי במבצעים רבים - במלחמת לבנון השנייה וברצועת עזה, 

ובתוך כך "עופרת יצוקה" הייתי מ"פ חרמ"ש, והמבצע הזה, "צוק איתן" 
בעיניי התנהל למופת. הרגשתי סדר, ארגון, ודאות. נכון שלחימה היא 
ממלכת האי ודאות ותמיד משנים את המשימה ומתקנים, ועדיין הרגשתי 
שאנחנו יודעים למה אנחנו הולכים ומה אנחנו צריכים להשיג. אני מרגיש 
שהיינו מסוגלים להרבה יותר - אם רק היו נותנים לנו. אף פעם לא הרגשתי 
שאני מעכב פה משהו והיינו מסוגלים לכל משימה שהיו נותנים לנו - ממש 
בתחושה הזאת אני יוצא מהמבצע וכך גם הרגשתי במבצע עצמו. דבר 
שני הוא תחושת החיבוק מהעם. אמנם בכל מבצע מגיעים מהאזרחים 
מתנות וצ'ופרים, והפעם זה היה בצורה יוצאת דופן, התחושה שהייתה, 
וכל החיילים עד האחרון שבהם מציינים זאת, שכל עם ישראל מאחורינו. 
זאת תחושה מיוחדת של שליחות, של הבנת המשימה, של צדקת הדרך 
שממש הייתה שזורה לכל אורך המבצע, וחשוב לציין אותו בכל מקום. 

באמת תודה גדולה לעם ישראל על החיבוק הזה.  
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אל"ם )במיל'( שאול נגר

חטיבת השריון במילואים הראל 10 הייתה אחת מחטיבות המילואים 
של השריון שהשתתפה במבצע "צוק איתן". החטיבה הייתה בין 

הכוחות הראשונים שגויסו, ובהליך מהיר התייצבה באזור הרצועה 
 והשתתפה בלחימה. לוחמיה הוותיקים ובעלי הניסיון התגברו היטב 

על העדר מערכות השו"ב המתקדמות בטנקים שלהם

ישר ולעניין
חטיבה 10 ב"צוק איתן" -

טנק של החטיבה 
במהלך המבצע
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לחטיבת השריון במילואים הראל 10 עבר 
מפואר. היא החלה את דרכה כחטיבת חי"ר 
בפלמ"ח במלחמת העצמאות, בפיקוד יצחק 
רבין, ולחמה בקרבות הקשים בדרך לירושלים. 
הייתה חטיבה  כבר  הימים  במלחמת ששת 
ממוכנת בפיקוד אל"ם אורי בן ארי )שהיה 
מ"פ בחטיבה זו בתש"ח, ולימים תא"ל(, ושוב 
לחמה בדרך לירושלים והיה לה חלק מרכזי בכוח 
ששחרר את ירושלים המזרחית. במלחמת יום 
הכיפורים לחמה החטיבה בגזרת סיני בפיקוד 
אל"ם אברהם ברעם )לימים תא"ל(, הייתה 
בכוחות שצלחו את התעלה והגיעה למרגלות 
גבל עתקה ולקילומטר ה־101 בדרך לקהיר. כיום 
החטיבה בפיקוד אל"ם אמיר אבשטיין שייכת 
לפיקוד הדרום ומפעילה טנקי מרכבה סימן 2 

ללא מערכות שו"ב מתקדמות.

גיוס מהיר וכניסה מהירה ללחימה
לפני קצת למעלה מחצי שנה עברה החטיבה 
מפיקוד הצפון לפיקוד הדרום והעתיקה דרומה 
את בסיסה עם מחסני החירום, ובערב פסח 
האחרון השתתפה במסדר כניסה לכוננות 
של מפקד פיקוד הדרום האלוף סמי תורג'מן. 
כבר ביום הראשון של מבצע "צוק איתן", 
ב־8 ביולי 2014, הפעילו את גדודי החטיבה, 
והמשימה המרכזית שלהם היא לקחת חלק 

בהגנה על היישובים בעוטף עזה.
במילואים  החטיבה  אנשי  של  הגיוס 
היה גיוס חירום, ותוך זמן קצר הם היו עם 
הטנקים בגזרתם בעוטף עזה. הם פשוט נסעו 

בטנקים כמה עשרות קילומטרים מבסיסם 
בדרום, הגיעו לגזרה ונכנסו לפעילות, מספר 
המח"ט אל"ם אמיר אבשטיין. התייצבות הייתה 
הרבה יותר ממלאה. גייסנו הרבה יותר צוותים 
מכמות הטנקים שהיו לנו. זה היה אירוע ייחודי, 
מוסיף אל"ם אבשטיין, אני לא זוכר את הפעם 
האחרונה שגדודי טנקים התגייסו בימ"ח, עלו 
על זחלים ונסעו עד הגזרה, בלי אימונים מכינים, 

בלי הובלות, בלי שום דבר.
רק  ביצעו  והמ"מים  המ"פים  המג"דים, 
נוהל קרב מאוד בסיסי. הייתה להם רק הכרות 
מוקדמת מועטה עם הגזרה. החיילים והמט"קים 
לא הכירו כלל את הגזרה ולא את הימ"ח, אבל 
כמו שריונרים טובים, כשאומרים להם לנסוע הם 
נוסעים. היכולת לקחת שני גדודים ותוך זמן קצר 
לשים אותם בגזרה - זה משהו שרק השריון יודע 
לעשות, מציין אל"ם אמיר בגאווה, וזה דרש הרבה 
גמישות. וברגע שהמפקדים מובילים - המג"דים 
והמ"פים - הכול קורה מהר. אנחנו יודעים מה 
זה טנקים - טנקים נוסעים מהר, מגיעים מהר 
ומשתלבים מהר מאוד בקרב, בקרב ההגנה. זה 
בהחלט הישג יפה לטנקיסטים המילואימניקים, 

הוא מוסיף.
בפלוגות הטנקים בחטיבה יש חיילים בכל 
הגילים, גם כאלה שהשתחררו לפני שנה וגם חיילים 
מעל גיל 40. פלוגות החרמ"ש ופלוגות המפקדה 
מורכבות בחלקן מהחטיבות שריון שהתפרקו, 
ולמעשה זו הפעם הראשונה שהלוחמים נפגשו, עלו 
על הנגמ"שים נסעו לגזרת עזה והתחילו פעילות.
גדודים,  שני  עם  פעלנו  הראשון  בשלב 

ולאחר חודש גויס הגדוד השלישי שהחליף 
אחד מהשניים הראשונים.

הפעילות ב"צוק איתן"
הטנקים בגזרת ההגנה עשו הכול - אבטחת 
היישובים, מארבים, אבטחת עבודות, ומעורבות 
פעילה בכל ההיתקלויות, מציין אל"ם אמיר 
אבשטיין. בכל האירועים המרכזיים שהיו - 
של חדירות מחבלים לשטחנו - הטנקים של 
החטיבה היו הראשונים באירוע. צרכנו הרבה 
מאוד שעות על הטנקים. הטנקים בחטיבה נסעו 
יותר מ־20,000 ק"מ, ויש בהם כאלה שנסעו מעל 

500 ק"מ לטנק.
הטנקים של חטיבה 10 היו פרוסים מתחילת 
המבצע מזיקים שמצפון לרצועה ועד ניצנה 
בדרום, וכולם תחת פיקוד אוגדת עזה. בשבוע 
הראשון היו אמנם גם כמה פלוגות טנקים סדירות 
בקו, מציין אל"ם אבשטיין, אבל את רוב הקו 

תפסו הטנקים של החטיבה.
לא היינו מורגלים בלחימה מהסוג שנדרשנו 
לה ברצועת עזה, מספר מח"ט 10, ולקח זמן מה 
כדי להתרגל לסיטואציה המבצעית שכללה קרבות 
הגנה. מולנו היו כוחות של מחבלים עם נ"ט 
קצר־טווח כמו אר־פי־ג'י ונשק נ"ט ארוך־טווח, 
ולכן לקח זמן גם לעבוד בתיאום טוב עם גדודי 
החי"ר שלנו שהיו בקו, וגם לייצר את הטכניקות 
הנכונות מבחינת הטנקים. נדרשנו לתת מענה גם 

בשיטת המארבים גם בשיטות אבטחה, 
בעבודה הצמודה עם 
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החי"ר. האימונים שעשינו בשנתיים האחרונות, 
שבהם תרגלנו התמודדות עם איום הנ"ט, עזרו 
לנו מאוד. עקב כך לטנקיסטים לא היה זר להגיע 
לשטח, להתפרס נכון, לתפוס עמדות נכון גם נגד 

האיומים האלה.
עבדנו עם החי"ר בצוותי קרב גדודיים ופלוגות 
טנקים היו צמודות לגדודי החי"ר. באחד הגדודים 
חודש,  במשך  וקבוע  קרב משולב  צוות  היה 
מתחילת הלחימה עד סיומה. היו גם צוותים 
של מ"פ חרמ"ש עם מחלקת טנקים, מ"פ טנקים 

עם מחלקת חרמ"ש.
בתוך יחידות השריון בחטיבה כשהכוחות 
האורגנים, העבודה הייתה חלקה, עם גדודי החי"ר 
זה לקח מעט זמן, מציין אל"ם אבשטיין, בעיקר 
עד שהבינו שטנק זה לא מכונה שיכולה לעבוד 
ברציפות כל הזמן. היה מצד מפקדי החי"ר לחץ 
מבצעי מאוד גדול, שכל הזמן הטנקים יעבדו, 
ובעיניי זו הבנה מבורכת שמפקדי הגזרות, המג"דים 
והמח"טים של החי"ר רצו טנקים כל הזמן. יחד עם 
זאת זה לקח מעט זמן עד שהבינו שגם הטנקיסט 
אחרי שלושה ימים בטנק צריך לטפל בטנק וצריך 
גם לנוח. בסך הכל ומהר מאוד היה שיתוף פעולה 
טוב, במיוחד כי החי"רניקים הבינו שהדבר המרכזי 
שיכול לפתור בעיות באירועים אלה ובפועל סיים 

אותם במהירות - אלה הטנקים.
ראשית עקב היכולת של הטנקים להגיע 
מהר לכל נקודה, המיגון הקיים נגד אר־פי־ג'י 
שהוא האיום המרכזי בחוליות שחדרו, שהיו 
מצוידות בהרבה מטולים כאלה. המענה העיקרי 
נגד חוליות המחבלים היה להביא לשם טנק או 
מחלקת טנקים שמגיעים מהר, ממוגנים ובעלי 

עוצמת האש שהם יכולים להפעיל. להביא כוח 
חי"ר לוקח זמן והוא גם מאוד פגיע, וגם הרכב 

האופני הממוגן של החי"ר פגיע.
ההגנה של מפקדי החטיבות  גם תפיסת 
המרחביות )החטמ"רים( וגם של המג"דים שלהם 
הייתה שכאשר מזוהה אירוע בקו המגע, קודם כל 
שהטנקים יגיעו, יבודדו, ייצרו את המגע והחי"ר 

ילך להגן על היישובים. כך חלק גדול 
מהפעילות בהגנה עשו הטנקים.

הראשון  המנהרה  באירוע  גם 
הטנקים שלנו החליפו את טנקים 
של גדוד 52 שהיו שם. גם באירוע 
של חפ"ק 188, אף שהטנקים שלנו 
לא היו הראשונים באירוע, הם הגיעו 

ועזרו לבודד שם את המרחב. האירוע 
המשמעותי ביותר שבו היינו מעורבים, 

מציין אל"ם אבשטיין, הוא האירוע שבו 
נהרג מג"ד 'גפן' סא"ל דולב קידר ז"ל. באירוע 

זה המט"ק המילואימניק היה בעמדה, הבין שיש 
אירוע, ובעת שהמ"מ יצא להסתער עם הטנק, 
הכוונה ממ"פ החי"ר  קיבל  המט"ק שנשאר 
לנקודת של האירוע, ירה בתותח והפגזים שלו 
הרגו 2 או 3 מחבלים מהחוליה, במקביל לירי 
של חיל האוויר, ולמעשה זה מה שסיים שם 
את האירוע. זו הייתה פעולה מאוד מהירה של 

מט"ק שמ"פ חי"ר מכווין אותו.

ותק וניסיון המחפים על 
טכנולוגיה חסרה

חטיבת הראל 10 אינה מצוידת עדיין באמצעי 
השו"ב המתקדמים והמתוחכמים הקיימים בטנקי 

מרכבה סימן 3 ו־4. איך מתמודדים במצב כזה 
בלחימה מודרנית?

אנחנו קצת בסיפור אחר, מציין אל"ם אמיר 
אבשטיין, כמעט כל הכוחות שהופעלו במבצע, 
למעט מהחטיבה שלנו, הם החבר'ה הסדירים עם 
מערכות השו"ב, הבנויים ברובם במבנה החדש 
של צק"ג עוז. החטיבה שלנו כמו חלק מחיל שריון 
עדיין עוד לא שם, ולכן החבר'ה שלי 
פעלו כמו הטנקיסטים של פעם. אני 
יכול לציין כי מה שבלט מאוד מהר 
הוא הניסיון הקרבי שהמילואימניקים 
הביאו איתם - גם הניסיון הקרבי גם 
הניסיון המקצועי המצטבר וההבנה - 
מהר מאוד פיצו על העדר המערכות 
המתקדמות, פשוט כי חבר'ה מאוד 
ותיקים. חלקם היו בלחימה ברצועת 
עזה בעבר, במלחמת לבנון השנייה ואף 
בלבנון בפעילות הבט"ש של שנות ה־90, והם 

מגיעים עם הרבה ניסיון.

היד על הדופק של השריון
ככל הנראה יטופל בשדרוג הטנקים בעקבות 
מבצע "צוק איתן" בנושא מערכות השו"ב. מלבד 
זאת, מציין אל"ם אבשטיין, מפקדי חטיבות 
השריון במילואים הם חלק בלתי נפרד של כל 
קבוצות הדיון והעדכון של קצין השריון הראשי, 
ושותפים בכל הדיונים המקצועיים הקשורים 
בהתפתחות חיל השריון, בכל הנושאים, כמו 
מבנה החיל, תורת התותחנות ואחרים. ייאמר 
לזכותו של קצין השריון הראשי תא"ל שמואל 

אולנסקי, שהוא מקפיד על כך.  

בחמ"ל של חטיבה 10 במהלך "צוק איתן"
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תגובה לכתבה "חטיבת השריון 11 נסגרה"
)בגיליון "שריון" 45, יוני 2014(

למורשת הקרב של חטיבות צה"ל יש תפקיד ראשון במעלה והוא 
נושא החינוך. צבא המתכונן למלחמה חייב להטמיע בחייליו מטען 
רוחני וחינוכי. בחטיבה 12, היא חטיבת הנגב, רס"ן פילו, רס"ר אלכס, 
וסא"ל דני, עושים לילות כימים כדי להטמיע את מורשת הקרב של 
חטיבת הנגב לחיילי המילואים של החטיבה, לדוגמה: סיור בעקבות 
מבצע "עובדה", ערב לשיריו של חיים חפר, שנערך בבית הפלמ"ח 

בהשתתפות מפקד פיקוד הדרום.
גם לחטיבה 11 יפתח יש מורשת קרב מפוארת. במלחמת העצמאות, 
לחמה החטיבה בקרבות בצפון, במרכז ובדרום. במלחמת יום הכיפורים 

לחמה החטיבה בגזרת קנטרה, עברה את התעלה על גשר הגלילים 
והגיעה עד לקילומטר ה־101. יש להדגיש שהחטיבה לא השתתפה 

בקרבות ה־8 באוקטובר. 
האלוף יגאל אלון, מפקדה הראשון של חטיבת יפתח, אמר: "עם 

שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל, ועתידו לוט בערפל".
לסיכום, כפי שחטיבת "קרני ראם" הפכה לחטיבה 14, באותה 

מתכונת אפשר למצוא לחטיבת יפתח פתרון.
בברכה 
אילן חצור, פרדסיה

מקומו של גדוד הסיור 87
)תגובה למכתב ההערכה לאלף ג'קי אבן בגיליון "שריון" 45, יוני 2014(

בכתבה בשם "הבעת הערכה לאלוף יעקב )ג'קי( אבן" נפקד 
בתעודת ההערכה מקומו של נציג גדס"ר 87. שיתוף הפעולה בין 
גדוד הסיור 87 לאלוף ג'קי אבן החל כבר ב־8 באוקטובר 1973, 
כאשר אוגדה 143 נעה דרומה במסעה ההזוי. ג'קי זיהה את הסכנה 
שבנטישת רכסי "חמדיה" ו"כישוף" וקיבל אישורו את של מפקד 
האוגדה אריאל שרון להשאיר את גדוד הסיור 87 להגנה על רכסים 
אלה. הגדוד הצליח לבלום את ניסיונות המצרים כשג'קי אבן )לימים 
אלוף( נשאר איתנו על גבי הטנק שלו והתמקם ברכס חמדיה. היתה 
זו פקודה שהבטיחה תצפית על אזור הצליחה ואולי אף הבטיחה 

את הצליחה עצמה.
בהמשך אותו יום, בשעות המוקדמות של אחר הצהריים, בעת 
שגדוד הסיור עסק בבלימת הכוחות המצרים שהבחינו בדלילות 
הקו, נכנס הגדוד להתכתשות קצרה עם כוח שריון מצרי גדול שנע 
מכוון דרום־מערב לעבר "מכשיר". בהיתקלות הזאת איבד גדוד 

הסיור את המג"ד סא"ל בנצי כרמלי הי"ד. 

באותו יום, בשעות המאוחרות של אחר הצהריים, לאחר חזרתה 
של האוגדה מהמסע דרומה, הגדוד קיבל פקודה לתקוף את "מכשיר" 
בהתקפה מתואמת עם גדוד נוסף מחטיבה 600. שוב היה זה ג'קי אבן 
שהתערב, ביטל את ההתקפה והורה לגדוד לשוב למקומו. לימים סיפר 
כי זיהה שיחסי הכוחות על "מכשיר" אינם מאפשרים את כיבוש היעד. 
אמנם גדוד הסיור 87 נעלם מרשתות הקשר ב־16 באוקטובר 1973 
לפנות בוקר, אך שרידי לוחמיו שומרים על הנצחת הגדוד ומורשתו.
הנני מתכבד לצרף את חתימתנו על המסמך שעליו חתומים בין 
היתר מפקדינו וחברינו לקרבות. הוקרתנו והערכתנו לאלוף )במיל'( 
ג'קי אבן על פועלו במלחמת יום הכפורים )ולא רק במלחמה(, עולה 

כמובן בקנה אחד עם הנאמר במסמך.
 אל"ם )במיל'( ד"ר דני כצנלסון, רופא גדוד הסיור, 
יו"ר ועד מורשת גדוד סיור 87 
רס"ן )במיל'( יאיר ליטביץ, מ"מ ג/87/1 ומ"פ חורש/79
)משרידי הטנקיסטים של גדוד הסיור 87(

גדוד הסיור 288 במלחמת יום הכיפורים
 )תגובה לכתבה "קרב השריון בשריון הגדול ביותר במלחמת יום הכיפורים", 
בגיליון "שריון" 45, יוני 2014, שבה לא מוזכר כלל חלקו של גדוד הסיור 288(

לעמוד 53 עמודה 2 שורה 13 - תל סאקי  •
גדס"ר 288 הגיע ראשון למוצב וחילץ את הלוחמים מגדוד 50 ששרדו 
במוצב מיום שבת, ראו בספר 'על הבלימה' בעמודים 446־448 שם 
מתוארת החבירה של מ"מ הטנקים שלנו סגן חיליק עם הלוחמים בבונקר.

לעמוד 54 עמודה 1 שורה 32  •
גדס"ר 288 נע ראשון בציר, לא בדירוג ולא בעתודה אחרי 205. 
בכל ימי המלחמה הגדוד נע במקביל לגדוד 94 בפקודו של סא"ל גיא 
יעקובזון ז"ל )של חטיבה 205(, בתיאום מלא ותוך כדי לחימה קשה 
בשריון הסורי שכלל השמדת טנקי האויב. התנועה של הגדוד היתה 

בציר המזרחי ביותר ברמה, ציר 'ירקונה'.
לעמוד 54 עמודה 2 שורה אחרונה ועמודה 3 - כיבוש תל פרס  •

כיבוש תל פרס נעשה עם כוח מגדס"ר 288 בלבד, בפיקוד רס"ן 
אמיר הלוי. הכוח כלל 2 טנקים בפיקודו של סרן זיו הלוי, ו־4 נגמ"שים. 
במשך הקרב הצטרפו לכוח מ"פ הג'יפים של הגדס"ר רס'ן עמוס קלרמן 
ופלוגתו. מ"מ הסיירת של חטיבה 205 סגן אסף קוטף, שהתגורר 
במקום, עבד במחצבה בתל פרס ושתה קפה, הצטרף בסוף הלחימה 

בעצמו לכוח הגדס"ר כששמע את רעם הכדורים. כיבוש התל בוצע 
לאחר שלושה כישלונות בפעולה רגלית משולבת וזריקת רימונים לתוך 
הטנק הסורי שהיה בתל־פרס, ובאומץ רב של המפקדים והלוחמים. 
בקרב נהרג לנו חייל אחד ונפצעו כמה חיילים. מ"פ הג'יפים עמוס 
קלרמן ָּפַרס עם כיבוש התל, תגבורת נגמ'שים מהגדוד ותצפיות 
והעביר מודיעין אמת בעת הקרב לכל כוחות האוגדה, שעזר רבות 
בהמשך הלחימה. הגדס"ר המשיך בתנועה בלחימה לביצוע המשימה 
והשתלט על צומת רפיד. עם כיבוש התל התמקם חפ"ק האוגדה על 
התל. כיבוש תל פרס הביא לשינוי מהותי בקרב ולנסיגת הכוחות 

הסורים.
בגדס"ר 288 היו: 24 טנקי שוט קל, הטובים ביותר שהיו באוגדה,   •
30 נגמ"שים, 13 ג'יפים. כל קציני הגדוד וחייליו היו מקצוענים, 
טנקיסטים, סיירים, לוחמים. הגדוד היה לאחר אמון הקמה ממושך 

ותרגול אוגדתי.
בברכה
אל"ם )במיל'( צביקה דהב, מפקד הגדוד במלחמת יום הכיפורים



הטנק של רמי מתן עם הפצועים הרבים 
המפונים. רישום, בזמן המלחמה, של סא"ל 

)במיל'( קובי לפיד, שהיה תותחן בטנק של רמי. 
הציור בצבעי שמן, שמבוסס על הרישום, מוצב 

כיום בתערוכת קבע ביד לשריון בלטרון
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גלאי שריר*

קרב 
השריון 
בחווה 
הסינית

רמי, ברטי ויפתח

15 באוקטובר 1973. יפתח ניסה להתרומם קצת בתוך המחפורת. פצעיו הקשים 
שתתו דם והכאיבו לו. הלילה החשוך נצבע באדום־צהוב שהפיצו הטנקים שבערו 
קרוב אליו - טנקים מצריים וטנקים שלנו. לבדו בתוך שדה הקטל שסביבו. לכסיקון 

251 במפת הקוד סיריוס.
מתוך טשטוש חושים עברו תמונות רבות בראשו: רק לפני זמן קצר ישב בצריח 
הטנק, מחלק פקודות, מאזין לקשר, יוצא לחלץ משטח האויב אחד־עשר חיילים 
שאותם העלו על הטנק שלו, ועכשיו, עכשיו הוא לבד, לבד עד אימה. לאחר העמסת 
אחד־עשר הלוחמים, טנק מצרי פגע בטנק שלו, והוא וחבריו הוטלו ממרומי הטנק על 
האדמה החולית. שמואל אוסלנדר, נהג הטנק, גרר את יפתח מפקדו למחפורת, למקום 

לוחמי השריון של חטיבה 14 ולוחמים אחרים 
שנטלו חלק במבצע "אבירי לב", הוטלו למשימה 
הכבדה והמסוכנת הזו, ומילאו אותה בנחישות, 

בעקשנות ובאומץ לב יוצאי דופן. המחיר 
ששילמו היה כבד ביותר - רבים מאוד לא חזרו, 

רבים אחרים חזרו פצועים בגופם או בנפשם. 
הכרה ותודה, גם אם באיחור, מעניקה משמעות 

ונחמה מסוימת על המחיר הכבד כל כך של 
הנופלים והפצועים ובני משפחותיהם



הטנקים הפגועים של ירון פיק ויפתח 
יעקב, לצד טנק מצרי פגוע )צולם על 

ידי שלמה גבעתי, שבנו ירון גבעתי נהרג 
בטנק המרכזי, של ירון פיק(

104 ׀ שריון 46  נובמבר 2014 

שהיה מוגן יחסית, וישראל מרדר, הטען־קשר, 
החל לחבוש את פצעיו. ממקום מסתורו ראה 
יפתח טנק מגיע ומחלץ את חבריו הפצועים, ושני 
טנקים נוספים מגיעים תוך זמן קצר, ומוציאים 

פצועים נוספים שנותרו בשטח.
יפתח חשב לעצמו: "אמיצים מאוד הבחורים 
האלה שחוזרים לגיהינום שוב ושוב", ושכח שלפני 
זמן קצר היה בדיוק כמותם. הוא נזכר בהוריו 
בקיבוץ מנרה, שוודאי נמים עכשיו את שנתם, 
ואינם יודעים את חוסר האונים הנורא של מצבו 
- זרועותיו ורגליו פצועות, לעמוד אינו יכול, וגם 
אם ישובו לחפשו, לא יוכלו למוצאו. מחשבתו 
נודדת לאחיו, קצין הצנחנים ביניה ג'דידי, שנלחם 
ברמת הגולן. הייאוש מתחיל לחלחל. האם שכחו 
אותי בשטח? האם אפול בשבי? ואם אפול בוודאי 
יהרגו אותי, לאור פציעתי הקשה. האם נשאר מי 
שיוציא אותי מכאן? הטנקים של ירון ושלי, פטון 
מסוג M48A3, החזקים כל כך, עומדים עכשיו 
קרוב אליי, אפופי להבות אש, ומגופם הבוער 
מיתמר השמימה עשן שחור וסמיך. הכרתו של 
יפתח מתערפלת. הוא מאבד אותה והיא חוזרת, 
הוא מאבד אותה שוב, ושוב היא חוזרת. ואז 

נשמע טרטור מתקרב. כמה ערבה לאוזן המנגינה 
הזו, שום סימפוניה לא יכולה לה, לנהמת מנועו 
הרועם של טנק הפטון. בכל זאת לא שכחו אותי! 
איך יכולתי לחשוש שרמי ישכח אותי? והכרתו 

של יפתח מתערפלת שוב.
זמן מה לפני כן הורה מפקד פלוגה ז' בגדוד 79, 
סרן רמי מתן, למפקדי המחלקות יפתח יעקב וירון 
פיק, לצאת ולחלץ אחד־עשר לוחמים - צוותי 
הנגמ"ש והטנק של אלי מחלב ז"ל ושי ליפשיץ, 
שנתקעו במחפורת בלכסיקון 251, במסגרת 
משימת השריון לפתוח צירים ולכבוש את מתחם 
החווה הסינית וסביבתה. הפטון של ירון נעמד 
בעמדת חיפוי, ואת החיילים המחולצים החלו 
להעלות על הפטון של יפתח. צריך היה להזדרז 
כי מאוד מסוכן היה לטנקים לעמוד שם, בשדה 
הקרב. שני טנקים מצריים הגיחו. ירון הספיק 
לפגוע בראשון, אך השני ניצל תקלה בצידוד 
התותח של ירון, שיגר אליו שני פגזים מהירים 
ופגז נוסף לטנק של יפתח - שיגר ופגע. ועתה גם 
המחלצים נזקקו נואשות לחילוץ. מ־22 הטנקים 
הפעילים של הגדוד שעות ספורות קודם לכן, 
6 טנקים כשירים בלבד. המג"ד  נותרו עתה 

עמרם מצנע נפצע. הסמג"ד נתן בן ארי, שנטל 
את הפיקוד, חשב ששיבה לגיא ההריגה היא 
טירוף, שחזרה לשם משמעה עוד הרוגים ועוד 
לוחמים תקועים ואבודים לגורלם בין מאות 
המצרים. אך רמי מתן, מפקד הפלוגה, לא ויתר 
ולא יכול היה לוותר. זה לא היה עניין של שיקול 
דעת או של מחשבה מעמיקה או של ניתוח קר. 
זה היה דחף שרמי לא יכול היה לשלוט בו, למרות 
הפחד ולמרות הרצון העז לחיות. רמי ששלח 
את הטנקים של קציניו יפתח וירון לחלץ את 
אחד־עשר הלוחמים מלכסיקון 251, לא יניח 
להשאירם שם, פצועים ומנותקים ללא חילוץ 
והצלה. רמי מיהר עם צוות הטנק שלו ללכסיקון 
251, שם שכבו כעת 19 לוחמים, חלקם ללא רוח 
חיים, ורובם פצועים. בדרכו פגע ונִטרל רמי טנק 
מצרי. על הטנק ששימש כעת אמבולנס העמיסו 
פצועים ככל שהיה אפשר, ודהרו לתחנת האיסוף 

בסגול 134, לקבלת עזרה ראשונה.
עדיין נותרו לוחמים בשטח וצריך היה לחלצם. 
אל רמי הצטרפו הטנק של סגן זאב מינדז'יגורסקי 
ונגמ"ש של קצין הארטילריה, ויחדיו הם שעטו 
בחזרה ללכסיקון 251. הטנק של זאב פגע פגיעה 

* גלאי שריר, צנחן בשירותו הצבאי. המאמר נכתב בעיקרו באביב 2013, לרגל מלאות ארבעים שנה למלחמת יום הכיפורים, ונועד לציבור הרחב. בינתיים הוא 
מתפרסם כאן לראשונה, בביטאון השריונאים.
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 מפת אזור הקרב של חטיבה 14 בחווה הסינית. הוכנה על ידי 
שאול גרינברג, טנקיסט בקרב

ישירה ומטווח קרוב מאוד בטנק מצרי נוסף. ושוב 
חוזר ריטואל ההצלה: מעלים על סיפון הטנקים את 
הלוחמים, רובם פצועים, וממהרים לנקודת האיסוף.
מי  על  מברכים  חוזרת.  הנשימה  אט אט 
שהצילו, וכואבים מאוד את הנופלים שנותרו 
בשדה הקרב. מתאוששים, שותים מעט, אוכלים 
משהו קטן. ואז ניגש ישראל מרדר לרמי ואומר 
- "יפתח נותר פצוע בשטח". "אתה בטוח?" 
"בטוח", "אני חבשתי את פצעיו". רמי נושם 
לחזור   - בראשו  חולפת  ומחשבה  עמוקות 
בשלישית לגוב האריות... עד כמה אפשר להתל 
בגורל? הוא מתעשת וקורא שוב לזאב, מפקד 
המחלקה רב התושייה: "צריך לחזור ולחפש את 
יפתח". שוב מאיצים הפטונים הכבדים, נושפים 
ומתנשפים ומעלים עשן שחור ואבק סמיך בדרכם 
אל לכסיקון 251, אותו מקום ארור שממנו יש 
לברוח הרחק ככל האפשר. הטנקים מתקרבים 
ונעצרים לאיטם. כמה מסוכן עכשיו לעמוד 
כך, בלילה המואר חלקית. העיניים מתאמצות 
ומחפשות את יפתח ומחפשות טנקי אויב שמהם 
יש להיזהר מאוד. צריך להציל וצריך להינצל. 
התותחן ברטי אוחיון, מהטנק של זאב, קופץ 
למטה אל חול המדבר בדרכו לחפש את יפתח. 
ברטי שעד לאותו רגע היה סגור ומסוגר בצריח 
הטנק, וראה לפניו אך ורק זווית צרה ביותר, 

מתקשה להאמין למה שרואות עתה עיניו - 
התופת בהתגלמותה: אש, עשן, הבזקיי יריות 
והתפוצצויות רבות של תחמושת. ברטי "התרגל" 
למחסה השריון, ולפתע הוא חשוף לגמרי, נע על 
החולות לבדו, גלוי לעיני כל. הטנקים וכלי הרכב 
הרבים האחרים הבוערים מסביב, מאירים את 
אפלת הלילה, ומקלים עליו את מלאכת החיפוש, 

אך גם חושפים אותו עוד יותר לעיני האויב.
ברטי עובר משוחה לשוחה, אך מתקשה 
למצוא את יפתח בין עשרות ההרוגים והפצועים 
מתקדם  ברטי  רעיון,  נולד  לפתע  המצרים. 
ממחפורת למחפורת ושואל חרש: "אתה יהודי?", 
"אתה יהודי?", ואחרי מספר פעמים נשמעת 
אנחה חלושה, חלושה מאוד, הנשמעת לברטי 
כמו צעקה - "אני יהודי, וקשה להיות יהודי"! 
וכמו שהמלאך גבריאל ירד משמים אל אליפלט, 
כך ירד ברטי אל יפתח, התכופף אל הקצין הפצוע, 
לחש באוזנו דברי הרגעה, והחל לגרור אותו 
בסרבלו השרוף אל טנק ההצלה. ברטי הצליח 
היכן שהמלאך גבריאל כבר לא הספיק. יפתח 
מונף אל סיפון הטנק בעזרת רמי גולן, ושוב חשים 
וממהרים שני הטנקים לתחנת האיסוף הגדודית, 
בה נמצאים הרופאים המסורים, ד"ר רחמני וד"ר 
ֹזהר, שעובדים עם החובשים ללא לאות. ומשם 
יותר מאוחר, פונה יפתח עוד מזרחה ל"טסה", 

ובטיסה הגיע לסדינים הנקיים של בית החולים 
איכילוב במרכז תל אביב. חייו של יפתח ניצלו.
251 נפלו הלוחמים ירון  בקרב בלכסיקון 
גבעתי, יוסף והבה, אלי מחלב, ציון סוויסה, 
ומשה רובינגר. סגן זאב מינדז'יגורסקי, מפקד 
הטנק שעליו חולץ יפתח, נפל בקרב למחרת 
היום. שלושה ימים לאחר חילוצו, בעודו מחלים 
לאיטו בבית החולים, נתבשר יפתח על נפילתו של 
אחיו, ביניה )בנימין( ג'דידי, בקרב ברמת הגולן.

הקרב
ביום הכיפורים, 6 באוקטובר 1973, חצו כוחות 
מצריים רבים מאוד את תעלת סואץ, תוך שהם 
שוטפים את הכוחות הישראלים הקטנים מאד 
שעמדו מולם. הכוחות המצריים ייצבו קו הגנה, 
בין השאר, ממזרח לציר לכסיקון )ראו מפה 
מצורפת(, קילומטרים ספורים ממזרח לתעלה. 
ב־14 באוקטובר פתח הצבא המצרי בהתקפה 
גדולה, שנהדפה על ידי כוחות שריון של צה"ל, 
תוך שצה"ל מנצל את התבוסה המקומית של 
הצבא המצרי, לביצוע התקפת־הנגד ששם הקוד 

הצה"לי שלה היה מבצע "אבירי לב".
מטרת המבצע שהגו אריק שרון מפקד אוגדה 
143 וקציניו, הייתה הכרעת המערכה בחזית 
הדרום, על ידי צליחת תעלת סואץ מערבה, 
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והעברת כוחות שריון וחי"ר לעומק המערך 
המצרי - תכנית נועזת לכל הדעות. הכוח הלוחם 
המתואר בכתבה זו, כלל את חטיבת השריון 14 
)הגדודים 79 ו־184(, בפיקוד אל"ם אמנון רשף, 
שאליה סופחו גדודי השריון 87 ו־407, וכן כוחות 
צנחנים וסיירת שקד. המטרות של חטיבה 14 
היו לאפשר לחטיבת צנחני המילואים, וכן לכוח 
שריון, להגיע לתעלת סואץ ולצלוח אותה מערבה, 
לעורף הצבא המצרי, וכן לאפשר לאמצעי צליחה 
נוספים להגיע לתעלה, כך שניתן יהיה להעביר 
עליהם כוחות לוחמים ואספקה גדולים יותר. 
משימת השריון הייתה לכן לפתוח את הצירים 
"לכסיקון", "עכביש", "טרטור" ו"נחלה", וכן 
לכבוש ולהשתלט על כל האזור עד ציר "אושה" 
בצפון, כולל מרחב ה"חווה הסינית". משימות 
כבדות, ואולי כבדות מדי, לחטיבה בודדת, גם אם 
מתוגברת )ראו ההיסטוריון הצבאי ד"ר עמירם 
אזוב בספרו "צליחה"(. כוחות האויב ישבו באזור 
ציר לכסיקון ומצפון לצירים "טרטור" ו"אושה". 
כוחות מצריים גדולים אלה, שהיו מחופרים היטב, 
כללו שריון, חי"ר, תותחנים ועוד, והיו חמושים 
כמעט בכל כלי משחית אפשרי - טנקים, תול"רים, 
מקלעים כבדים, טילי נ"ט, מטולי נ"ט ואחרים.

15 באוקטובר אחר הצהריים. המח"ט אמנון 
רשף הציג ללוחמיו את פרטי תוכנית הקרב, וסיים 
את דבריו במילים "כל עם ישראל מאחוריכם"! 
אחד מחיילי המילואים ביקש את רשות הדיבור: 
"אדוני המח"ט, יש לי בקשה אחת ממך לפני 
הקרב, אולי אפשר להעביר את כל עם ישראל 
לפנינו"? הלוחמים פרצו בצחוק שהפיג לרגע קט 
את המועקה הכבדה. רבים מהם הביטו בשמש 
השוקעת והרהרו בתוך תוכם - האם נזכה לראות 
את השמש שוב זורחת? )ראו ספרו של ברטי 

אוחיון "נשארנו שם"(.
תנועת הכוחות החלה בשעה שש לפנות ערב. 
שיירה של 93 טנקים, מתוגברת בעשרות נושאי 
גייסות משוריינים וזחל"מים. ניתן רק לדמיין את 
עצמת הרעש וכמות האבק שהשיירה האדירה 
הזו יצרה, אף ללא ירי. טור הטנקים וכליי הרכב 
התקדם מערבה, מדרום לציר עכביש, ובהמשך 
עלה על ציר לכסיקון לכיוון צפון, תוך שהוא 
מאגף )בתחכום רב( ונע בעורף הכוחות המצריים 
העיקריים. לאחר שהגדודים 87 ו־79 עברו את 
צומת לכסיקון־טרטור, אחרי נסיעה שקטה יחסית 
וללא ירי, הטנק של רמי מתן, שבשלב זה היה 
בראש הטור השמאלי של החוד החטיבתי, ירה 
פגז על סוללת טילי נ"מ. מכאן "כאילו נפתחו 
שערי גיהינום", כדברי סא"ל אברהם אלמוג מג"ד 
184 )מתוך "צליחה" של עמירם אזוב(, וכוחות 
מצרים גדולים פתחו בירי מסיבי על כוחותינו. 
קרב קשה ביותר שבו נפגעו כוחות צה"ל רבים, 
התרחש בצומת לכסיקון־טרטור, כלומר באמצעו 
של הטור המשוריין הישראלי, שחלקו כבר עבר 

את הצומת.
במהלך הלילה הארוך הזה לחמו חיילי חטיבה 
14 המתוגברת לפתיחת הצירים, בעקשנות שקשה 
לתארה. מצפון לציר טרטור רבצו כוחות מצרים 

כבדות מאוד  במיוחד, שהסבו אבדות  גדולים 
לכוחות שנעו עליו ממערב לכיוון מזרח. אריק 
שרון, ביצירתיות צבאית, ניצל את קרב הגבורה 
הזה בכך שהורה לכוח צנחני המילואים להתקדם 
לתעלה על ציר עכביש ובהמשך על ציר נחלה, עוד 
בטרם נכבש במלואו מסדרון המעבר אל התעלה. 
תודות ללחימת השריון העיקשת, התקדמו כמעט 
ללא הפרעה כוחות הצנחנים, רכובים על זחל"מים 
שנשאו אותם, עם סירות הצליחה, והגיעו לגדת 
התעלה. וכך בשעה 01:30 בלילה, בזמן שחטיבה 
14 עדיין מקיזה את דמה ונלחמת בחירוף נפש על 
פתיחת הצירים ושמירת המסדרון הצר שמאפשר את 
התקדמות הצנחנים, חצו את התעלה שש הסירות 
הראשונות של צנחני המילואים. כוחות צנחנים 
נוספים חצו את התעלה בהמשך הלילה, וכוח טנקים 
ראשון וקטן חצה ב־6:00 בבוקר. חצייה זו, שתוגברה 
באופן משמעותי מאוד בימים שלאחר מכן, הביאה 
בסופו של דבר להתמוטטות הצבא המצרי, ובמחיר 

כבד של נפילת חללים רבים נוספים שלנו.
תיאור של עוצמת קרבות השריון באותו לילה, 
אפשר למצוא בחוברת של כוח צנחנים )פלוגה 
ו' מגדוד 202(, בקטע המתאר את הקרב בצומת 
לכסיקון־טרטור, שצוטט בספרו של ד"ר עמירם 

אזוב "צליחה":
בטור  הגיהינום.  החל  "טרטור"  "בצומת 
המשוריין נוצר נתק, ואנחנו נשארנו מאחור. 
האויב התאושש מההפתעה והקים מארב נ"ט 
בצומת. אנחנו והטנקים נכנסנו למלכודת. האש 
כמו  ניתכו  מרגמה  פצצות  זוועתית.  הייתה 
גשם מטרים ספורים מהזחל"מים. טילי שמל 
וסאגרים עפו בלי הרף. אש טנקים, נק"ל, ממש 
תזמורת. את עיקר העבודה עשו הטנקים שירו 
ללא הפסקה בתנועה. הרגשנו כמו חתול שנקלע 
לקרב נמרים. היה חושך אימים, ירינו מדי פעם 
למקורות הירי, אך לא ראינו כלום. קליעים פגעו 
בדופנות הזחל"ם. נפגעו בסביבתנו 12 טנקים, 
ושני זחל"מים של "שקד" חטפו פגיעה ישירה 
וכולם נהרגו. קפאנו במקומנו מרוב פחד וגשם 
הפצצות. תוך כדי נסיגה אחורה והתקדמות 
קדימה נתקלו הזחל"מים זה בזה. מסביב היו 
צעקות נוראיות להיזהר ו"חדל". התפללנו שהזחל 
שלנו לא ייפגע. היו לנו כמה נפגעים. החילונו 
לפנות פצועים לתאג"ד. כל הזמן נענו בין הטנקים 

כדי שלא נהפוך למטרה..."
גם מפקד צנחני המילואים המיתולוגי, סא"ל 
מיכה בן ארי )קפוסטה(, סיפר על הקרב בצומת 

לכסיקון־טרטור:
כל  אותי.  הדהימה  הזו  השריון  "לחימת 
טנק שנפגע ואיש צוות נפגע בו, הוחלף על ידי 
לוחם אחר. כל מי שיכול, היה יוצא ורץ לעלות 
על טנק שחסר בו לוחם, ולהשלים את הצוות 
בלחימתו... מ"פ טנקים בשם גדעון גלעדי קיבל 
את המשימה לפרוץ את ציר 'טרטור', ולשם כך 
אסף כוח של כחמישה או שישה טנקים, והסתדר 
בשורה במקביל אלינו, ואנחנו היינו אמורים 
לצאת איתו למשימה. הכל התנהל תחת האש 
הכבדה שסביבנו. סוכם שגדעון עם הטנקים נע 

ראשון, ואנחנו אחריו עם הזחל"מים. פה שוב 
ראיתי את גבורת הלוחמים של השריון! גדעון 
נע ראשון, הטנק שלו נפגע ולא עובר רגע ואני 
רואה אותו רץ רגלית ועולה בלי היסוס על הטנק 
השני שאחריו. בתוך כל המהומה הוא שוב נפגע, 
הוא שוב רץ ועולה על הטנק הבא" )ראה באתר 
האינטרנט של חטיבה 14 וכן בספרו של בן־ארי 
)קפוסטה( "לא כל כדור הורג"(. רב סרן גדעון 
גלעדי נפל בקרב בחווה הסינית. באזור הצומת 
נפלו 87 לוחמים ונפגעו 29 טנקים )מתוך ספרו 

של אמנון רשף "לא נחדל"(.
שר הביטחון משה דיין, שהגיע לחווה הסינית 
למחרת הקרב, היה נרעש והמום ממה שראו 
עיניו, וכתב בספרו האוטוביוגרפי "אבני דרך":

"... גם אני לא יכולתי להסתיר את רגשותיי. 
מאות כלי רכב קרבי פגועים ושרופים, קצתם 
עדיין מעלים עשן. טנקים ישראליים ומצריים 
בלולים אלה באלה, עשרות מטרים בלבד מפרידים 
ביניהם... כל טנק שהתקרבנו אליו - קיוויתי שלא 
נגלה, מתחת לשחור השרפה, סימני צה"ל. הלב 
נצבט. הם לא היו מעטים. אינני טירון במלחמה 
ובמוראותיה, אך כתמונה הזו לא ראיתי - לא 
במציאות, לא בציור ואף לא בסרטי קולנוע. 
שדה קטל עצום, משתרע לכל עבר, כמה שהעין 
משגת... הטנקים, הנגמ"שים, התותחים ומכוניות 
התחמושת, שרופים, פגועים, הפוכים ומעלים 

עשן, העידו על קרב האימים שהתחולל כאן."
עמירם אזוב סיכם בספרו "צליחה":

"קרבות הצליחה הביאו למהפך במלחמה - 
לא יימצא מישהו שיטיל ספק בכך - אבל גבו 
מחיר כבד... במרחב הקרוי "החווה הסינית" איבדו 
יחידות שריון, הנדסה, צנחנים ויחידות אחרות 
מאות לוחמים בלילה שבין 15 ל־16 באוקטובר. 
בלילה אחד בלבד ספגה חטיבת השריון 14 של 
אמנון רשף כ־120 הרוגים ו־62 פצועים. זה מספר 
בודד.  ישראל בקרב  שיא בתולדות מלחמות 
בשלושת הימים הבאים היא איבדה 40 לוחמים 
נוספים. בלילה שבין 16 ל־17 באוקטובר איבד 
גדוד 890 של חטיבת הצנחנים 41 לוחמים. יותר 
מ־100 נוספים נפצעו. גדוד 100 )של השריון, ג"ש( 
שנחלץ לעזרתו איבד 10 לוחמים וספג 20 פצועים."

אילן כפיר כתב בספרו "החווה הסינית":
"החווה הסינית - עד לפני שבוע אתר טיולים 
פסטורלי - נראתה בבוקר 16 באוקטובר כשדה 
קטל למפלצות הפלדה. לא פחות מ־108 טנקים 
שרופים היו שם. שלנו ושלהם, ולצדם מאות 

נגמ"שים, ג'יפים, משאיות ועמדות טילים."
ברטי אוחיון תיאר בספרו "נשארנו שם" את 

הבוקר למחרת הקרב באופן אישי:
"07:45. הגענו לאזור "לקקן". שיירת הגדוד 
נעצרה ... מהכוח המפואר שלנו נותרו בסך הכל 
חמישה טנקים... הסתכלתי קדימה. רמי מתן ישב 
על הקרקע החולית לצד הזחל של הטנק שלו 
וסביבו כמה חיילים. הוא אחז בראשו, הפנה את 
פניו אל הקרקע והליט אותם בידיו. זו התמונה 
הראשונה שקלטתי, כאשר ירדתי מהטנק בסיומו 

של הלילה הארוך בחיי."
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הכרה ותודה
נראה שסיפורם של לוחמי השריון בחטיבה 
14 ובכוחות שסופחו לה, בקרב החווה הסינית, 
אבד אי שם במרחבי החול האין־סופיים של מדבר 
סיני. לא רק שהישראלי הממוצע אינו יודע על 
קרב הגבורה וההכרעה הזה, אלא גם אותם אלה, 
שקוראים פה ושם ספרות צבאית, או חבריהם, 
שסיימו קורסי פיקוד וקצונה בצה"ל, רובם המכריע 
של אלה, אינו מודע לעוצמתו, חשיבותו, גבורתו 
וכאבו של קרב השריון בחווה הסינית. בשנים 
האחרונות חל שינוי מסוים בעניין זה, לאחר 
שבשנת 2011 פרסם ד"ר עמירם אזוב את ספרו 
"צליחה", ב־2012 פרסם העיתונאי והסופר אילן 
כפיר את ספרו "החווה הסינית" וב־2013 פרסם 
המח"ט אמנון רשף את ספרו "לא נחדל". כך גם 
האנציקלופדיה החופשית ויקיפדיה נותנת תמונה 

מלאה של הקרב בערך "החווה הסינית".
למבצע "אבירי לב", היו לא מעט שותפים: 
יחידות שריון, צנחנים, הנדסה, סיירת שקד, 
תותחנים, נ"מ, צוללנים ועוד, וסיפורם של רובם 
לא נודע מספיק בציבור. נדמה לי, שמן הראוי 
הוא, שלוחמי השריון ולוחמים אחרים שנטלו 
חלק במבצע "אבירי לב" יזכו, שהציבור שעבורו 
לחמו יכיר את סיפור לחימתם וגבורתם, ובכך 

מנת חלקם תהיה, לכל הפחות: הכרה ותודה.
היסטוריה מסופרת, נכתבת ומתועדת על 
ידי בני אדם. משום כך היא יותר סובייקטיבית 
מאשר אובייקטיבית. לפיכך ההיסטוריה זרועה 
במקרים שבהם מי שראוי להכרה ותודה - לא 
זכה בהם, ומקרים אחרים שבהם ההכרה והתודה 
לא ניתנו לכל השותפים להישג. לוחמי השריון 
ולוחמים אחרים שנטלו חלק במבצע "אבירי 
לב" לא חיפשו הרפתקאות, ולא עשו את מה 
למשימה  הוטלו  הם  התהילה.  למען  שעשו 
הכבדה והמסוכנת הזו, ומילאו אותה בנחישות, 
בעקשנות ובאומץ לב שקשה להעלות על הדעת, 
וקשה להבינם. המחיר ששילמו היה כבד ביותר - 
רבים מאוד לא חזרו, רבים אחרים חזרו פצועים 
בגופם או בנפשם, או בשניהם יחד, פצעים שלא 
ניתנים לאיחוי וריפוי. חייהם של כולם ושל 
בני משפחותיהם, נפגעו במידה זו או אחרת, 
לתמיד. הכרה ותודה, גם אם ניתנים ומתקבלים 
באיחור, מעניקים לדעתי טעם, משמעות ונחמה 
מסוימת למחיר הכבד כל כך, ששילמו ומשלמים 
הנופלים ומשפחותיהם וכן הפצועים והנפגעים 

האחרים ומשפחותיהם.
הכרת הסיפור של קרב השריון בחווה הסינית 
חשובה גם לנו, למי שלא השתתף במלחמת יום 
הכיפורים. הוא מהווה חלק מההיסטוריה שלנו, 
ונדבך בפסיפס התקומה של עם ישראל, וזאת לצד 
אירועים רבים אחרים, שמחים וכואבים כאחד. 
נראה גם שהתקיימה בו נבואתו של הגנרל הבריטי 
המהולל אורד צ'רלס וינגייט, ידידו המופלא של 
העם היהודי, שאמר למפקדיו הבריטים, עוד טרם 
הקמת מדינת ישראל, שאם יהיו ליהודים כלי נשק 
והדרכה ראויה, הם יהיו מהטובים שבחיילי אומות 

העולם. 
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יום עיון לסגל הנפגעים של חיל השריון
ביוזמה משותפת של ראש ענף הנפגעים סא"ל צמרת ספורטה ויושבת 
ראש ועדת החינוך הגב' נחמה בר כוכבא, נערך בחודש מאי יום עיון 
לסגל ענף הנפגעים של חיל השריון. במהלך יום העיון ביקרו אנשי הסגל 
באתר יד לשריון ושמעו הרצאה מרתקת מפי הגב' בר כוכבא, וכן הדרכה 

ביבליוגרפית במרכז המידע. 

מערכי שיעור למפקדי פלוגות
אל"ם )במיל'( אילן סהר המתנדב במרכז המידע סיים לאחרונה בכתיבת 
מערך שיעור על חלקו של גדוד 195 במלחמת יום הכיפורים. גדוד זה לחם 
בסיני בפיקודו של עוזי לבצור )לימים תא"ל(, בחטיבה 401 שבפיקוד דן 
שומרון ז"ל )לימים הרמטכ"ל ה־13(. כראוי לאיש מודיעין בעבר, ששימש 
קצין המודיעין של חטיבה 7 במלחמת יום הכיפורים, אילן ניהל מחקר 
ממושך וסדרת ראיונות לצורך הכנת מערך ההדרכה. הוא יצר כלי שימושי 

ואיכותי לכל המעוניין לדעת על חלקו של הגדוד במלחמה. מערך השיעור 
זמין לכל דורש במרכז המידע, ולצידו דיסק עם הכיתוב המלא, תצלומי 
האוויר, התמונות והמפות המצויים בו. בימים אלה אילן משלים את 
הכתיבה של שני מערכי שיעור נוספים על יחידות שלחמו במלחמת יום 
כיפור: גדוד 79 וחטיבה421. בהזדמנות זו אנו פונים לכל המעוניין לתרום 
לעניין חשוב זה - בואו וספרו גם אתם את סיפורכם כדי שיהיה נגיש 

לדורות הבאים במרכז המידע. 

מורשת גדס"ר 288
באפריל האחרון הוקמה אנדרטה לחללי גדוד הסיור )גדס"ר( 288 
בפארק העוצבות בלטרון. גדוד הסיור הוקם בשנת 1973 ולחם במלחמת 
יום הכיפורים במסגרת אוגדה 146 של האלוף מוסה פלד ז"ל. ותיקי גדוד 
הסיור החליטו להוציא לאור את סיפור הגדוד במלחמה בשני אופנים: 
בספר מורשת שכותב בימים אלה אריה יצחקי, ובמערך שיעור מפורט, 
בהשראת הפרויקט של אילן סהר. פגישת התייעצות בנושא התקיימה 

חילופי התפקידים במרכז המידע
לאחר 19 שנות מסירות והשקעה פנתה דבורי בורגר חברתנו היקרה 
ומנהלת מרכז המידע לדרך חדשה. דבורי השאירה חותם אישי ותחושת 
שייכות על כל מי שהגיע למרכז המידע - חיילים, חברי עמותה ומבקרים 
כאחד. בין אלה הייתי גם אני, בהיותי חייל סדיר בחטיבה 7. טקס פרידה 
צנוע התקיים ביד לשריון בחודש מאי האחרון בהשתתפות חברי ועדת 

ההיגוי של מרכז המידע בראשות הפרופסור אסא כשר וכן האלוף )במיל'( 
חיים ארז יו"ר עמותת יד לשריון, והגברת נחמה בר־כוכבא יו"ר ועדת החינוך 
של העמותה. תשואות וברכות לדבורי המסיימת את עבודתה הנחשונית, 
הפורייה ורבת השנים ביד לשריון. דבורי הבטיחה שתמשיך להיות פעילה 

בעמותת יד לשריון כחברה מן המניין וכמתנדבת במרכז המידע.  

דבורי בורגר בעבודתה במרכז המידע. צילום: ש. נגר
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במרכז המידע בהשתתפות אנשי הגדוד - עודד וקסלר, דב בן דב וירחמיאל 
וידר. אנו מאחלים להם הצלחה וממתינים ששני אלה יבשילו, כדי לתת 
ביטוי למורשת הגדוד בלחימה, ולוודא שהחומר יהיה זמין במרכז המידע 

לדורות הבאים. 

הקמת מאגר מרצים במרכז המידע
מרכז המידע יזם הקמת מאגר מרצים בנושאי שריון, שיבקרו ביחידות 
השונות או יתלוו לביקורים באתר יד לשריון בלטרון, ויספרו לבני הדור 
הצעיר בנושאי היסטוריה ומורשת, הנצחה וזיכרון הקשורים בשריון. 

מכתב בעניין זה הופץ לחברי העמותה, ועד כה נענו חברי עמותה רבים 
לאתגר, המעוניינים להרצות וגם להביא את סיפורם האישי. אנו מודים 
לכל המתנדבים שנענו וקוראים גם לאחרים להתנדב ולהירשם במאגר זה. 
אין לנו ספק שבמפגשים אלה נוכל להעצים את העברת מורשת השריון 

וכן להגביר את היקף הביקורים באתר.
בואו והצטרפו גם אתם. מועד ההרצאה יתואם במועד הנוח לכם, 
ותוכלו לזכות לסיוע בהכנת עזרים כפי שיידרש. ליצירת קשר אפשר לפנות 

 info@yadlashiryon.comלמאור לוי בדואר אלקטרוני: ל־

ספרות ההנצחה במרכז המידע

לאחרונה הוחל במיזם חשוב במרכז המידע הנוגע לספרות ההנצחה. 
בסיוע מתנדבות מרכז המידע, זהבה אהרוני וחנה פרנקל, אנו פועלים 
להנגיש את ספרות ההנצחה לציבור הקוראים הרחב. במסגרת זו מקוטלג 
כל ספר הנצחה פרטי לפי היחידה שבה לחם החלל ותאריך נפילתו, כדי 
שכל המחפש מידע על יחידה הקשורה לחיל השריון, יוכל באמצעות קטלוג 
חדש זה להגיע גם לחומרי ההנצחה. לצד ספרי ההנצחה הפרטית ניתן 
גם למצוא ספרים העוסקים באנדרטות, שירים שנכתבו להנצחת חללים, 

רשימות נופלים לפי מקום ישוב ולפי יחידה. 

דרושים מתנדבים למרכז המידע 
מרכז המידע באתר יד לשריון מחפש מתנדבים לסיוע בתיעוד המורשת 
של חיל השריון, תפעול הספרייה ופעילות הצילום. המתנדבים יוכלו לתרום 
במגוון פעילויות: תיעוד, קטלוג ומיון, וידיאו, תמונות סטילס, מתן שירותי 

עיון ועוד. כיום פעילים חמישה מתנדבים במרכז המידע.
לפרטים נוספים יש לפנות למנהל מרכז המידע מאור לוי בטלפון 

 info@yadlashiryon.com :6960630־050 או בדואר אלקטרוני

האנדרטה של גדוד הסיור 288 בפארק העוצבות ביד לשריון. צילום: ש. נגר
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mailto:info@yadlashiryon.com
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"הישרדות בספטמבר" / משה גבעתי
בספרו האוטוביוגרפי "הישרדות בספטמבר", שפרסם לפני פחות משנה, אל"ם )במיל'( משה גבעתי, ההיסטוריון הצבאי והסופר, 
את סיפורי הקרבות שבהם נטל חלק כמפקד ואת לקחיהם, ומעביר את לפיד רוח הקרב אל דור המפקדים והלוחמים הנוכחי. ספרו של 

משה גבעתי הוא מקור השראה לבני הדור הנוכחי שהוביל את מערכת "צוק איתן" בגבורה, בנחישות ובמוסריות.

דבורי בורגר 

 הישרדות בספטמבר; לקחים מבצעיים ממלחמות ישראל, מאת משה גבעתי, 
מהדורה שנייה ומורחבת 2013, הוצאת רעות, 480 עמ'

אלינו.  התקרבה  ...הקרקע  חזק!"  החזיקו  אונס,  "נחיתת 
התרסקות,  של  אדיר  רעש  שמעתי  איומה,  חבטה  הרגשתי 
ולדממת מוות...  וחשתי שאנו שוקעים לתוך חשיכה מוחלטת 
יבש, הזיעה נמהלה בדלק  וניסיתי להזדקף, פי היה  התעוררתי 
עברה  רחם...  ללא  בנו  היכתה  המסנוורת  השמש  המסריח... 
על  מוטלת  ימין...  מצד  התעוררתי...  ושוב  יותר,  ואולי  שעה, 
מצב  לראשונה סקרתי את  המוטס...  המכונאי  גופתו של  פניה 
הייתה  רגל שמאל  כף  גם  יצאה ממקומה...  ימין  רגל  כף  רגליי. 

מצב  את  לבדוק  ניסיתי  כמשותקת... 
הפצועים... )עמודים 26־32(

יצא   1984 בספטמבר   24 של  בבוקרו 
האימונים  בסיס  מפקד  גבעתי,  משה 
פקודיו  עם  גולני,  של  )בא"ח(  החטיבתי 
של  המתקדם  האימון  של  סיום  לתרגיל 
עם  משולב  היה  התרגיל  מאי.  מחזור 
ואנשי  קציניו  עם  גבעתי  האוויר.  חיל 
שבצפון  ֶּבזֶק  נחל  מעל  טסו  האוויר  צוות 
נקטע  וצוותו  גבעתי  עבור  השומרון. 
התרסקותו  עם  מוקדם,  בשלב  התרגיל 
של מסוק האנפה בנחל ֶּבזֶק - הוא ואדי 
שּוַּבש בשמו הערבי - למרבה הסמליות. 

סיפור  יוצר  לחילוצם  ההמתנה  שלב 
סיפורי  של  מרתקת  ליריעה  מסגרת 
קרב, החולפים לנגד עיניו של גבעתי על 
בגולני  שירותו  שנות  עשרה  שבע  פני 
ברמת   -  1967 בפברואר  גיוסו  מאז 
הירדן,  בעמק  ושומרון,  ביהודה  הגולן, 
ובדרום  החרמון  בגזרת  עזה,  ברצועת 
נוספות  שנים  תשע  ולאחריהן  לבנון, 
לחטיבה,  מחוץ  מבצעיים  בתפקידים 

חוויה  מזדמנת  לקורא  ההתרסקות.  לפני  כשנה  לחטיבה  וחזרה 
בזה  איכותי.  בכורסת הקולנוע בסרט מלחמה  רק  לה  זוכה  שהיה 
אחר זה מובאים סיפורי התהילה והגבורה במלחמת ששת הימים, 
הכיפורים,  יום  במלחמת  נפצע,  גם  שבמהלכה  ההתשה  במלחמת 

במלחמת שלום הגליל ובמבצעים שביניהם. 
בצהרי  רק  מגיע  המסגרת  סיפור  את  הסוגר  המיוחל  החילוץ 
והרפואה  האוויר  וצוותי  גבעתי  של  לתושייתם  הודות  היום, 

אותם.  ומפנים  הנפגעים  את  המאתרים  למקום,  הנזעקים 
בתקרית קשה זו נפלו חמישה לוחמים וקצינים. חמשת הפצועים, 
ריפוי  ועברו תהליך  כרם  עין  להדסה  הוטסו  גבעתי,  ובהם משה 
חייו  מסכת  נפרסת  ואילך  מכאן  העלילה  ברצף  קשה.  ושיקום 
פיקוד.  לתפקידי  חוזר  הוא  השיקום  לאחר  גבעתי.  של  החדשה 
ומפקד מחוז  יהודה  כיהן כמפקד מרחב  1986־1990 הוא  בשנים 
דן, ובמינויו האחרון מח"ט חברון. בתקופה זו של האינתיפאדה 
המורכבת  המתיחות  עם  גבעתי  התמודד  וגרורותיה  הראשונה 
והתקריות הרבות בגזרתו. אחת התקריות, 
בשנת  לפרישתו  הובילה  המצער,  למרבה 

 .1990
המדינה  של  לביטחונה  תרומתו  את 
המשיך משה גבעתי לתרום במסגרת שירות 
המילואים. בשני העשורים שלאחר מכן ועד 
עצם היום הזה הוא מפיץ ברבים את מורשת 
והרצאות,  ספרים  מחקרים,  דרך  צה"ל 
ובדילמות  הקרבות  בחקר  העוסקים 

פיקודיות. 
"שלוש  הספר,  של  הראשונה  המהדורה 
פורסמה   ,)1990 )מערכות,  בספטמבר"  לידות 
מצה"ל.  פרישתו  עם  שנה,  ושלוש  עשרים  לפני 
אל  פונה  הוא  והמורחבת,  הנוכחית  במהדורה 
דור המפקדים הנוכחי. בכותרת המשנה "לקחים 
מבצעיים ממלחמות ישראל" הוא מפקיע מהספר 
את מעמדו כספר אוטוביוגרפי, ומגדיר את ייעודו 
"לחלוק עם לוחמי צה"ל ועם מפקדיו לדורותיהם 
מהאירועים  להפיק  שראוי  הלקחים  את 
הייתה  שבהם  ישראל  וממלחמות  המבצעיים 
להשתתף" )פתח דבר, עמוד 8(. לאחר  הזכות  לי 
הכיפורים  יום  במלחמת  החרמון  שיא  על  הקרב 

הוא אף מייחד פרק ללקחי הקרב. 
הספר כרוך בעשייה מחקרית מרשימה. יעידו על כך גם רשימת 
נכתב  אם  גם  זה,  ספר  והמפתחות.  הרבים  המקורות  הריאיונות, 
מדינת  של  ביטחונה  תולדות  כספר  שיילמד  ראוי  ראשון,  בגוף 
ראייה  עם  ה־80,  שנות  סוף  ועד  הימים  ששת  ממלחמת  ישראל 

קדימה לנוכח אתגרי העתיד.
http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/1/113371.pdf

הישרדות בספטמבר
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"גיבורי ישראל מקבלי ציון לשבח של מפקד החטיבה" / עפר דרורי
מרבית הצל"שים בספר זה אינם מוכרים לציבור הרחב וזו גם הסיבה שבחרתי בהם לפרסום כספר שני בסדרה - "גיבורי ישראל"  

- מיד לאחר הספר "גיבורי ישראל מקבלי עיטור הגבורה".

עפר דרורי / מן המבוא

בספר זה קובצו סיפורי הגבורה של מקבלי ציון לשבח של מפקד 
חטיבה מקום המדינה ועד היום. בסולם העיטורים והציונים לשבח, 
ולאחריה  ההתחלתית  הדרגה  הוא  חטיבה  מפקד  של  לשבח  ציון 

ציון לשבח של מפקד אוגדה )קצין שדרגתו תת אלוף(.
במהלך שנות קיומה של המדינה קיבלו כמאה וחמישים חיילים 
את צל"ש המח"ט. היות וצל"ש מפקד חטיבה ניתן באישור וועדה 
פיקודית בלבד, הפרסום לו הוא זוכה מוגבל בהיקפו. יש לציין כי 
בהגדרה של צל"ש מפקד חטיבה נכללים כל המפקדים המוסמכים 
להעניק צל"ש ודרגתם התקנית היא של אלוף משנה כמו מפקד 

חטיבה, מפקד אגד ארטילרי, מפקד כנף בחיל האוויר וכדומה.
מרבית הצל"שים בספר זה אינם מוכרים לציבור הרחב וזו גם 
הסיבה שבחרתי בהם לפרסום כספר שני בסדרה - "גיבורי ישראל" 

- מיד לאחר הספר "גיבורי ישראל מקבלי עיטור הגבורה".
מזה  אותי  ומעניין  מעסיק  צה"ל  חיילי  של  הגבורה  נושא 
אחר  בחיפוש  והן  האירועים  בהכרת  כרצון  הן  רבות,  שנים 
תשובות לשאלות מהותיות המנסות להתחקות אחר רוח האדם 

והקשורות ברוח הגבורה, האומץ וההקרבה של האדם, כגון:
אל  ולהסתער  בטוח  מחסה  ממקום  לקום  אדם  מוביל  •  מה 
מול האויב תחת מטר כדורים תוך סיכון וודאי, כאשר הדחף 

הטבעי הוא להישאר מוגן במקומך?
תוך  ליחידה  חבר  לחלץ  כדי  חייו  את  לסכן  לחייל  גורם  •  מה 
כצפוי  יחלצו  אחר  שמישהו  להמתין  ולא  גבוה  עצמי  סיכון 

במצבי סכנה קיצוניים?
לנבא  ניתן  בעזרתם  אשר  אישיות  אפיוני  קיימים  •  האם 

התנהגות של אדם תחת אש?
המאפשרת  ביחידה  האנשים  בין  הלכידות  של  המקום  •  מה 

התנהגות שנגדיר אותה כגבורה?
אלה,  בשאלות  לי  שיש  האישיים  והסקרנות  העניין  לצד 
הקיים  הידע  כי  שלי  והמחקר  העיסוק  במהלך  מצאתי 
יוצר  שהזמן  והשכחה  ביותר  חלקי  זה  בתחום  והמפורסם 

גורמת לאיבוד נכסי מורשת שלנו כעם.
מטרת הספר, כמו גם אתר הגבורה שהקמתי, היא להביא 
את המידע הבסיסי של גבורת החיילים לידיעת הציבור ובכך 

לתרום לשימור מורשת הקרב והגבורה של חיילי צה"ל ואחרים.
בפקודת  כבר  נקבע  צה"ל  ממפקדי  לשבח  ציונים  מתן  אופן 

מטכ"ל משנת 1955 וצל"שים ניתנו בצה"ל כבר ב־1950.
כפועל יוצא לפרסום המועט שזוכים לו מקבלי ציון לשבח של 
מח"ט, אותו אני מנסה לתקן בין היתר בספר זה, קיים קושי אמיתי 
באיתור כלל מקבלי צל"ש מח"ט. אף שאני משקיע מאמצים רבים 
עוד  שיש  משוכנע  אני  הצל"שים  במחקר  ויותר  שנים  שבע  כבר 

נאותה  הזדמנות  זו  אליהם.  נחשפתי  שלא  מח"ט,  צל"ש  מקבלי 
היום,  ועד  המדינה  מקום  מח"ט  צל"ש  שקיבלו  אלו  מכל  לבקש 
את  מידית  לתקן  כדי  קשר  אתי  ליצור   - בספר  מוזכרים  ואינם 
המעוות באתר הגבורה וכמובן במהדורה הבאה של הספר כאשר 
תצא. הפנייה זו תקפה כמובן גם לקרובי משפחה של מקבלי צל"ש 

מח"ט שאינם מוצאים את יקירם בספר.

כריכת הספר מקבלי ציון לשלב של מפקד החטיבה
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סקירת אתרי אינטרנט      מאור לויאתרי שריון באינטרנט

אתר טנקים מאז מלחמת העולם הראשונה

http://www.militaryfactory.com/armor/ww1־tanks.asp
במלחמת העולם הראשונה נולדו ספינות היבשה שהפכו לטנקים, 
בעיקר הודות למהנדסים הבריטים בבובינגטון שבאנגליה. האתר מציג 
ומפרט את הטנקים והרק"ם האחר שפותחו מאז ועד ימינו, ובחלוקה 
למגוון קבוצות, כמו לפי עשורי זמן, לפי מדינות, לפי מלחמות, לפי 

סוגי טנקים וסוגי רק"ם אחרים וכדומה.

אתר המוזאון של הטנק טי־34

http://www.museum־t34־.ru/en/

בחודש מאי ביקר ביד לשריון מר גיאורג 
וסילייב )George Vasiliev(, נכדו של מפתח 
הטנק המהולל ממלחמת העולם השנייה, המנהל 
כיום את מוזאון הטנק 34־T במוסקבה. ליווה את 
הביקור חבר העמותה הפרופ' יון דגן, שהצטיין 
כקצין שריון בצבא האדום באותה מלחמה, 
ולימים היה לרופא מומחה בתחום האורתופדיה 

והטראומטולוגיה, סופר ומשורר.
באתר המוזיאון תוכלו להתרשם ממרכיבי 
התצוגה, האירועים במוזאון, וכן לקבל מידע 
על מיקומו ושעות הפתיחה שלו. במוזאון מגוון 
טנקים מייצור סובייטי, תערוכות על התפתחות 
הטנק, הקרבות שבהן השתתף הטנק טי־34 

ואנדרטה לזכר מפתחי הטנק ויצרניו.
מומלץ לעיון!

טנק ישראלי במוזאון אמריקאי

http://museumofamericanarmor.com/
טנק מגח אם־48 שהיה בשימוש צה"ל והשתתף במלחמת יום 
הכיפורים ואף חצה את תעלת סואץ, נחת סופית במוזאון רק"ם 
בלונג־איילנד שבמדינת ניו־יורק. הטנק שמספרו צ־109121 נלקח 
שלל מהצבא הירדני במלחמת ששת הימים, נפגע במהלך מלחמת 
יום הכיפורים ונותר על אדמת מצרים, הגיע לאספן בארצות הברית 
ונתרם בסופו של דבר למוזאון זה. טקס המסירה המרשים התקיים 
בחצר המוזאון ב־23 בספטמבר 2014. המוזאון מעניין ועשיר וראוי 
לצפות במה שיש בו. כתבה על הטנק הישראלי במוזאון פרסמנו באתר 

השריון ביום 2 באוקטובר 2014.

עמוד הבית של אתר המוזאון

הטנק האמריקאי הכבד 28־T, החמוש בתותח 105 מ"מ ארוך קנה, 
שממנו נבנו רק שני דגמים בשנת 1945

הטנק הצה"לי לשעבר צ־109121 שמוצב כיום במוזאון האמריקאי 
בלונג־איילנד

http://www.militaryfactory.com/armor/ww1-tanks.asp
http://www.museum-t-34.ru/en/
http://museumofamericanarmor.com/
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 מהנעשה בעמותה
 ליקט וערך תא"ל )במיל'( יצחק רבין בעזרת מאור לוי

צילומים: אבנר גאגין, רב"ט עדן זק"ש, רב"ט יאיר גולדנברג, רב"ט שני פרץ

ערב רעות והשקת הספר עד כלות ענן החול

 ערבי רעות ביד לשריון הם רק לכאורה שגרה של חברי העמותה כמה 
פעמים בשנה. אמנם לא בכל יום מגיעים להביט ולתהות על שורשי החיים, 
אך בערב המיוחד שהתקיים ביד לשריון, ביום 26 ביוני 2014, חשפו דפי הספר 
"עד כלות ענן החול", שכתב שלמה נדב, כמה משורשים אלה ובעוצמת ריגוש 
יוצאת דופן. כתוספת לספר שהושק, הוצגה גם תערוכה של הדפים המאוירים 
שלו, שהכינו תלמידי בית הספר "שער הנגב". בחלקו השני של הערב, באולם 
המרכבה, נשאה פרופסור סוזי נבות, הרצאה מרתקת בנושא "אקטואליה 
בראי המשפט", שעורר את קהל השומעים לשיח ערני עם הַמרָצה. הנעימה 
את הערב רביעיית נגנים ובראשה הפרופסור והמוזיקאי ֶמל רוזנברג־נבו, 
בקלידים ובשירה, סוניה יעקב בסקסופון ובשירה, תום פלג נגן קונטרבס, 
וגאספר ברטונצ'לי בתופים. בסיום הערב נוגנו קטעים לבקשת הקהל. מיודענו 

תנ"צ בדימוס אליהוא בן־און הנחה את הערב המקסים על שני חלקיו.

מסיבת פרידה מאל"ם ארז לב־רן מח"ט 8
 אל"ם ארז לב־רן פיקד על חטיבה 8 במילואים למעלה מארבע שנים. 
בפנימייה הצבאית, בה עוצבה דמותי ורכשתי את חבריי שמלווים אותי כל 
החיים מאז, חונכתי לציונות בלי מירכאות ולאהבת הארץ, ציין ארז בדברי 
הפרידה, בערב מלא העניין והמרתק שהתקיים לכבודו ב־18 בספטמבר 

2014, בהשתתפות המפקדים בחטיבה, חברים ובני המשפחה. המעמד 
הזה ביום זה, הוסיף ארז, הינו הזדמנות עבורי, לאחר כארבע וחצי שנים 
בהם אני מפקד על החטיבה המצוינת הזו, להביע את הערכתי הרבה 
לכם המילואימניקים של עם ישראל ושל החטיבה - טנקיסטים, לוחמי 
החרמ"ש, פלוגת הסיור, הפלסים וחיילי המפקדה. אתם חבורה מובחרת. 
בועה מופלאה של 'ישראל היפה'. הענקתם לי סיפוק רב בתפקיד שלי. סא"ל 
)במיל'( יריב אלעני מפקד גדוד "מגן הארץ" של החטיבה אמר באותו מעמד: 
למרות שאני משוכנע שאתה הטנקיסט הטוב ביותר בחטיבה, אני חושב 
שזו הקטנה שבמעלותיך. הרי אתה הוא שחינכת אותנו כי הרוח חשובה 
לא פחות )ואף יותר( מהמקצוע... ראשית, בהחלטתך למלא את תפקיד 
המח"ט במשך ארבע שנים לימדת אותנו מסירות ויסודיות מהי. התקופה 
הארוכה אפשרה לך ולנו לזרוע את הזרעים וגם ליהנות מהפירות. באירוע 
חולק ספר המורשת של החטיבה שהופק ביוזמת המח"ט ארז לב־רן. אל"ם 

לב רן מסיים בימים אלה את שירותו הסדיר בצה"ל.

ערב רעות וזיכרון לאלוף ישראל טל ז"ל
 "ביטחון לאומי - מעטים מול רבים" הוא שם הספר שכתב בשעתו 
האלוף ישראל טל, שנודע כ"מר שריון", אבי טנק המרכבה, ומי שהיה 
מפקד גייסות השריון ומפקד אוגדת הפלדה במלחמת שש הימים. תפיסת 
הביטחון של ישראל הייתה הנושא המרכזי בערב רעות לזכרו של האלוף 

שלמה נדב המחבר חותם על ספרו בערב ההשקה ביד לשריון

כריכת הספר שהכינו המפקדים בחטיבה והעניקו לאל"ם ארז לב־רן 
בסיום הערב המרגש
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מימין האלוף )במיל'( פרופ' יצחק בן ישראל, ותנ"צ בדימוס אליהוא בן־און 
שהנחה את הערב

הגברת זהבה זילברברג, תא"ל )במיל'( מנשה ענבר וחייל ממקבלי המלגות

מימין: סמל )במיל'( יגאל ברק, גב' רויטל חכמוב וסא"ל )במיל'( צבי אביבי 
עם זר המשפחות השכולות

ישראל טל )טליק( זכרו לברכה, במלאות ארבע שנים לפטירתו, שהתקיים 
ביד לשריון ביום 22 בספטמבר 2014, בהשתתפות בני המשפחה, חברים 
ואנשי עמותת יד לשריון. במרכז הערב עמדה הרצאתו של האלוף )במיל'( 
פרופסור יצחק בן ישראל, בנושא תפיסת הביטחון של ישראל. עוד בערב 
סקר קצין השריון הראשי תת־אלוף שמואל אולנסקי את לחימת השריון 
במבצע "צוק איתן" ואל"ם )במיל'( שאול נגר העלה קווים לדמותו של טליק.

טקס סיום קורס מדריכות שריון מספר 103

 מדריכות השריון הן ללא כל ספק מושא להערצה בחיל השריון. "הבחירה 
בתפקיד זה אינה מובנת מאליה והיא מעידה על רמה אישית גבוהה ועל 
נכונות להקרבה ולהשקעה - והיום אני יכולה להעיד בפה מלא, כי אתן 
אכן כאלה. אין הרבה בנות בגילכן שהיו מוכנות להתמכר למקצוענות, 
להתאהב בכלֵיי לחימה ולקנא ללמידה, ולכן הערכתי הרבה אליכן." כך 
ציינה מפקדת הקורס, סגן נופר זבולון, בטקס הסיום של מחזור 103 של 
מדריכות השריון, שהתקיים ביד לשריון ביום 24 ביולי 2014. לא תמצא 

שריונר שלא למד ממדריכות השריון מהן מהו טנק וכיצד מפעילים אותו 
ומתחזקים אותו. מדריכת שריון הוא תפקיד נחשק מאוד בצה"ל, תפקיד 

אתגרי ומלא סיפוק לצעירות העומדות לפני גיוס.

חלוקת מלגות מקרן יוני זילברברג ז"ל

 טקס הענקת מלגות מקרן ע"ש סמל ראשון יוני זילברברג ז"ל, שנפל 
במלחמת יום הכיפורים, התקיים ביד לשריון ביום 3 ביולי 2014, בהשתתפות 
זהבה זילברברג - אימו של יוני ז"ל - ובני משפחתו ובהם המדריכה גלי 
קהן שהיא הבת של בת הדודה של יוני, קצין השריון הראשי תא"ל שמואל 
אולנסקי, מנכ"ל העמותה תא"ל )מיל'( מנשה ענבר, אל"ם )במיל'( רמי מתן, 
יעקב עמר איש גדוד 79 במלחמת יום הכיפורים שהכיר את יוני ממסלול 
ההכשרה בחיל השריון. נשאו דברים בטקס קצין השריון הראשי, רמי מתן, 
מנשה ענבר, זהבה זילברברג. הנחה את הטקס תנ"צ בדימוס אליהוא בן און.

לוחמי חטיבה 274 זוכרים את הנופלים

החניכה המצטיינת של קמ"ד 103 נועה זיו )מימין( והחניכה למופת שובל אפרים
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 "בן 29 היה אבא שלי בעת שנהרג בתעלה במלחמת יום הכיפורים", 
קרא יניב מלינרסקי בכנס של חטיבה 274 ביד לשריון ביום 13 ביוני 2014, 
והוסיף, "ואני יודע כל כך מעט עליו". "אבל תדע לך," אמרה לי פסיכולוגית 
חכמה "שזה שאתה לא יודע עליו הרבה, זה לא אומר שהוא לא השאיר 
אחריו הרבה. הוא השאיר אחריו המון, בתוך כל הלבבות של האנשים שזכו 
להכיר אותו". זו הפעם השישית שבה נפגשו מאות יוצאי חטיבת הטירנים 
274 )691( מאז שפורקה החטיבה, יחד עם אנשי גדוד "דב לבן" )גדוד 88( 
ובני המשפחות השכולות. המפגש שכבר הפך למסורת נועד לזכור ולהזכיר 

את מורשת החטיבה שלחמה במלחמת יום הכיפורים ואת חלליה.

טקס סיום מסלול פלס"ר 401

 "אנו עומדים היום בטקס סוף המסלול, כשנה וארבעה ימים מאז 
נפגשנו לראשונה וקיבלתי את הפיקוד עליכם. הייתה זו שנה של עבודה 
קשה ומספקת, שנה שבה הרגשתם את קור העצמות במדבר, את יופיו 
של לילה שחור ומלא כוכבים, את החום בצהרי היום ואת טיפות הזיעה 
הניגרות על כל גופיכם, את יפי הזריחה לאחר מאמץ של ליל הליכה, את 
תחושת הסיפוק בכניסה למעין צונן לאחר שבוע של מאמץ קשה, את 
התמודדות המנטלית של לחשוב שאתה הולך לישון ובעצם להיות מוקפץ 
לפעולה מתגלגלת וארוכה ובסופה גם לקבל את תחושת הסיפוק המיוחדת 
הזאת, את הצלילה לשינה אחרי לילה לבן, את ה'לאהוב את חבר הצוות 
שלך' ולדעת שאיתו עברת חוויות שאף אחד לא עבר, להתגעגע לחברה, 
ואת הדבר הפשוט של לקבל את החיבוק והאהבה מהמשפחה שאתם 
חוזרים." כך אמר סגן אור שחם מפקד הצוות, בטקס סיום מסלול פלס"ר 
בחטיבה 401, של צוות שחם, שהתקיים ביד לשריון ביום 15 באוגוסט 
2015 בהשתתפות הבוגרים המאושרים ובני משפחותיהם ומפקדי הקורס. 
במהלך הטקס הוקרן סרטון משעשע על הוויי החניכים בקורס. סיכת 
הלוחם ותעודה הוענקו לכל אחד מהבוגרים. הנחתה את הטקס רב"ט 

עמית ויינטרופוב, מש"קית החינוך של פלס"ר 401.

חילופי מפקדים בחטיבה 401 
בטקס מרשים שהתקיים ביד לשריון ביום 25 באוגוסט 2014 סיים 
אל"ם סער צור מפקד חטיבה 401 את תפקידו ומסר אותו לאל"ם יאיר 

וולנסקי. אל"ם סער צור פיקד על החטיבה כשנתיים, לרבות במבצע "צוק 
איתן". אל"ם יאיר וולנסקי שימש עד לאחרונה סגן מפקד אוגדת הפלדה 
162. נשאו דברים בטקס מפקד האוגדה תא"ל נדב פדן, המח"ט היוצא 
אל"ם סער צור והמח"ט הנכנס אל"ם יאיר וולנסקי. אל"ם סער צור התמנה 

לראש מחלקת תורה וארגון בזרוע היבשה. בהצלחה לכולם. 

כנס לוחמי גדוד 79 בששת הימים וההתשה

 לוחמי גדוד 79 ממלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה התכנסו 
למפגש מורשת וזיכרון שנתי ב־26 במאי 2014 ביד לשריון. בחלק הראשון 
ליד אנדרטת חטיבה 401 שבפארק העוצבות נשאו דברים מר יהודה בריל 
שארגן את הכנס, מח"ט 401 אל"ם סער צור, האלוף )במיל'( חיים ארז, 
האלוף )במיל'( ח"כ עמרם מצנע, ועופרה שני אלמנתו של סא"ל דן שני 

ז"ל, מפקד הגדוד שנפל במלחמת ההתשה.

מימין: אל"ם סער צור המח"ט היוצא של חטיבה 401, תא"ל נדב פדן מפקד 
אוגדת הפלדה, אל"ם יאיר וולנסקי המח"ט הנכנס.

טנקי גדוד 79 במסדר בג'בל ליבני שבסיני בתום מלחמת ששת הימים, 1967

תמונה קבוצתית של הבוגרים ומפקדיהם
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טקס סיום צמ"פ וקמ"ט

 טקסי סיום קורס מפקדי טנקים וסיום אימון צוות־מחלקה־פלוגה של 
חטיבה 460, התקיימו ביד לשריון ביום 3 ביולי 2014. השתתפו בטקסים 
קצין השריון הראשי תא"ל שמואל אולנסקי ומפקדי חטיבות השריון 

הסדירות. הנחה את הטקסים תנ"צ בדימוס אליהוא בן־און.

כנס מועמדים לשירות הביטחון

 יום עיון למיועדים לשירות הביטחון )מלש"בים( לקראת גיוס לחיל 
השריון התקיים ביד לשריון ביום 16 ביולי 2014. במהלך יום העיון מסרו 
נציגי החטיבות הסדירות למלש"בים מידע על החטיבות הסדירות וכן ניתנה 
להם הזדמנות ללמוד ולהבין את הצפוי להם בשירותם הצבאי. בכנס נכח 
גם סא"ל עומר לוין מעוצבת בני אור, שפיקח מקרוב על 'הרכש' החדש של 
החיל. מפקדת קצין השריון הראשי וחיילי יחידת ההסברה שביד לשריון 

ארגנו את יום העיון. 

יד לשריון במבצע "צוק איתן"

 במהלך מבצע "צוק איתן" ולאחריו פעלה עמותת יד לשריון בצנעה 
בכמה נושאים ובהם: השתתפות בהלוויות של חללי השריון במבצע וניחום 
בני המשפחות השכולות במהלך 'הש�בעה', ביקור של חברי העמותה יחד 
עם חיילי יחידת ההסברה, אצל פצועי השריון בבתי החולים והענקת שי 
בליווי דברי תמיכה ועידוד, ביום 5 באוגוסט 2014. במהלך מבצע "צוק 

איתן" נפלו 14 לוחמים ומפקדים של השריון בסדיר ובמילואים. 

בר־מצווה לאבנר חי דהן

 אבנר חי דהן הוא נכדו של אבנר דהן ז"ל, לוחם השריון מפלוגה ל' 
בגדוד 128 של חטיבה 11, שנפל בחזית סיני במלחמת יום הכיפורים. את 
חגיגת הבר־מצווה של הנער, בחרה המשפחה להתחיל באתר יד לשריון, 
ביום 6 באוגוסט 2014, בדרכם לעלייה לתורה בכותל המערבי. גיבור ישראל 
משה לוי, בן פלוגתו של הסבא אבנר דהן, ליווה את הביקור ביד לשריון, 
וסיפר לנער על מעשיו של סבו במלחמה. דבריו של משה לוי בעל עיטור 

מפגש של מלש"בים עם לוחם שריון

חיילת מיחידה ההסברה בביקור אצל פצוע מהשריון

מימין: גיבור ישראל משה לוי, אביו של חתן הבר מצווה, וחתן הבר מצווה 
אבנר חי דהן

מראה מטקס סיום צמ"פ
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הגבורה ממלחמת יום הכיפורים ריגשו מאוד את בני המשפחה. נלוותה 
לביקור גם הגב' אושרת שפירא, מנהלת מרכז המבקרים.

עמדות התצפית מחודשות בגג משטרת לטרון

 כל המגיע לגג בניין משטרת לטרון מוקסם מהנוף הנשקף סביב בכל 
עונות השנה. ב־14 באוגוסט האחרון הסתיים שיפיץ הגג ועמדות התצפית 
שבו, לאחר עבודה מאומצת של רמי משה שנמשכה חודש וחצי. סיום 
העבודה צוין בטקס צנוע בהשתתפות עובדי העמותה וחיילי יחידת ההסברה. 
כהוקרה על עבודתו קיבל רמי משה שי ממנכ"ל העמותה תא"ל )במיל'( 

מנשה ענבר בליווי טפיחה חמה על השכם והוקרה מצד העובדים כולם.

מירוץ השליחים תנ"ך־תש"ח במועצה האזורית מטה יהודה

 מירוץ השליחים השני של המועצה האזורית מטה יהודה נפתח ביד 
לשריון בלטרון ביום 18 בספטמבר 2014. מדובר במירוץ שליחים לאורך 
מסלול של כ־200 ק"מ, העובר בנופים עוצרי הנשימה של שפלת יהודה והריה, 

ביישובי המועצה ובמקומות שבהם לחמו גיבורי העם היהודי מימי התנ"ך 
ועד תש"ח. משתתפים רבים הגיעו לנקודת ההזנקה ושולחו בקבוצות בכל 

חצי שעה. אין ספק שנראה רבים מכם במירוץ של השנה הבאה.

יום עיון למכינה הקדם צבאית נחשון

 יום עיון למכינה הקדם צבאית נחשון בנושא 'השריון במלחמת יום 
הכיפורים' התקיים ביד לשריון ביום 28 בספטמבר 2014. 150 חניכי המכינה 
הקד"צ נחשון הגיעו ליום עיון ביד לשריון. ביום העיון שמעו החניכים 
הרצאות בנושא השריון במלחמת יום הכיפורים, מפי תא"ל )במיל'( יוס 
אלדר, ותא"ל )במיל'( עוזי לב צור. חברת 'בשביל האתגר' אתגרה אותם 
בפעילות גיבוש, והם והתלהבו במיוחד ממיצג משפחת השריון. יום העיון 
ודאי הצית אצל חלקם רצון להתגייס לשריון ולבצע שירות משמעותי 
בתפקידי פיקוד. ביד לשריון פעילים שלושה בוגרים של מכינה זו: מאור 
לוי מנהל מרכז המידע; שחר כהן המדריכה ביחידת ההסברה; והדר בר 

המדריכה בקריית החינוך.

שי לקציני השריון שלחמו במבצע "צוק איתן"

מנשה ענבר מעניק שי לאחד מהקצינים

רצים בשמחה במירוץ תנ"ך־תש"ח

מימין: מנכ"ל העמותה תא"ל )במיל'( מנשה ענבר, רמי משה, אריק ברק, 
עדי סלמן

קבוצה מחניכי המכינה הקדם צבאית נחשון ביום הפעילות
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 במהלך חודש ספטמבר נערכו 
מספר טקסים למצטייני חטיבות 
השריון בצוק איתן. בטקסים אלו 
העניק מנכ"ל העמותה תא"ל )במיל'( 
ענבר חבילת שי מהודרת  מנשה 
למפקדי היחידות בחטיבות מרמת 
מפקדי הפלוגות. השי כלל בין השאר 
שעון מהודר עם סמל העמותה, עותק 
של הביטאון שריון, כובע עמותה 
וכן כרטיס חבר בעמותה. המנכ"ל 
הזמין את מפקדי הפלוגות להצטרף 
לפעילות הענפה של העמותה ואיחל 

להם שנה טובה.

כנס גדס"ר 288

 גדוד הסיור 288 של אוגדה 146 במלחמת יום הכיפורים לחם בהדיפת 
טנקי האויב הסורי החל מרמת מגשימים )תל־סאקי( ג'וחדר, כיבוש 
תל־פארס, צומת רפיד, ולאחר מכן בהבקעה לשטח סוריה בתל־מסחרה 
- אום־בוטנה - תל קרין וחיסול חטיבת השריון 21 הירדנית שהגיעה 
לתגבור צבא סוריה. חיילי הגדוד פינו את חיילי הצנחנים מגדוד 50 
ממוצב תל־סקי שהסורים כבשו ביום הראשון של המלחמה. כיבוש תל 
פארס השולט על פיתחת חושניה - רפיד וציר הנפט היה מפנה והכרעה 
במלחמה והביא את הצבא הסורי לנסיגה. הלחימה בגזרות השונות ברמת 
הגולן גבתה מגדוד הסיור מחיר יקר של תשעה לוחמים שנפלו בקרבות 
ועשרות לוחמים פצועים. ב־7 באוקטובר קיימו לוחמי הגדוד ומפקדם 
אל"ם )במיל'( צביקה דהב, וביוזמתו של עודד וקסלר הנמרץ, מפגש עם 
בני המשפחות השכולות, ליד האנדרטה של הגדוד שנחנכה לפי כמה 

חודשים בפארק העוצבות.

כנס לוחמי חטיבה 421
בני  עם  הכיפורים  יום  ממלחמת   421 הצליחה  חטיבת  אנשי   
משפחותיהם ובני המשפחות השכולות, התכנסו למפגש השנתי ביד 

לשריון ביום 10 באוקטובר 2014, ליד אנדרטת 
החטיבה שבפארק העוצבות. דברים מרגשים 
נשא דוד בן טולילה, אחיו של סמל ראשון 
קרלוס בן טולילה ז"ל, שהיה נהג הטנק של 
סרן יוחי גלעד ז"ל מפקד פלוגה ח' )"חריף"(, 
שנפלו יחד עם עוד חמישה מחבריהם לפלוגה, 
בקרב הפריצה אל התעלה, ביום כ' בתשרי 
תשל"ד, בליל 15־16 באוקטובר 1973. סא"ל 
)במיל'( עודד מגידו שהיה מ"פ מ' - קרא 
את שמות הנופלים, בציון התאריך ונסיבות 
נפילתם. הניחו זרים סגן מפקד האוגדה )143( 

האלוף )במיל'( ג'קי אבן והמח"ט האלוף )במיל'( חיים ארז והמג"דים 
תא"ל )במיל'( עמי מורג ואל"ם )במיל'( שמעון בן שושן. זר המשפחות 
השכולות הניחו יונה גבירץ, מלי שטיין ורונית גולדשטיין - אחיותיו של 
סמל יוסף תם ז"ל, תותחן בטנק של אברהם קטרי מפלוגה מ' גדוד 3. 
מפקד החטיבה חיים ארז נשא דברים. אירגן והנחה את האירוע צביקה 

קן־תור, שהיה קצין האג"ם של החטיבה.

כנס לוחמי חטיבה 600

 חטיבת המילואים 600 פורקה במהלך שנה זו. מאות אנשי החטיבה 
ובני משפחותיהם יחד עם בני המשפחות השכולות, התכנסו בחג הסוכות 
ביד לשריון ביום 13 באוקטובר 2014, לציון 41 שנה למלחמת יום הכיפורים. 
בטקס נשאו דברים סגן מפקד אוגדת הצליחה האלוף )במיל'( יעקב ג'קי 
אבן, מפקד החטיבה במלחמה אל"ם )במיל'( טוביה רביב, מפקד החטיבה 
האחרון אל"ם ג'וני כהן, יו"ר עמותת חטיבה 600 סא"ל )במיל'( אייבי 
רותם ונציגי המשפחות השכולות. אנשי החטיבה ממשיכים בהנצחת 

המורשת הקרבית שלה.

אל"ם )במיל'( צביקה דהב )מימין( ועודד וקסלר שהיה סמ"פ בגדוד 
בעת המלחמה

השעון "ברעות שריונאים"

תג חטיבת הצליחה 421

כנס חטיבה 600



0793-6990

שריון - ביטאון עמותת יד לשריון, לטרון, ד"נ שמשון 99762
טל': 08-9255268, פקס': 08-9255186 

www.yadlashiryon.com כתובתנו באינטרנט: 

ְּגבּוַרְתֶכם ָלנּו ִׁשְריֹון, 
ְרעּוֵתנּו ָלֶכם ֶנַצח

רב־טוראי 
מימון מידן ביטון ז"ל 

בן אסתר ומנחם, 
בן 20 מנתיבות

רב־סמל 
עדי בריגה ז"ל

בן פנינה ודוד, 
בן 23 מבית שקמה

סגן אלוף )במיל'( 
אמוץ גרינברג ז"ל

בן אילנה ואמנון, 
בן 46 מהוד השרון

סמל־ראשון 
אליאב אליהו 
חיים כחלון, 

בן יוכבד ודוד, בן 22 מצפת

רב־טוראי 
נירן כהן ז"ל
בן נאוה ועופר, 
בן 21 מטבריה

סמל
אדר ברסנו ז"ל

בן ליטל וגיל, 
בן 20 מנהריה

סמל ראשון 
נעם רוזנטל ז"ל
בן אסנת ומרטין, 

בן 20 ממיתר

סמל ראשון 
שי יעקב קושניר ז"ל 

בן נטליה ומיכאל, 
בן 21 מקריית מוצקין

רב־סמל 
דניאל ֶמֶרש ז"ל 

בן דיאנה ואריה, 
בן 22 מראשון לציון

סרן 
לירן אדיר )אדרי( ז"ל

בן רחל ודוד
בן 31 מעזוז

סרן
דמיטרי לויטס ז"ל
בן מרינה ואלכסנדר, 

בן 25 מירושלים ומגשור

סרן
עמרי טל ז"ל
בן אסתי ויורם
בן 23 מיהוד

סמל־ראשון 
גיא לוי ז"ל 

בן גליה ורן, 
בן 21 מכפר ורדים

סרן
נתן כהן ז"ל

בן לימור ודוד שמעון, 
בן 23 ממודיעין


