עשור למלחמת לבנון השנייה
טבילת האש שלי
גבורה  -דור ב'
פלא ושמו מילואים
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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.
בשנת ה 68-למדינה ,אלביט מערכות מברכת את חיל השריון,
מפקדיו וחייליו ,על שיתוף הפעולה ההדוק למען ביטחון ישראל.
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דבר היו"ר ■ אלוף (במיל') אודי שני
ברכות לחילופי קצין השריון הראשי
דבר הקשנ"ר ■ תא"ל שמואל אולנסקי
דור הנפילים  -פרידה מהאלופים יאנוש בן־גל ומאיר דגן ז"ל
חטיבות השריון במלחמת לבנון השנייה ■ מאור לוי
מלחמת לבנון  -זווית אישית ■ סגן צור גולדמן
זיכרונות מהמלחמה  -תמונות ממלחמת לבנון השנייה ■ סא"ל (במיל') מיכאל מס
קודמת!
גבורה  -דור ב' ■ מאור לוי
הזיכרון שלי ■ סגן צור גולדמן
 434/679החטיבה שנאבקה כדי להילחם ■ סא"ל (במיל') חן פלור ורס"ן (במיל') בועז שוורץ
עיטורים וציונים לשבח לשריונאים במבצע "צוק איתן"
יאנוש ■ אל"ם (במיל') שאול נגר
טבילת האש שלי ■ עומר קסלר
פגישה אישית עם סגן אור דניאל ■ סג"ם עמרי גביש
חרמ"ש של הגדוד השני בחטיבה  679במלחמת לבנון השנייה ■ עדי דרור
צעדת השריון ה־ 26בסימן מאה שנים לטנק ■ עומר קסלר
ביקור עם מעוף ■ נחמה בר־כוכבא
פלא ושמו מילואים ■ אייל ורד
קוראים כותבים ומגיבים
טעם של פעם  -פרידה מבגנצי
ארבעים ותשע שנים למלחמת ששת הימים ■ סא"ל (במיל') דוד כספי
קולות מהשטח ■ ינאי קאופמן
מהמשטח
עשור למלחמת לבנון ה־ - 2המלחמה שהחמיצה את השריון ■ אל"ם (במיל') בני מיכלסון
החודש לפני  ...שנים
מרכז המידע ביד לשריון ■ מאור לוי ושאול ברונפלד
מהנעשה בעמותה ■ מאור לוי

דבר העורך
בס"ד
קוראים יקרים,
במלאת עשור למלחמת לבנון
השנייה החלטנו להקדיש גיליון
זה לגבורת ופעולת לוחמי ומפקדי
השריון במלחמה .אמנם קצרה יריעת
הביטאון להכיל את תרומת השריון
בקרבות בדרום לבנון בקיץ ,2006
אך תהייה זו השלמת חובה ערכית
הנובעת מרעות שריונאים לתת במה
לתרומתם .בימים אלו אנו מציינים את
השנה ה־ 49למלחמת ששת הימים.
בשנה הבאה נקדיש גיליון מיוחד לשנת
ה־ 50למלחמה.
הביטאון "שריון" הינו במה להבעת
דעות ושיח שריונאי בין-דורי חוצה
דרגות .התייחסותכם ותגובותיכם
לביטאון חשובות לנו מאוד .זה גם
המקום להודות לחברי המערכת
ובמיוחד לאל"ם (במיל') שאול נגר על
תרומה ועשייה ללא לאות ,במסירות
וברעות שריונאים.
קריאה מהנה.

אל"ם אופיר לוי

המערכת
•יו"ר ועדת הביטאון :אל"ם אופיר לוי
אל"ם (במיל') שאול נגר
•העורך:
•חברי המערכת	:סגן קובי טבדיש (חטיבה )7
סרן יעקב שה־לבן (חטיבה )188
סגן צור גולדמן (חטיבה )401
סגן דניאל שמעוני (חטיבה )460
אל"ם (במיל') בני מיכלסון
סא"ל (במיל') דוד כספי
סא"ל (במיל') מיכאל מס
מאור לוי

•צלמי המערכת	:אבנר גאגין ,רב"ט אפרת אלישע ,רב"ט
עדי קמינץ
•המפיק וסגן העורך :יוסי פרנקל
•עיצוב וביצוע גרפי :סטודיו
•המען למכתבים :עמותת יד לשריון ,ת"ד  745לוד71106 ,
•כתובת העמותה	:עמותת יד לשריון ,לטרון ,ד"נ שמשון
 ,99762טל'6307400/1 :־,08
פקס'9255186 :־08
•טלפון למלש"בים8617339	:־ ,08בית הספר לשריון:
9784315־ ,08פקס9152629 :־08

עשור למלחמת לבנון השנייה
טבילת האש שלי
גבורה  -דור ב'
פלא ושמו מילואים
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מרכבה סימן  2במלחמת לבנון
השנייה | צילום :נדב הורנשטיין

למרכז המידע info@yadlashiryon.com :או בטל'6307406 :־08
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או בפקס'9281059 :־08
אתר השריון באינטרנטwww.yadlashiryon.com :
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דבר יו"ר העמותה
חברים  -שריונאים,
חודש אייר היה חודש מיוחד עבורנו,
חודש בו חגגנו עצמאות וזכרנו את
המחיר הכבד שלה ,חודש של תרועות
לצד שופר של אבל .גם בלטרון הרכנו
ראש והצדענו ,ולצד זאת הרענו ,חגגנו
והצגנו את העוצמה הצבאית של צה"ל.
לצד כל אלה מתרחשת "מהפכה"
של ממש במבנה צה"ל ובמיקום חיל
השריון  -תר"ש "גדעון" יוצא לדרך,
מתקיימת עבודת מטה משולבת בצה"ל ובזרוע היבשה ,אך יש לא
מעט תהיות ומחשבות בלב כל אחד מאתנו .חבורת השריונאים
 מצולקי מלחמות העבר כמו גם דור המפקדים כיום  -בוחניםוקוראים ,חלקם וחלקנו שותפים ,אך גם שואלים.
אני סמוך ובטוח במקבלי ההחלטות והמובילים כיום ,אני גם
מאמין ויודע כי המחשבה ,הרצון בשינוי והתאמה טובים הם ,אולם
מרשה לעצמי לאותת ולהבהיר ארבע נקודות ,בתקווה שהן עדיין
משולבות במצפן השינוי:
צה"ל/מז"י  -מדבר על מערך מתמרן ומערך מסייע  -לא!!
תמרון היא צורת קרב ,היא כוללת את המסתערים והמסייעים
בלוגיסטיקה ובאש .לכן נכון יותר לדייק בהגדרות ומכאן לצאת
אל המהות  -ואני מוצא שיהיה יותר נכון לדבר על מערך מסתער.


זאת לצד העובדה שנכון לבנות ,להכשיר ולהכין דוקטרינה של
השילוב בקרב.
ה ַחיִל במהותו מופקד על התורה ועל הדוקטרינה (לא רק על
טכניקות)  -הבהרה מחייבת לטעמי ,שכן הטכניקה היא לא רק
טקטית .מכאן נצטרך מחדש לחשוב על התפקיד והאחריות החילית.
עוסקים הרבה במעמד הדרגות  -צה"ל הוא כמעט הסמן הימני
של הרבה מצבאות העולם ,וללא מעטים מהצבאות המודרניים
והמתקדמים הוא משמש מסד ומודל לחיקוי .מעמד קצין ה ַחיִל (קרי
קשנ"ר) חייב להיות גנרל .לא בכדי המילה הלועזית הזו מצביעה
על מדרג אופרטיבי/אסטרטגי ולא על מדרג טקטי .חבל שבשל
"אופנת צמצום וקיצוץ" נאבד מהות .כל מי שמופקד על ַחיִל צריך
לחשוב ,לעסוק ולהבין מעל המקום הטקטי.
השריון בהיסטוריה קבע את מסמרות היעדים .נודה על האמת
כי במקום שאליו הגיעו הזחלים שם נקבע קו הסיום .שישים ושמונה
שנים  -מלחמות ומערכות ,מבצעים ומהלכים מתמרנים בארץ הזו
הסתיימו והגיעו לסיום רק לאחר שהטנק הגיח ,פרץ ,הבקיע ,דהר
ונעצר.
אין בדבריי אלה לבקר ,להקניט ולקרא תיגר על החלטות ,אלא
רק להאיר ולכייל ,אם מותר.






שלכם ברעות,
אודי שני

המערכת מברכת את קצין השריון הנכנס תא"ל גיא חסון ואת קצין
השריון היוצא תא"ל שמוליק אולנסקי

קצין השריון היוצא תא"ל שמואל אולנסקי (מימין) לוחץ יד לקצין השריון הראשי הנכנס תא"ל גיא חסון .מאחוריהם האלוף (במיל') אודי
שני ,יו"ר עמותת יד לשריון ,לאחר טקס החילופים שהתקיים ביום  29ביוני 2016
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דבר הקשנ"ר
רעיי השריונאים,
בשלוש השנים האחרונות הייתה
לי הזכות לעמוד בראש החיל ולהוביל
אותו בתקופה רווית שינויים .בימים
הקרובים אסיים את תפקידי כקצין
השריון הראשי ואת שירותי ארוך
השנים בחיל ובשירות הצבאי הסדיר.
החלפת בעלי תפקידים היא הזדמנות
נהדרת לסיכום ,חשבון נפש ותודות
ובהם אעסוק בדבריי הבאים.
קיבלתי את הפיקוד על החיל
בתחילתו של תהליך אסטרטגי שעסק בצרכים הנדרשים להתאמתו
של חיל השריון לאתגרים המידיים והעתידיים .השתנות שדה
הקרב  -מאפייני האויב ויכולות כוחותינו  -חייבה אותנו לבחון
את הכיוון אליו נדרש להוביל את החיל.
יחד עם המפקדים הובלנו בשלוש השנים האחרונות את תפיסת
צק"ג עוז שבמהותה פעלה להפיכת צוות הקרב הגדודי לגמיש
יותר ,רב-גוני יותר ,בעל מגוון יכולות המחזקות את האפקטיביות
המבצעית ואת הרלוונטיות של יחידות השריון למציאות החדשה.
נדרשנו לעסוק בכלל מרכיבי בניין הכוח  -החל בשינוי תפיסת
ההפעלה וטכניקות הלחימה מול אויב בעל מאפיינים אחרים,
שמתבצר בשטחים בנויים ובלב אוכלוסייה .לאור שינוי התפיסה
נדרשנו לעדכן את מבנה היחידות תוך תגבור יחידות השריון
במרכיבי חי"ר ,הנדסה וסיוע קרבי .עוד שינינו את אופן הכשרת
הלוחם ואימון היחידות ,כך שיידעו לפעול במרכיבי הסביבה
המורכבים ולהתאים את צורתם ואופן פעולתם לנסיבות ולצורך
המבצעי.
בהיבטי האמל"ח המשכנו להתעצם בטנקי המרכבה סימן ,4
הטובים בעולם ,המצוידים במערכות מעיל הרוח ויכולות תקשוב
ומחשוב מתקדמות ,לצד פרידה קשה ומרגשת ממערך טנקי המגח
והמרכבות סימן  1ששירתו אותנו בנאמנות לאורך השנים.
לצד צי הטנקים חיזקנו את יחידות השריון ברכיבי אמל"ח
נוספים הכוללים מערכות פיקוד ושליטה ואמצעי איסוף ואש
מתקדמים ,שירחיבו את סל הכלים אשר בידי המג"ד.
אך מעל כל אלו המשכנו לרכז את המאמץ ולמקד את ההשקעה
במרכיב אשר מאז ומתמיד היווה את עוצמתו האמיתית של החיל
 המפקדים והלוחמים אשר פועלים לילות וימים במסירותובמקצועיות למען ביטחון המדינה.
בקיץ  ,2014בשיאו של תהליך השינוי ,נקראו שוב יחידות השריון
להפעיל בלחימה את עוצמתם ויכולתם ,וכמו בכל פעם שצה"ל
נדרש להפעיל את כוחו  -גם במבצע "צוק איתן" יחידות השריון
הובילו את הלחימה תרתי משמע .המפקדים והלוחמים הוכיחו שוב
כי הם ראויים להיות ממשיכי דרכם של לוחמי השריון במערכות
העבר ופעלו בגבורה ובהצטיינות על ברכי מורשת אחיהם .הייתי
גאה מאוד להוביל את החיל במבצע זה.
רעיי השריונאים,
רוח השריון ממשיכה לפעום בליבות לוחמינו .במהלך שלוש
השנים האחרונות ראיתי אתכם בכל מקום .בעזה ,בלבנון ,לאורך
הגבולות ובאיו"ש ,כשאתם פועלים במסירות כדי לאפשר לנו
להיות עם חופשי בארצנו ,במציאות המורכבת והמסובכת .ראיתי

אתכם בשדות האימונים בצאלים ,בשיזפון ,ברמת הגולן ובגליל,
מתעקשים לאתגר את עצמכם ולייצר מציאות רלוונטית בעולם
של מיעוט משאבים ואמצעים .ראיתי אתכם נלחמים ,מנצחים
ולעיתים מתוסכלים ואף קוברים חברים .ראיתי אתכם מגיעים
לשירות מילואים ,לקורס בסדיר ,לסדרת אימונים לתעסוקה
מבצעית ,לערב מורשת או לערב יחידתי  -תמיד עם אותו מבט
מלא ברק בעיניים ותמיד האווירה המיוחדת של אחוות לוחמים
ורעות שריונאים.
אני מבקש בהזדמנות זו להודות לכל אותם שהיו שותפים
לעשייה ,וראשית למפקדי היחידות  -המח"טים ,המג"דים ,המ"פים,
הקצינים ,המט"קים ,המ"כים והנגדים ,המובילים את ה ַחיִל בגאון
ובמנהיגות ,ומאפשרים לי להתמלא בגאווה אבהית בכל פעם שאני
רואה אתכם או שומע עליכם .אתם הסמן הימני של צה"ל  -אל
תשתנו ,הישארו מערכתיים ,יוזמים ,יצירתיים וממושמעים  -כבר
מזמן הפכתם את מרובע השריון ליהלום.
לכל לוחמי השריון בסדיר ובמילואים הנושאים על כתפיהם
את עול הביטחון בהשקט ובצניעות ,לעמותת יד לשריון  -לאלוף
במילואים אודי שני ולתת-אלוף במילואים חנן ברנשטיין ולכל
העוסקים במלאכה ,על התמיכה והבית החם שזכינו לו בלטרון ובכל
מקום בו חפצנו .אתם יחד עם לוחמי העבר ,המלווים ומייעצים,
שומרים על מורשת השריון המפוארת ועוזרים לנו להנחיל אותה
לכל דור מחדש .אתם גם לימדתם אותי ואותנו פרק ברעות
שריונאים ,באופן שבו אתם משמרים את זכרם ומורשתם של
חברינו הנופלים.
אתם ,בני המשפחות השכולות ,אשר שמות יקיריכם חקוקים
על כותל השמות ובליבנו ,ואתם אחינו הפצועים בגוף ובנפש ,אתם
שעמידתכם האיתנה והתמודדותכם עם הכאב היוותה לי תמיד
משענת חסונה ודוגמה ומופת לעוצמה ואצילות ,אתם שבכל מפגש
אתכם באנו לחזק ויצאנו המומים מעוצמתכם  -לכם אני מבקש
להביע תודה מיוחדת ,בשמי ובשם לוחמיי ,ואני מבטיח שאמשיך
גם בעתיד להתחזק מקשר מיוחד זה.
תקצר היריעה מלסקור את כל שותפיי הרבים לעשייה  -מפקדיי
ועמיתיי במפקדת זרוע היבשה ובמטה הכללי ,קציני וחיילי מפקדת
קשנ"ר בסדיר ומילואים ,אנשי לשכתי  -הרל"שיות ,הפקידים
והנהגים המסורים ,ומעל כולם משפחתי האהובה  -איריס ,ברק
ומיה ,שהיו שם תמיד חזקים בשבילי וקיבלו אותי באהבה בסופו
של יום.
לסיום ברצוני לאחל הצלחה רבה לחברי היקר תת־אלוף גיא
חסון המקבל את דגל חיל השריון לידיו .גיא  -קצין וג'נטלמן,
מקצוען אמיתי ושריונר מנוסה  -לפניך אתגרים רבים ,אִיומים מחוץ
ומבית .אני יודע שתדע לרתום למשימה את האנשים הנפלאים של
משפחת השריון ,ודע כי איתם השמיים הם הגבול!
הייתי גאה לעמוד בראשו של חיל מיוחד זה.

ברעות שריונאים,
שמוליק אולנסקי ,תת־אלוף
קצין השריון הראשי
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דור הנפילים

פרידה מהאלופים
יאנוש בן גל ומאיר דגן ז"ל

האלוף יאנוש בן-גל
 14במאי  13 - 1936בפברואר 2016

האלוף מאיר דגן
 30בינואר  17 - 1945במארס 2016
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• מאז הקמתה לפני כ 25-שנה ,יוני-סקופ מערכות אופטיות בע"מ הינה
היצרנית והספקית הבלעדית של מערכות פריסקופים ונלווים לכל
הרק"מ הצהלי לרבות המרכבה והנמר .כמו כן למדינות שונות בעולם.
• החברה מייצרת ומספקת פריסקופים וציוד גם לחיילי החי"ר.
• הפריסקופ המתקפל של יוני-סקופ נבחר ע"י הצבא הבריטי כחלק
מציודו של החייל העתידי  .מדינות נוספות מתעניינות בציוד ייחודי זה.

רח' הנפח  34ת.ד 817 .כרמיאל 20101
טל', 04-9887022 :פקס04-9887023 :
www.uni‐scope.co.il e‐mail: dannym@Uniscope.biz

פרמט
בית יציקה לפלדה

מפעל יציקות
פלדה  -פרמט
מברכים את חיילי
ומפקדי צבא הגנה לישראל
ואת כל בית ישראל-
חזקו ואמצו
חי זכריה (תא"ל מיל') מנכ"ל

חטיבות
השריון
במלחמת לבנון
השנייה
 12ביולי  14 -באוגוסט 2006
מאור לוי
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חטיבה 7

לחימת חטיבה  7במלחמת לבנון השנייה

מפקד החטיבה :אל"ם אמנון אשל; מג"ד  :82סא"ל עודד
בסיוק; מג"ד  :77סא"ל יאיר וולנסקי; מג"ד  :75סא"ל דן
נוימן; מג"ד  :603סא"ל ערן פאוקר.
בפתיחת המלחמה גדוד  82היה פרוס בקו כחול לאורך
כל גזרת הלחימה .הגדוד היה הראשון להיכנס ללחימה ,מיד
לאחר אירוע החטיפה .גדוד  75היה בגבול מצרים והוזעק
צפונה .גדוד  77היה ברצועת עזה ,שם נותר לאורך כל המלחמה
והיה פעיל ביותר בלחימה נגד מחבלים .החטיבה התחילה את
לחימתה בגזרה המערבית תחת פיקוד אוגדה  ,91שם עסקה
בחישוף שטחים והרס מוצבי חיזבאללה באזור 'ברקן ודבורנית'
בקרבת חניתה ושלומי .לאחר מכן ,מיום  24ביוני ,החטיבה
עברה לגזרה המרכזית ופעלה באזור בינת ג'בייל ,מרון א־ראס
ובית יהון .החטיבה סייעה לחטיבת גולני ולחטיבת הצנחנים
במשימותיהן .בתוך כך סייעה גם בכיבוש מרחב בינת ג'בייל
תוך איתור והשמדת חוליות ואמצעי שיגור טילים ,חוליות נ"ט
ותשתיות חיזבאללה ,בסיוע גדוד  299וגדוד נוסף 4 .מלוחמי
החטיבה נפלו במלחמה.

חטיבה 188
מפקד החטיבה :אל"ם משה שטרית; מג"ד  :74סא"ל אורן
סידי; מג"ד  :71סא"ל יואב טילן; מג"ד  :53סא"ל אמיר חמוד;
מג"ד  :605סא"ל אושרי לוגסי.
החטיבה נכנסה ללחימה כשמרביתה הייתה בתעסוקה
מבצעית באזור יהודה ושומרון ,להוציא את גדוד  71שנותר
בפעילות ברצועת עזה מאז אירוע חטיפת גלעד שליט .הגדודים
 53ו־ 74עלו ללחימה בלבנון באופן מדורג והוכפפו לחטיבות
חי"ר .בהמשך הלחימה עלתה גם מפקדת חטיבה  .188גדוד 53
הוצב תחת חטיבת אלכסנדרוני בגזרה המערבית .גדוד  74פעל
תחת חטיבת גולני ,בקרבת העיירות בינת ג'בייל ,שקיף א־נמיל
ובית ייראון 7 .מלוחמי החטיבה נפלו במלחמה.
לחימת חטיבה  188במלחמת לבנון השנייה

חטיבה 401

לחימת חטיבה  401במלחמת לבנון השנייה

מפקד החטיבה :אל"ם מוטי כידור; מג"ד  :52סא"ל גיא
קבילי; מג"ד  :46סא"ל אלעד רצאבי; מג"ד  :9סא"ל אפי
דפרין; גדוד  :601סא"ל אמיר אולו.
החטיבה פעלה כצוות קרב חטיבתי שכלל את גדוד  ,9פלוגת
הסיור ,גדוד  13של גולני וגדוד ההנדסה  .603גדוד  46פעל
במסגרת חטיבת הנח"ל ,גדוד  601פעל בעיקר בגזרה המערבית
וגדוד  52הוכפף לחטיבה רק בחלק מהמלחמה .החטיבה פעלה
בשלוש גזרות לאורך המלחמה .הגזרה הראשונה הייתה בעמק
עיון ,בקרבת העיירה מארג' עיון ,שם שהתה כשבוע בכוננות
למבצע עומק ,שלא בוצע .לאחר מכן פעילותה עברה דרומה
לאזור מרכבה־חולה ,שם פעלו גדוד  ,9פלוגת הסיור החטיבתית
וגדוד  13של גולני ,כדי לאתר חוליות ותשתיות טרור .בהמשך
עברה לאזור א־טייבה ,שם נכנסה יחד עם חטיבת הנח"ל ופעלה
במרחב העיירה עד לאזור הסלוקי ורנדוריה 12 .מלוחמי החטיבה
נפלו במלחמה.
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חטיבה 679

מפקד החטיבה :אל"ם גיל מעוז; מג"ד
 :1זיו אבן־חן; מג"ד  :2בני צימרמן;
מג"ד החרמ"ש :עמית חדד.
החטיבה שגויסה ב־ 4באוגוסט פעלה
בגזרה המזרחית באזורים רכס אל חיאם,
בקעת עיון ,מארג' עיון ,קלעה ותל נחס
בדרום .תחת פיקוד החטיבה היו שני
גדודי טנקים ,גדוד הנדסה וגדוד חי"ר.
גדוד הטנקים השלישי פעל תחת חטיבת
החי"ר  .724החטיבה חדרה דרך בקעת
עיון אל העיירה מארג' עיון ותפסה את
חלקה הצפוני .בלחימה נתקלה בירי
של טילי נ"ט ובהם כ־ 30טילי קורנט
ומטענים ,והסתייעה בחטיבה 724
ובכוחות הנדסה לחילוץ נפגעים וטנקים
פגועים .גדוד  8112פעל באזור תל נחס.
 2מלוחמי החטיבה נפלו במלחמה.
לחימת חטיבה  679במלחמת לבנון השנייה

חטיבה 847
מפקד החטיבה :אל"ם מאיר פינקל; מג"ד  :294סא"ל דוד
זקס; מג"ד  :293סא"ל עומרי שדה; מג"ד  :275סא"ל רוני
תדהר; מג"ד ( 8173הנדסה) :ניסים חורי.
החטיבה שגויסה ב־ 29ביולי והוצבה בגזרה המרכזית במרחב
'דוב"ב־ירון־רמיש' .חלק מגדודיה פעלו תחת פיקודן של יחידות
שונות בגזרות אחרות .צוותי הקרב בהם לחמו גדודי החטיבה
כבשו את מוצב 'סחלב' ונלחמו ביארון ,עייתרון עינתא ,מרון א־
ראס והעיירה בינת ג'בייל .בכך סייעו לפתוח מסדרון לוגיסטי
למרחב הלחימה .בסיום המלחמה חלק מכוחות החטיבה לחמו
תחת פיקוד חטיבה  .7בנוסף לפעילות בכפרים הלבנונים,
החטיבה סייעה בפינוי נפגעים וכלים פגועים בכל רחבי הגזרה
המרכזית 7 .מלוחמי החטיבה נפלו במלחמה.
לחימת חטיבה  847במלחמת לבנון השנייה
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מלחמת לבנון

זווית אישית
סא"ל גידי כפיר ֵאל משמש כיום מפקד גדוד " 9עשת" בחטיבה
 .401במלחמת לבנון השנייה ב־ 2006היה מ"פ שפיקד על פלוגת
"ומפיר" מגדוד  .52שמענו מפיו על חווית מלחמת לבנון השנייה,
על הלקחים המרכזים שהפיק ממנה ועל הדרך שבה הוא מממש
את התובנות מהמלחמה ומכין את גדודו לסבב הבא
סגן צור גולדמן
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הטנק של רון וינרייך לאחר מפולת האבנים

גידי ספר לי על מהלכי הפלוגה במלחמה?
המלחמה החלה כאשר כבר הייתי כחמישה
חודשים בתפקיד מפקד פלוגת "ומפיר" בגדוד .52
כארבעה שבועות לפני פרוץ המלחמה סיימנו קו
באיו"ש ועלינו לאימון ברמת הגולן .טנק המרכבה
סימן  4נקלט אצלנו כמה חודשים לפני כן ,כך
שרמת המקצועיות הייתה עדיין נמוכה .עוד
בתחילת האימון בוצעה החטיפה של גלעד שליט
וחשנו מרמור גדול על כך שלא מפעילים אותנו
לפעולות בגזרת עזה ובמקום ממשיכים בשגרה,
ביחוד לאור העובדה שאנו החטיבה בעלת
הטנקים המתקדמים .בהמשך האימון אירעה
החטיפה בצפון (של אהוד גולדווסר ואלדד רגב
ז"ל ב־ 12ביולי  )2006ובתוך יום ביצענו מעבר
משגרה לחירום .הגדוד החל בהעלאת כשירות
והופעל לגבול הלבנון .בהפעלה הראשונית
הפלוגה פוצלה לצמדים ת"פ גדודי החי"ר
בחטמ"ר  ,300והשתתפה פשיטות המקומיות
שנעשו .בתפקידי כמ"פ דילגתי בין צוותי הפלוגה.
המשימה הראשונה שלי במלחמה הייתה לפקד
על צק"פ פינוי באזור משגב עם ,לטובת פעילות
של אחת מהיחידות המובחרות .עבורי העלאת
ההילוך המשמעותית הייתה ב־ 24ביולי כשהגדוד
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ספג מכה קשה במהלך חילוץ פצועים מגולני
בקרב בבינת ג'בייל .בסמוך למארון א־ראס נהרג
סגן לוטן מ"מ  2מפלוגה ח' מטיל נ"ט ,ולאחר
מכן נפגע טנק המג"ד ממטען ,ובו נהרג התותחן
סמ"ר קובי סמילג ונפצעו שאר אנשי הצוות
ובהם המג"ד סא"ל גיא קבילי .בעקבות הפציעה
חזר המג"ד הקודם סא"ל צחי שגב לפקד על
הגדוד .למעשה חזרנו למבנה המקורי והתחלנו
לפעול כחלק מהצק"ג האורגני ת"פ חטיבות גולני
והנח"ל .ערכנו כמה מבצעים מקומיים במרחבי
הכפרים מיס־א־ג'בל ומוחביב .את השבת של
 5באוגוסט העברנו בפאתי הסלוקי והתכוננו
לחציה .במקביל אני זוכר שהחלו רעשים על
הפסקת אש וקונדוליסה רייס שהייתה מזכירת
המדינה של ארצות הברית ביקרה בארץ .יצאנו
לשטח הארץ ונכנסנו פעם נוספת ת"פ הנח"ל,
והפעם לכפר קנטרה וע'נדוריה.
מה היו האירועים המשמעותיים עבורך?
המלחמה הייתה למעשה הפעם ראשונה שבה
חווינו את איום הנ"ט .הייתה לכך הרבה העצמה
בתקשורת ,ונפגעים בחטיבה ובגדוד  .46כאשר
נכנסנו למיס־א־ג'בל ת"פ הנח"ל ,הייתי בצמד עם
אחד המ"מים ות"פ גדס"ר הנח"ל .הגענו לפאתי

הקסבה וזיהיתי הבזק אור .בהתחלה הייתי בטוח
כי מדובר בפליטת פגז של הטנק שלפניי ומיד
אחרי כן היה עוד הבזק שגרם לי להבין כי לא
יכול להיות שנורה פגז נוסף במהירות כזו ואלה
הם טילי נ"ט .הינו לקראת היציאה מן הכפר,
ובעקבות הפגיעה בטנק והעשן שהיה בצריח
נאלצנו להכניס צוות נוסף לתוך הטנק שלי.
מצאנו עצמנו שני צוותים בנוסף לשבוי בתוך
הטנק שלי .הייתה תחושת חוסר אונים .לא
יכולנו להשאיר את הטנק הפגוע לבד אך הינו
במקום מאוים ,מעין מעבר צר .הייתה תחושה
שהנ"ט הבא עומד להגיע בכל רגע .כך החל מבצע
חילוץ .אני זוכר שנאמר בקשר כי המטרה היא
לסיים את החילוץ עד אור הבוקר ,ואמרתי לעצמי
עכשיו  23:00בלילה מה הבעיה ,נספיק בקלות.
אך כל מה שיכול להשתבש אכן התרחש .נתחיל
בכך שהדלק בטנקים ובדחפורים אזל .לבסוף
הגענו ב־ 6בבוקר לכיכר גדולה ,כמו כיכר מלכי
ישראל ,מלאת דגלי חיזבאללה ותמונות של
נסראללה .תוך כדי חציית הכיכר נקרעו כבלי
הגרירה בפעם השלישית באותו הלילה .ירדתי
למטה בחיפוי הסמג"ד וזיהיתי כי נשבר ׁשָאקֶל
הגרירה .התחלנו בדפיקה להוצאת הׁשָאקֶל,

טנק ג׳ בשיפוע צד

תצפית מפקדים

פעולה שאמורה להימשך במקרה הגרוע מספר
דקות ,אך בגלל שלא בוצעו הטיפולים מצאנו
עצמנו דופקים כמעט שעה .החילוץ הסתיים רק
בשעה  .15:00עוד באותו הלילה תוכננה כניסה
לקנטרה והפלוגה קיבלה את משימת העתודה.
נוהל הקרב היחידי שעשיתי לפעולה זו הייתה
השלמת שעות שינה .יצאנו לדרך בלילה והגענו
לפאתי קנטרה עם אור ראשון .התחלתי לעכל כי
לא תכננתי עמדות לפלוגה .החלו לזרום ידיעות
מודיעיניות שמזהים את הטנקים שלנו בסמוך
למטע הזיתים וכי מתוכנן ירי נ"ט לעברנו .מ"פ

החרמ"ש של הגדוד פתח עמדת תצפית וזיהה
שתי דמויות עולות ויורדות במרחק של כ־ 2ק"מ.
הדמויות היו מחוץ לגבול הגזרה .ביקשנו את
האישורים הדרושים וביצעתי ירי של  2פגזים
יחד עם המג"ד ,עד שהורו לנו לחדול .הסתבר
כי פגענו בכוחותינו ,בשני חיילי מילואים .כמה
דקות לאחר מכן גדודי הנח"ל השלימו את ההגעה
לכפר והחלנו לחבור אליהם .התחלתי בנסיעה
לאחד ממפקדי הנח"ל בתוך השטח הבנוי ,זו
הייתה הפעם הראשונה שבה הכנסתי את הראש
בנסיעה בסוג של אינסטינקט .תוך כדי נסיעה

נורה עלינו נ"ט .ביצענו היחלצות ,עצרתי ובדקתי
מה מצב הטנק ,ובהתחלתי חשבתי שהתותח
נפגע והבנתי שהטנק כשיר .מג"ד הנחל הסביר
לי מאיפה הגיע הירי ,ירינו מספר פגזים לעבר
הבית ממנו הגיע הירי ופגענו בחוליה .הרמתי
משקפת לזהות את הפגיעה ורק אז הבנתי עד
כמה משקפת לא רלוונטית בירי לטווחים קצרים
של כ־ 200מטר בתוך השטח הבנוי .פתאום עפה
לי מול הפנים מעין להבה ,כמו של אְַרקֶר (מכשיר
חיתוך בזרם חשמלי) .זה היה נ"ט נוסף והפעם
מטווח רחוק ,מהרכס הצפוני ששלט עלינו.
פקדתי על הנהג להיחלץ לפנים ותוך כדי נסיעה
נכנסנו לשיפוע צד והיינו קרובים להתהפכות.
מצאנו עצמנו לבד הצוות ,פרקנו מהטנק ונכנסנו
לשיחים סמוך לטנק ,הצבתי חיפוי של כיתת חי"ר
והמתנו לחילוץ .כעבור יום חברתי שוב לגדוד.
הטנק היה בלתי כשיר בעקבות פגיעת הנ"ט,
המקלעים והכוונות נפגעו ולכן החלפתי טנק עם
אחד המפקדים ,רון ויינריך .רון בדיוק היה עם
מצלמה ואמרתי לו "צלם תמונה כי החיים שלך
לא יֵראו אותו דבר אחריה" .צילמנו תמונה שלי
ושל מט"ק ג'־ד' יניב טמרסון ז"ל .ואז הודעתי
לו על החילוף של הטנקים .לאחר ויכוח קל הוא
השתכנע ויצא לדרך להוצאת הטנק בשיירה עם
הסמג"ד וטמרסון .סמוך לאחד הכפרים הטנק
של ויינריך פגע בקשת אבנים שקרסה ופצעה
את רון .יום למחרת נפגע טמרסון מטיל נ"ט
ונהרג .הגדוד שהה בקנטרה.
בליל שישי זיהינו טנקים של גדוד  9שעוברים
אותנו .בבוקר העיר אותי המג"ד בשאלה האם
אני מכיר את שי ברנשטיין ז"ל .עניתי 'ברור,
למה'? הוא ענה סתם ,הם הסתבכו בסלוקי.
באותו השלב הינו  4טנקים  -מג"ד ,סמ"פ ח' ,עוד
מ"מ ואני  -יחד עם פלוגת החרמ"ש .משימתנו
היה סיוע ל־ 9בסלוקי יחד עם  2דחפורים שצורפו
אלינו .בדרך פגשנו טנק של פלוגה ל' שהיה תקוע,
ניסינו לחלץ אותו בחוסר הצלחה .תוך כדי ניסיון
החילוץ שאלתי אותו מאיזה פלוגה הוא ,והוא
ענה פלוגה ל' .ניסיתי לעלות מולם בקשר וענו לי
שקודקוד "ליסבון" הרדוף .המשכנו בהתקדמות
והגענו לגדוד  .9המחזה היה לא נעים ,הטנקים
היו פזורים והאנשים היו שפופים .פרקתי מהטנק
עם הקשר והלכתי לברר מה המצב ,במקביל
לפתיחת ציר חדש עם הדחפור ,עלינו בציר
לע'נדוריה ,ולמעשה השלמנו את המשימה של
גדוד  .9הפסקת האש הגיעה וחזרנו לשטח הארץ.
מה היית עושה אחרת?
אין בי חרטה או אירוע שמלווה אותי שבו
הייתי פועל אחרת .מה שאכן אפשר לזהות
במבצעים 'עופרת יצוקה'' ,עמוד ענן' ו'צוק
איתן' שאנחנו הרבה יותר אגרסיביים .הפעלת
אש של כוחות מתמרנים וכוחות סיוע למיניהם
הרבה יותר טובה כיום .בלבנון נלחמנו בפעם
הראשונה מול אויב שאנחנו מתקשים לזהות
אותו ,וזה היה מאד מתסכל  -הקושי של חוסר
ההבנה מאיפה יורים .אם אתה שואל במה
השתפרנו ,אז לטעמי הכי התקדמנו במודעּות.

יולי 2016

שריון  49׀ 13

פינוי פצוע בינת ג'בייל על כביש המערכת ליד קיבוץ יראון .אני וצוות הטנק שלי מעבירים לכוחות רפואה חייל מפלנ"ט גולני שנפגע מירי מסוק כוחותינו
באותו הבוקר .פינינו את הפצוע במסדרון האחורי של הטנק שלנו ,דבר שחייב הגבלה בצידוד ,מהבית בו היה בתוך בינת־ג'בייל ועד לגבול .באותו החילוץ,
באותן דקות ,ובטנק אחר ,נפגע לוטן סלוין ונהרג .התמונה צולמה ביום  24ביולי  2006בערך בשעה  11לפני הצוהריים

היום אם אתה הולך לדבר עם פלוגה ואומר
שעוד שבוע מלחמה הם יאמינו .לפני  10שנים
אף אחד לא חשב כך .אני זוכר שעשינו תרגילי
מחלקה ב'חרבת חפר' שבוע לפני המלחמה.
גיא צור מפקד האוגדה דאז הגיע לראות את
התרגילים ואמר לי שזה תרגיל טוב ומאד מדמה
את תאי השטח בלבנון שיהיו במלחמה הבאה.
אני זוכר שמש"ק ההדרכה ואני הסתכלנו אחד
על השני לאחר שמפקד האוגדה עזב ,ואמרנו
על מה הוא מדבר איזה מלחמה ואיזה נעליים.
ההתעסקות אז הייתה שיפור כשירות המעצרים
ולא המוכנות הטנקאית .כיום אנחנו מבצעים
בכמות ובאיכות הרבה יותר אימוני טנקים .אנו
משתפרים משמעותית בשטחים סגורים ובנויים.
אמנם יש עוד המון במה להשתפר והתשתיות
מוגבלות ,אך קיים שיפור עצום.
ובכל זאת מה עדין מהווה אתגר ואיום?
ראינו את זה גם בצוק איתן .האיום הוא היקפי,
 360מעלות ,והתווך התת־קרקעי מציב בפנינו
אתגרים .כיום כאשר אתה חוצה תא שטח מסוים
זה לא אומר שאין שם יותר אויב .היום קשה הרבה
יותר לחתום על שטח .אתגר נוסף הוא שמירה
על מתח מבצעי לאורך זמן .בניגוד לנו היהודים,
לאויב יש סבלנות ,הוא מחכה לטעות שלנו ביום
השני ואילך ,ועל כך אנחנו משלמים מחיר יקר.
בסיום המלחמה איך היה תהליך החזרה
לשגרה?
במשך פרק זמן יחסית ארוך עוד המתנו
בשטחי כינוס בכוננות למקרה שנחזור פנימה.
היו הרבה שיחות ותדרוכי מפקדים ודיבור
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צוות ג' במגנן

עם החיילים .בהקשר הזה אני זוכר שמשקית
הת"ש באה ואמרה לי שהעובדה כי הקפדתי
על גילוח ונראּות השפיעה הרבה על שמירת
השפיות והמורל בצוותי הפלוגה .הבנתי שאנשים
צריכים את הוודאות .תובנה עיקרית מבחינתי
היא החשיבות של שעון לחימה ושגרה תוך כדי
לחימה .בנוסף המלחמה גם חידדה לי באופן
חד משמעי את חשיבות הדף של טיפול שבועי
והירידה לפרטי הפרטים שבו .כאשר כתוב לשמן
את שאקל הגרירה  -התכוונו לכך! וכשכתוב
לבדוק את המיקרופון של חירום  -יש לכך
חשיבות של הצלת חיים .ביומיום קשה להבין
זאת .דבר חשוב נוסף הינו המענה הלוגיסטי,
מלחמת לבנון היא לא צוק איתן שבו הייתה
קיימת הפריבילגיות של מלא מחדש מחוץ לגדר.
בלבנון על המפקד לייצר לעצמו עצמאות ולהכניס

עמו את כל המלאים שאותם הוא צריך .חשיבות
הבנת משימת העתודה ופינוי הפצועים נחרטה
בי אף היא.
מכל הלקחים והתובנות שלך כיצד אתה
מממש זאת היום כלפי הגדוד שלך?
לפקודת מעשג"ח (מעבר משגרה לחירום),
לא קיימת אות בפקודה שאינני מכיר .התרגילים
רלוונטיים לתרחיש הייחוס .היום כשאני מגיע
לטנק אני קודם כל בודק את השאקלים ,אני
שרוט על זה .לאחר מכן אני בודק את הצוות -
כמה זמן לוקח לו להחליף את הראש של מערכת
מעיל רוח .בסוף ההצלחה ברמה הטקטית תקום
ותיפול על תרגולות ומוכנות הצוות .אני רואה
חשיבות רבה בהחדרה ההבנה לראש של האנשים
כי המלחמה יכולה להיות כבר מחר.
כיצד אתה מעביר לגדוד את התחושה של
"מחר מלחמה"?
מבחינתי עצם זה שאני מתעסק בשפצור
הקסדות של פלוגת המפקדה ,והעברת מטווחים
לבנות הגדוד  -זה מעביר איזשהו מסר .בכל
תעסוקה האתגר הזה מלווה אותנו .העברות
קווים וגזרות ,הסברת האיומים זה נותן הרבה
לחבר'ה הצעירים .זה דור שיש לו מעט פער
בדמיון ,לראות את הנולד כמו הדרדרות מהירה.
הזמן עובר מהר ואפילו רוב הלוחמים שהשתתפו
בצוק איתן כבר משוחרים.
לסיכום אומר כי אחד הדברים החשובים
ביותר הוא הניתוק ,ניתוק מוחלט מהטלפונים
הניידים והתרכזות מלאה במשימה ללא היסח
דעת.

סטודיוהראל
b12688/14111

קבוצת הראל ביטוח ופיננסים מברכת
את עמותת יד לשריון על פעילותה
למען לוחמי השריון בעבר ובהווה.

זיכרונות מהמלחמה  -תמונות ממלחמת לבנון השנייה

צילום :נדב הורנשטיין

ד"ר מרינה קמינסקי מגדוד  52שקיבלה צל"ש אלוף

מפקד פיקוד הצפון במלחמה האלוף אודי אדם (עומד) עם חיילים

התייעצות מפקדים | צילום :שימי בטאט

הנחת תפילין בעת המלחמה | צילום :נדב הורנשטיין

מחכים לפקודה "נוע" | צילום :נדב הורנשטיין

תדלוק | צילום :נדב הורנשטיין

טנקי גדוד  52בשטח לבנון

חי"ר ושריון בקרב המשולב | צילום :שימי בטאט
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מלחמת לבנון השנייה 12 ,ביולי  14 - 2006באוגוסט  ,2006היא פרק נוסף בהתפתחות השריון ,ואם תרצו
 -גם בהתפכחות השריון .לעיונכם צילומים מהמלחמה ההיא שליקט סא"ל (במיל') מיכאל מס

הר טרשים ולא קירח .לבנון | צילום :שימי בטאט

הלחימה הסתיימה | צילום :נדב הורנשטיין

טנקי גדוד  52בלבנון

הסתערות בתותחים ובמקלעים | צילום :אדם מתן

מפקדים צופים בנתוני הלחימה | צילום :נדב הורנשטיין

אופס! דחפור התהפך | צילום :נדב הורנשטיין

שרידי מבנה על פינת הטנק .טנק של גדוד 52

טנק סימן  4של גדוד  53בכל הדרו
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קודמת!
תא"ל סער צור אוגדה  ,252מאו"ג 252
אל"ם סונגו דוד חטיבה  ,8מח"ט 8
אל"ם ברין איתי מקשנ"ר ,ראש תח"ש
אל"ם נג'מה אוהד חטיבה  ,401מח"ט 401
אל"ם וולפסון רפי חטיבה  ,679מח"ט 679
אל"ם וולנסקי יאיר ביה"ס לפו"ש ,מפקד מגמת מפק"ר
סא"ל וולוז'נסקי אור חטיבה  ,188מג"ד 71
סא"ל חמו עידן חטיבה  ,460רע"ן מסייעת
סא"ל ישורון נרייה חטיבה  ,188סמח"ט 188
סא"ל אחסאן דקסה חטיבה  ,7מג"ד 82
סא"ל דהן שגיב קצין אג"ם איו"ש
סא"ל צ'רני ברק חטיבה  ,460מג"ד 195
סא"ל דאובה חנוך חטיבה  ,460מג"ד 532
סא"ל עומרי בורברג מל"י ,רע"ן חש"ן מא"ט
סא"ל צורי אלעד חטיבה  ,188מג"ד 53
סא"ל אבינועים יריב ביה"ס לפו"ש ,מד"ר קמ"פ קמ"ג
	סא"ל אבי מרקס ביה"ס לפו"ש,
מפקד ביה"ס למערכות שו"ב ואימון מפג"ד
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גבורה דור ב'

שני דורות של לוחמים ,האב אל"ם (במיל') רמי מתן שלחם במלחמת יום
הכיפורים ושני בניו ,אדם וניצן שלחמו במלחמת לבנון השנייה ,חושפים טפח של
מחשבות וחוויות של הלחימה .שני דורות ומורשת אחת
כתב וצילם :מאור לוי ,מרכז מידע יד לשריון
המוקדם ,דקות לפני שהגיע פקודת גיוס החטיבה.
מהשטיפה הקצרה בג'ריקן בשטחי הכינוס עד
המקלחת הבאה עברו שבועות .ביוזמת מפקד
הגדוד ,סא"ל עומרי שדה ,גויסו כל הקצינים לפני
שאר החטיבה .זה נתן לסגל הפיקוד זמן לבדוק
את הטנקים בימ"ח ,לבחון את פעילותן של
חטיבות אחרות בלחימה ,לסייר באזורי הקרבות
ולהתארגן .במהלך רוב המלחמה פעל כטנק בודד
ולעיתים בצמד בלחימה באזורים הצפוניים ביותר
בהם צה"ל שהה בלבנון .לעיתים נכנס עם הטנק
ללבנון ,לעיתים יצא ובמספר מקרים סייע לחלץ
טנקים פגועים לשטח ישראל.

שניים מבניו של גיבור קרב החווה הסינית
במלחמת יום הכיפורים ,רמי מתן ,לחמו בחטיבת
מרכבות הפלדה במלחמת לבנון השנייה .אדם
בתפקיד מפקד מחלקה וניצן מפקד טנק .עשר
שנים לאחר המלחמה נפגשנו ושמענו סיפור
גבורה משפחתי .אב ובניו ,שריונאים ולוחמים,
דור מלחמת יום הכיפורים ודור מלחמת לבנון
השנייה מחליפים חוויות ,זיכרונות ותובנות.
האב המסור ,רמי ,גידל את ילדיו תוך שהוא
משרת כ־ 100ימי מילואים בשנה בתפקיד מפקד
גדוד שריון .על לידת בנו הבכור שמע מאשתו
כשהיה במילואים .כשגדלו הילדים נהגו לקפוץ
על כל אורח שהגיע לביתם ולבדוק האם
זה הוא האבא שסוף סוף חזר .החינוך
לשירות בחיל השריון עבד בבית מהיום
הראשון .שניים משלושת בניו של רמי
התגייסו לשריון .האח השלישי ,מורן,
אמנם התגייס לגבעתי אך גם הוא
מהווה לאביו מקור לגאווה עצומה .על
החווה הסינית וסיפורי הגבורה של אבא
הילדים ידעו מעט .מה שהוביל אותם
לשירות בסדיר ובמילואים היה בעיקר
המסירות שלו לתפקיד ' -הדוגמה
האישית'.
ניצן ,מט"ק בגדוד  ,295הוצב
בחטיבת טנקי המרכבה 2ב' ,אך את
כל ניסיונו הקרבי צבר על מרכבה סימן 3
שלו
בז .למרות זאת ,צוות הטנק המיומן
אדם מתן (מימין) והצוות שלו במלחמת לבנון השנייה
סייע לו לגשר על הפער .את מלחמת
מה החוויה המשמעותית ביותר עבורכם
לבנון השנייה החל כשהיה במילואים ,קרוב מאוד
לאזור בו נחטפו אהוד גולדווסר ואלדד רגב ז"ל .מהמלחמה?
אדם" :היה הרבה בלגן בזמן ההתארגנות
מרבית הלחימה שלו כללה ירי לעבר מטרות
בלבנון מעמדות בקו הגבול ,ולעיתים גיחות מכל מיני בחינות .שם הבנתי את העוצמה
קצרות בסיוע לחלץ טנקים פגועים ופצועים .של פיקוד שהוא שקול ורגוע ויודע לעצור את
כשנסתיימה המלחמה ניצן זכה להגיע הביתה המהומה אצלו ולשדר כלפי מטה סדר וארגון,
רק לאחר שבועיים של טיפולים בטנק והחזרה ומטרה וכיוון .היכולת להפוך מסה של כמה
לכשירות.
מאות אנשים שהגיעו הרגע מהבית  -מבולבלים
אדם ,אחיו הגדול של ניצן ,שימש מפקד ועייפים  -להעלות אותה על מדים ותוך כמה
מחלקה בגדוד  .293הוא גויס למלחמה כמה שעות להפוך אותם ליחידה לוחמת צבאית
ימים לפני שאר החטיבה .בחיוך מאופק הוא מקצועית ,יחידה שיכולה לעלות ללבנון ולבצע
נזכר במקלחת האחרונה שזכה לה בזכות הגיוס את המשימות שלה".
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התרשמות נוספות הייתה מלוחמי
החיזבאללה" :הלחימה הייתה יחסית סטטית.
באחד הלילות שמנו דגל ישראל על מוצב בשטח
לבנון והצבנו מארב כדי ללכוד לוחמי חיזבאללה
שינסו להוריד את הדגל .אחרי הלילה הזה הבנו
שזה כבר לא האויב הטיפש שאולי קיווינו באיזה
שהוא מקום שיהיה .זה לא האויב שתשים לו
דגל והוא ירוץ כמו מטומטם להוריד אותו וייפול
באש המקלעים".
ניצן" :את הבלגן שאדם דיבר עליו הכרתי
היטב .הייתי בטנק מג"ד/סמג"ד בודד במוצב.
היה לנו חוסר במפות ובאמצעי ראיית לילה .היינו
לבד על כל המשתמע מכך .את הפלוגה
שלי ראיתי רק אחרי שהמלחמה נגמרה.
במצב כזה נמדדה החוזקה של הצוות -
היה לי צוות טוב .שניים היו מט"קים
לשעבר ונהג הטנק זה עתה השתחרר
מפלוגה מבצעית והיה נהג מצוין .הצוות
הכיר את הטנק הרבה יותר טוב ממני
ועזר לי  -היו לי רק חמישה ימי אימון
על הטנק מאז שהוצבתי בחטיבה .מה
שזכור לי הוא בעיקר חוסר הסדר".
מה ידעת על הבנים בזמן המלחמה?
רמי" :ידעתי שהם גויסו ומאז
מתחילים לחשוב איפה הם נמצאים
ומה הם עושים .תוך כדי שמענו הרבה
דברים מהתקשורת ,מחברים .באיזה
שהוא שלב דגדג לי באצבעות ואמרתי
לעצמי שאני חייב ללכת לראות אותם.
לקחתי את עצמי ואת אשתי ונסענו לצפון לחפש
אותם .אדם היה שולח לי מסרונים שהם נמצאים
בפריסה ליד עמיעד  -הייתי תמים והאמנתי לו.
חיפשתי בעמיעד ,וואלה ,רבע טנק לא מצאתי.
נסענו לגבול וחיפשנו יחידות שריון ,היינו על ג'יפ
ועברנו יחידה יחידה .אגב ,היה אפשר לחצות את
הגבול בלי בעיה ולהגיע לתוך לבנון  -אף אחד
לא היה עוצר אותי .בסוף הגעתי למוצב שבו היה
ניצן ,סמוך לאזור החטיפה .המפגש היה מרגש.
חיפשתי גם את אדם ואז הבנתי שהוא עבד
עלי  -הוא לא היה 'בחוץ' אלא עמוק 'בפנים'".
"ההרגשה הייתה מורכבת .מצד אחד דאגת אב

אב ובניו הלוחמים .משמאל:
אל"ם (במיל') רמי מתן ,ניצן מתן ,אדם מתן

על טנק מגח מהסוג שעליו לחם מתן .מימין :אדם ,רמי וניצן מתן

ומצד שני ההבנה וההכרה שהם כרגע במשמרת
והם ְמגִּנִים עלינו ועושים את המוטל עליהם.
עברתי אירועים מורכבים דומים של לחימה
והערכתי באיזה סיכונים הם נמצאים  -זה
מלחיץ .הסתרתי כמה דברים מאשתי ,דברים
שהיו לי ברורים מניסיוני כאיש צבא .מחשבה
נוספת שעברה בראשי הייתה השאלה איך לשמור
עליהם .מה פתאום מישהו לוקח לי אותם ומסכן
אותם  -אבל זה בתת מודע .בפועל הם שמרו על
עצמם יפה ועשו את העבודה היטב".
בהשוואה למלחמות שאתה עברת ומכיר,
המלחמה של הילדים הייתה שונה לחלוטין.
כשאתה מסתכל על המלחמה של הילדים מה
אתה רואה?
"אני רואה לחימה עם הכרה בצדקת הדרך,
אני רואה מלחמה בלי משתמטים ועריקים ,ולא
משנה אם המלחמה קשה או קלה .אדם נמצא
בביתו ומקבל צו  8עולה על מדים ,עולה על

הטנק ונוסע .אתה מבין שמישהו קרא לך כי צריך
לעשות את העבודה ,אין מחשבות אחרות .לגבי
הלחימה עצמה ,מלחמת יום הכיפורים הייתה
יותר קשה ממלחמת לבנון השנייה אבל אין פה
תאָר שונה,
מדד להשוואה .הסיטואציה שונה ,ה ִמ ְ
האויב שונה והקרקע אחרת .למזלם הטוב הם
לא עברו את חוויות המלחמה של מלחמת יום
הכיפורים ,אבל אין לי ספק שאם היו נדרשים
להילחם מול טנקים הם היו עושים את זה בצורה
הכי טובה שיכולה להיות .גם את מה שעשו  -הם
עשו היטב ,ואם המלחמה הייתה יותר קשה  -הם
היו עושים אותה היטב ,כולם ,לא רק הבנים שלי".
מה הוא לדעתכם המקום של הטנק במלחמה
הבאה בלבנון?
ניצן" :זה תלוי בסיטואציה .מהניסיון שלי
בעבודה עם חי"ר בסדיר ובמילואים זה כלי
לחימה שאין לו תחליף .הטנק מספק לחי"ר
כוח אש שאין לו ,ולא סביר שיהיה לו".

רמי" :כמייצג של אסכולה יותר עתיקה,
עם כל החידושים הטכנולוגיים וכלי הנשק
המתוחכמים ,בסוף הטנק והגולנצ'יק ישימו את
הדגל על הגבעה .לטעמי ,אין ספק שהטנק הוא
מרכיב מרכזי בלחימה ,הרבה יותר מהחי"ר .יש
לו יכולת הישרדות גבוה ,כוח אש עצום ,מערכות
אש מאוד מתוחכמות .ברגע האמת יצטרכו את
הטנק כדי להכריע את הקרב".
אדם" :אני חושב שהטנק עבר מאז מלחמת
לבנון השנייה מהפכה ושינוי משמעותי ששיפר
את כושר הלחימה ותורת ההפעלה שלו ,ובתוך
כך המעבר למרכבה סימן  ,4ההעשרה בטכנולוגיה
ומודיעין ,יכולות שיתוף פעולה והשרידות.
בעקבות הפעילות בעזה ,שיש לה מאפיינים
משותפים למה שפגשנו בלבנון  -אנחנו רואים
תמונה מאוד שונה של איזון בין מימוש היכולות
של הטנק לבין השרידות שלו .עברנו את השלב
שהטנק הוא יותר מאוים מאשר מביא תועלת".
כיום ,עשר שנים לאחר מכן ,יש לכם תובנות
רלוונטיות לתפקידכם במילואים?
אדם" :צריך להתאמן יחד  -חי"ר ושריון".
ניצן :את זה גם עושים כיום .פעם היית מגיע
כמילואימניק לעשות אימון בבית ספר לשריון
 והיית עושה את אותו מסלול צוות שעשיתבטירונות ,בצמ"פ או בקמ"ט ,וירית על אותה
מטרה בדיוק .אחרי לבנון התרגילים הפכו להיות
יותר מורכבים ,ביחד עם חי"ר.
רמי" :בהגדרה ,החי"ר  -גולני ,גבעתי ,צנחנים,
נח"ל  -לא מבינים מה זה טנק .ככל שתאמן
אותם יותר ביחד ותסביר להם במה מדובר -
הם יבינו טוב יותר מה טנק יודע לעשות ומה
לא .חשוב גם לאמן את מפקדי החי"ר ומפקדי
השריון לפקד אחד על כוחו של השני.
אדם :דבר נוסף שחשוב לומר אותו ,מתייחס
להרכב היחידות במילואים .יש נטייה לשחרר
אנשי מילואים ותיקים ולהביא צעירים במקומם.
חלק גדול מהכוח של יחידת השריון במילואים
הוא הטרוגני ,אפשר למצוא טען במילואים
שהוא סטודנט בן  ,22והתותחן שלידו הוא בן
 42מרקע שונה ועשוי גם להיות המרצה שלו
באוניברסיטה .הנטייה לעשות יחידות הומוגניות
וצעירות ,שוללת מהמילואים הרבה מאוד מהכוח
שלהם .הכוח של ניסיון וידע מצטבר ,מהווה
גרעין שזוכר ויודע ומרגיע ומנוסה.
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הזיכרון שלי
סגן צור גולדמן

רס"ן דניאל ציון חטיבה  460מ"מ
בגדוד " 9עשת" במלחמה" :מלחמת
לבנון ה־ 2עבורי היא אבן דרך בחיים,
חוויה משמעותית אשר עיצבה אותי
כמפקד .המלחמה היא גורם מרכזי
שבגללו החלטתי שאני רוצה להיות
מ"פ ולהמשיך לתרום לצבא ולמדינה"

מבט מעיני מפקד הטנק קצת לפני הסלוקי

גדוד  9בסדר תנועה לפני הכניסה ללחימה בסלוקי
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רס"ן (במיל') יובל כנען ,מ"פ פלוגת
"חוד החנית" מגדוד " 52הבוקעים"
במלחמה" :מלחמת לבנון ה־ 2עבורי
היתה הזדמנות ליישם את שלמדתי
באימונים ולפקד על פלוגה בשעת
מבחן .לראשונה  -להילחם עם טנק
חדש על גבולה של הארץ ,לחשוב
ולפעול במצבים מורכבים ,אך בעיקר
לתת משמעות למילים  -להתגבר על
אתגרים ולשמור על הארץ שאני אוהב"

 23ביולי  ,2006בזמן שהפלוגה שלי הייתה בשטח כינוס לקראת חציית
הגבול באותו לילה וכניסה יחד עם חטיבת גולני לבינת־ג'בל .המפקדים היו
עסוקים מאוד אותו ערב ,בעיקר בקבוצות פקודות ובתדריכים .החיילים,
הכינו את הטנקים ,ולאחר מכן התפנו לנוח בצד הדרך ,כפי שרואים בתמונה

תדריך של המג"ד למ"פים ,כפר קנטרה ,אוגוסט 2006

תדריך פלוגתי בשטח
חקלאי ברכס רמים ,אוגוסט
 .2006אני מדבר עם הפלוגה
לקראת חציית הגבול
מערבה לכיוון נהר הסלוקי
והכפרים ר'נדוריה ופרון

בינת ג'בייל בבוקר  24ביולי
 .2006אני מצלם את שני
הטנקים שמאחורי ' '3ו'18ג'
(טנקבולנס) בעת שחילצנו
פצועים של עורב גולני מאחד
הבתים .כמה דקות לאחר צילום
התמונה נפגע הטנק של לוטן
והוא נהרג.
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434/679

החטיבה
שנאבקה כדי
להילחם

מפקדיה ולוחמיה של חטיבת המילואים ,434/679
חדורי המוטיבציה ,הצטרפו ללחימה במלחמת לבנון
השנייה .הם לא יכלו לראות את עצמם לא נוטלים
חלק במערכה .זהו סיפורם
סא"ל (במיל') חן פלור ורס"ן (במיל') בועז שוורץ*
ביום חמישי בערב במוצאי תשעה באב
תשס"ו ,התכנסה מפקדת החטיבה .המלחמה
כבר הייתה בעיצומה והוחלט לגייס שלוש אגודות
מילואים ,ביניהן אוגדה  .366מפקדי בכירים
בחטיבה  434/679מתייצבים לצד המח"ט כדי
להתגייס ולקחת חלק במלחמה .חטיבה 434/679
התאמנה בשנים האחרונות על מתאר רמת הגולן
ולא על מתאר לבנון ולכן היו חטיבות מקבילות
בעדיפות ראשונה לגיוס ,אך רוח החטיבה הובילה
את המפקדים לקבל קידום מול חטיבות אחרות.
במהלך הלילה ובבוקר יום שישי גויסו קצינים
בכירים כדי להיערך לאופציה של גיוס החטיבה.
בשעות אחר הצהרים המוקדמות הוחלט להפעיל
חייגן .הגיוס עצמו החל ממש עם כניסת השבת.
למרות המורכבות של העיתוי בו חיילי ומפקדי
החטיבה פחות זמינים ובאופן מנטלי נמצאים
בדרך כלל בתוך הוויי משפחתי ,הצליחה החטיבה
לגייס כבר ב־ 12השעות הראשונות את עיקר
הסד"כ .בועז שהיה מ"פ פלוגה ז' מספר" :תוך כדי
הלילה התחילו להגיע חיילי הפלוגה באוטובוסים
וברכבים פרטיים ,החיילים הקרובים והקצינים
הגיעו ראשונים .למרות ההפתעה של הגיוס,
התרגולת והגיוס היו בדיוק כפי שהתאמנו
עליהם .קציני השלישות המוכרים לנו המתינו
בנקודת הקליטה עם הציוד האישי ,ונגדי החטיבה
פתחו את מחסני החירום לפי הפק"ל ,כאילו היה
זה אימון מתוכנן מראש".
סמג"ד  2חן פלור" :בשעה שלוש לפנות בוקר,
כאשר יצאתי משטחי הימ"ח לעבר שטחי הכינוס,
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רחשה פעילות ערה במרחבים הגדודים .משאיות
עם תחמושת ,מנות קרב וכל ציוד ההשלמה
היו בדרכם להביא ולהוציא מהימ"ח ומהבונקר
את הציוד הנדרש אל שטחי הכינוס .ביניהם
התרוצצו חיילים בלבוש אזרחי שרק עכשיו
ירדו מהאוטובוס אחרי שנפרדו ממשפחותיהם.
החיילים מצאו את עצמם בתוך חטיבה מתגייסת
אבל לכמה רגעים עוד השתהו והביטו מהצד".
"מוקדם בבוקר הגיע אורן ,חייל מצטיין
בפלוגה שהתחתן ביום חמישי 24 ,שעות לפני
הגיוס .לאורן היה ברור אם הפלוגה מתגייסת
אז ברור שגם הוא".
בשבת בבוקר החטיבה על כל כליה וצוותיה
הייתה ערוכה בשטחי הכינוס .על אף החששות
הרבים ,הרק"ם והרכב של החטיבה לא אכזב.
הורגש היטב כי מסירותה ומחויבותה של מפקדת
החטיבה על נגדיה וקציניה עמדו במבחן .כל חייל
מילואים בחטיבה הכיר את כלי הרק"ם שלו וידע
מה מצופה ממנו בשעת פקודה.
המציאות תמיד עולה על כל דמיון ואתגרים
רבים נכונו לחטיבה כבר בשלב הגיוס .גדוד 2
תוכנן להתגייס לתעסוקה מבצעית ביום ראשון
וכל הציוד האישי של הגדוד וחלק מהאמצעים
כבר נשלחו לבסיס האימונים לקראת התעסוקה.
מחזור חיילים ומפקדים חדש הצטרף בדיוק
באותה תקופה לשורות החטיבה ותהליך הקליטה
התבצע לצד הגיוס האינטנסיבי .על אף האתגרים
הצליחה החטיבה לעמוד בשעת ה"ש" המתוכננת
ו־ 24שעות לאחר הגיוס עמדנו מוכנים לפי

יציאה למארב

שבצ"ק (שיבוץ קרבי) ,נכונים לקראת פקודה.
ביומיים הראשונים הצליחה החטיבה לצד
ביצוע נוהל קרב להוציא אימוני צוות ומחלקה
ברמת הגולן ופלוגות החרמ"ש אף ביצעו אימון
לפני לחימה באליקים .פקודת המבצע "זמן יקר"
עבדה בדיוק כפי שתוכננה .מפקדי המחלקה עמדו
באתגר ,ומעבר לאימון ולהחזרת הכשירות מצאו
את הזמן לחזק את רוח הצוות והמחלקה להכניס
חיילים חדשים לצוות ולהתעדכן על מצב כל חייל.
כבר בלילה השני החטיבה יצרה שגרת עבודה
ושעון פעילות שיאפשר לה לעמוד בכל היעדים.
"לקראת הערב השני עברתי בין הטנקים
הפלוגה ,כל המפקדים המשיכו את ההכנות בתוך
הצוותים .אלון פרס את הזחל של הטנק על
כדי לוודא שכל הפינים שלמים .צור כינס את
המחלקה כדי לחדד את נוהלי המחלקה ולהרגיש
את רוח הלחימה של פקודיו .זיו ואשר הכינו
את הכלים לפי מצבי אבטחה .אמרתי לעצמי
הפלוגה מוכנה!"
החטיבה נערכה לקראת כניסה לתוך לבנון.
גדוד  2תפס את הכתפיים השולטות על עמק
עיון ,פלוגה ח' בפיקוד יזהר כבשה את פאתי
הרכס של אל־חיאם ,ופלוגה ו' בפיקוד תמיר
ופלוגת החרמ"ש בפיקודו של אמיר כבשו את
רכס תל נאחס .המהלך אִפשר את המהלך הרגלי

שטחי היערכות במשטח הלבן

פלוגה ז' בתל נאחס

של חטיבה  9על הרכס המערבי לכיוון מארג' עיון
ואת כניסת חטיבה  434/679לכיבוש מארג' עיון.
במהלך כניסתה של חטיבה  9נפגע אחד
הכוחות מפצמ"ר .בחילוץ מהיר ומוגן לאור יום
ביצע כוח החילוץ של גדוד  2את המשימה על
הצד הטוב ביותר .חן פלור מפקד הכוח" :הכוח
מנה ארבעה כלים מתוכם שלושה שהוסבו
לטנקבולנסים (ללא מארזי התחמושת 18פ')
ועם כוח רפואי נוסף שנסע בבטנים .נכנסו
בנסיעה מהירה לעבר הכיוון הכללי שהוגדר.
בדרך ראינו כוחות חי"ר רבים בדרכם למשימתם.
הגענו לכוח הקדמי והוא הפנה אותנו לנקודת
האירוע .כל אותו זמן אל מול חיווים ביצענו ירי
לעבר אל־חיאם ,וכאשר חברנו לכוח יצרנו חצר
מוגנת באמצעות הטנקים ובנוסף יצרנו מסך עשן
בין רכס אל־חיאם לכוח המפנה .לאחר בדיקה
ראשונית של דוד הרופא והעמסה מהירה של
הנפגעים על הכלים ,זמן שנראה ארוך אך בפועל
היה דקות בודדות ,היינו בדרכנו חזרה לעבור
המשטח הלבן .כאשר העלנו את הפצועים למסוק
נדהמנו לגלות כי בסך הכול עבור  25דקות .חזרנו
לתחקיר ראשוני מיד אחרי הכניסה ,עם בגדים
מוכתמים בדם אך עם תחושת מסוגלות ותובנות
חדשות שהספקנו ליישם בהמשך הלחימה".
ביום שישי בערב נכנסה הפלוגה לפתיחת ציר.

כניסה ללבנון

פתיחת ציר

פלוגה ז' הייתה חלק מצוות קרב גדודי (צק"ג)
שהורכב מכוחות חי"ר ,הנדסה ושריון .שיתוף
הפעולה בין המפקדים היה פשוט שכן הכוחות
היו מאומנים בעבודה משותפת .למרות נוהל
הקרב הקצר והיציאה החפוזה למשימה הכוחות
פעלו במהירות והצליחו לפרוץ ציר עד לכוחות
החטיבה .עם אור ראשון פלוגה ז' החליפה את
פלוגה ו' במשימת הגנה על תל נאחס .בתיאום
עם פלוגת החרמ"ש ,מחלקת הסיור והמרגמות
הצליחה הפלוגה למנוע הגעה של האויב לכוחות
החטיבה שנשארו בעמק .באחד המקרים זיהתה
פלוגת הסיור חמוש שעלה על גג אחד המבנים
ששלטו על תל נאחס .מחלקה  3בפיקודו של צור
זרחי עלתה לעמדות והסירה את האיום .כמה
דקות מאוחר יותר ותוך כדי ניהול אש מחלקתי
לעבר כוח אויב ,נפגעו שני טנקי המחלקה מירי
נ"ט מאגף צפון .מפקדי הטנקים נפגעו מיד
אך צוותי הטנקים הצליחו לנתק מגע ולמנוע
פגיעות נוספות .תוך כדי החילוץ פלוגות הטנקים,
החרמ"ש ,הסיור והמרגמות סגרו מעגלים וירו
לעבר מקורות הירי והכווינו מסק"רים ,והכינו
את הכוח שיצא לטפל בנפגעים.
מירי הנ"ט נהרג צור זרחי ז"ל ,מפקד מחלקה
 .3על אף הקשר ההדוק בין צור לבין הפלוגה
המשיכה הפלוגה במשימתה עד היציאה מתל

נאחס .צור זרחי ,בן לנחום ומינה ואח לטל
לילך וניצן ,נולד גדל והתחנך בנהלל ,דור רביעי
למשפחה ציונות שורשית וחקלאית ,בן ממשיך
במשק ,יהי זכרו ברוך.
ארבע הפלוגות בגדוד  2עבדו סביב לשעון .מה
שאִפשר עבודה רצופה היו מקצועיות ומחויבות
אנשי הלוגיסטיקה ,החימוש ,הרפואה והשלישות
שדאגו לכשירות הכלים והאנשים .עמית מג"ד
 ,2עופר מפקד 10א ושם טוב הקמב"ץ וכל צוות
החמ"ל הצליחו בעזרת תושייה ועוז רוח להוביל
את הגדוד לעמידה במשימות לסנכרון הכוחות
ולדיוק בביצוע המשימות .כפי שנאמר בסיכום
המלחמה  -אף משימה לא נעצרה בגלל כוחות
או כלים לא כשרים ,מפקדות הגדוד והחטיבה
הצליחו להעמיד את המשימה מעל הכול.
במהלך המלחמה זכינו לביקורים ותמיכה
מעמותת החטיבה וותיקי מלחמת יום הכיפורים,
שבאו לתרום ולתת מניסיונם לכוחות בשטח .גנון
ווגמן שהובילו כמג"דים כוחות ביום הכיפורים,
הוסיפו ראייה מפוכחת ומקצועית על הלחימה
ותרמו בנוכחותם לרוח הקרב והרעות של
החטיבה.
* סא"ל (במיל') חן פלור סמג"ד  2בחטיבה
ורס"ן (במיל') בועז שוורץ מ"פ ז' בגדוד 2
בחטיבה
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עיטורים וציונים לשבח
לשריונאים במבצע "צוק איתן"
עיטור העוז
היחידה
53

188

היחידה
82

7

שם
סרן חנוך דאובה

צל"ש מפקד האוגדה
שם

היחידה
275

847

סרן (במיל') איתי לבנון

603

7

רס"ן רועי נהרי

53

188

סמ"ר עמיר פולונסקי

53

188

סמ"ר ולדימיר נבויישצ'יקוב

53

188

סמל איתי בניאל

53

188

רס"ן אריה ברגר

שם

9

401

סמ"ר עמשא ישראל עמי משולמי ז"ל

8173

847

רס"ן הלל נמרוד ז"ל

9

401

סמ"ר אדם אזולאי

9

401

סמ"ר דימטרי קמשילין

9

401

רס"ן שי (שייקה) ברנשטיין ז''ל

9

401

סגן אבי דויטש

9

401

סגן משנה חיים גלפנד

פלס"ר

401

סגן יותם שש

9

401

סמל עידו גרבובסקי ז"ל

9

401

סמל ראשון עידן יעקב

פלס"ר

401

סמ"ר איתי שטיינברגר ז"ל

פלס"ר

401

סמ"ר יבגני פופקוב

עיטור המופת
שם
סרן עידן מורג

צל"ש רמטכ"ל
היחידה

צל"ש אלוף הפיקוד
שם

היחידה
82

7

סרן אלעד צורי

82

7

סמ"ר מויסייב דניס

75

7

סרן אחסאן דקסה

היחידה

צל"ש מפקד החטיבה
שם

53

188

סמ"ר עוז צמח

8173

847

סמ"ר אושרי סיבוני

53

188

סמל ינון יגאל ניסן ז"ל

603

7

רס"ם אדיסו (יואב) מיניוואב

53

188

סמ"ר דן ברויר ז"ל

82

7

סמל יעקב פרנס

53

188

סמ"ר הרן לב ז"ל

82

7

סגן אוהד בוזי

52

401

סגן ד"ר מרינה קמינסקי

75

7

סמ"ר יאיר בהט

46

401

רס"ן בנייה ריין ז"ל

605

188

רס"ם עבד עבד

9

401

סרן (במיל') חנניה מזרחי

52

401

סגן לוטן סלוין

9

401

סמל אלכס (סשה) בונימוביץ' ז"ל

פלס"ר

401

סגן אמיר וייס

9

401

סמל ראשון אדם גורן ז"ל

9

401

סמ"ר אורי גרוסמן ז"ל

היחידה

פלס"ר

401

סמ"ר סטיבן פרידלנד

82
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תעודת הערכה
שם
7

סגן ענת שניידרמן

עליונות בלוחמת היבשה

מגוון מערכות מתקדמות ופתרונות
משולבים מבית התע”א -
המענה שלך לאתגרי שדה הקרב
• מכ”מי איסוף EO ,וCOMINT-

• היתוך מידע אוטומטי
• תקשורת טאקטית רחבת סרט בכל תנאי שטח
ובתנועה
• חימוש מונחה מדוייק
• הגנת הכח הלוחם  -התראה מוקדמת
ותגובה מדוייקת
• מערכות רובוטיות לתמיכת
התימרון המשולב

אנשי התעשייה האווירית מברכים
את חיל השריון ,מפקדיו ולוחמיו
ליום העצמאות ה68-

www.iai.co.il
corpmkg@iai.co.il

אביגדור (יאנוש) בן־גל בעת
שירותו הצבאי במבצע ליטני

האלוף (במיל')
אביגדור (יאנוש)
בן־גל ז"ל
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"אביגדור בן־גל היה מגיבורי האומה .שריונר
מיוחד ,עם חוש הומור ,מפקד שהטביע את
חותמו על ביטחון ישראל .יאנוש ,הלוחם והאדם,
שחסם בגופו ,יחד עם לוחמיו ,חיילי חטיבה  7של
חיל השריון ,את המתקפה הסורית ברמת הגולן
במלחמת יום הכיפורים .העם בישראל חב לו
חוב נצחי .יהי זכרו ברוך"
ליקט וערך אל"מ (במיל') שאול נגר

האלוף (במיל') אביגדור (יאנוש) בן־גל הלך
לעולמו ביום  13בפברואר  2016והוא בן שמונים.
את הדברים בפתיחה אמר נשיא המדינה מר
ראובן (רובי) ריבלין ,עם היוודע דבר פטירתו
של האלוף (במיל') אביגדור (יאנוש) בן־גל ז"ל.
ראש הממשלה מר בנימין (ביבי) נתניהו אמר:
"יחד עם כל עם ישראל אני דואב על לכתו של
גיבור ישראל ,אלוף במילואים יאנוש בן־גל.
בימים הקשים ביותר של מלחמת יום הכיפורים,
כשגורל ישראל היה מוטל על הכף ,יאנוש וחייליו
האמיצים הגנו בגופם על גבולנו הצפוני ,בלמו את
ההסתערות הסורית ולאחר מכן עברו להתקפה
שהביאה את צה"ל לשערי דמשק .יאנוש היה
מצביא מחונן עם שאר רוח ואומץ לב בלתי
רגילים .הוא ייזכר כאחד המפקדים הגדולים
שקמו לעם ישראל בזמן החדש".
שר הביטחון (לשעבר) משה (בוגי) יעלון
ציין עם פטירתו של יאנוש" :האלוף במילואים
אביגדור (יאנוש) בן־גל ז"ל ,שהלך לעולמו ,היה
אחד מאותם מתי מעט מפקדים ,שבעשייתם
ופועלם עיצבו את צה"ל ,חיל השריון ותורות
הלחימה שלהם באופן שמשפיע על דורות של
לוחמים ,עד ימינו ,ואף יוסיף וישפיע בעתיד.
־־־ מסע חייו היה מדהים ומיוחד במינו .מילד רך
בשנים שנמלט עם אחותו ,ללא הוריהם ,מאימי
הנאצים; דרך הנער שהתקשה למצוא בית ונדד
ברחובות; ועד שמצא את ייעודו ,בצה"ל ,והיה
למפקד עטור תהילה ,שהוביל ,בין היתר ,את
חטיבה  ,7לוחמיה ומפקדיה ,לכמה מהקרבות
הקשים וההרואיים ביותר במהלך מלחמת יום
הכיפורים  -קרבות אשר סייעו לבלום את הצבא
הסורי ברמת הגולן .לאורך מסלול שירותו הצבאי,
גם כשהגיע לדרגת אלוף ,היה יאנוש בלב העשייה
המבצעית והפיקודית ,תמיד במקומות בהם
התקבלו ההחלטות הקריטיות ביותר ,לעיתים
מזומנות תחת אש .לוחם ומפקד ברמ"ח אבריו.
יאנוש אמר את שעל ליבו ,באופן ברור ונחרץ,
בישירות האופיינית לו .בחן רב אך בחדות
מחשבה ובהירות".

יאנוש  -מפקד כריזמטי וסוחף,
חבר ואישיות יוצאת דופן
יאנוש (אביגדור) בן־גל ,היה מפקד כריזמטי
וסוחף בכל שירותו הצבאי שאת רובו עשה
בשריון .הוא לחם במלחמת סיני (,)1956
במלחמת ששת הימים ,במלחמת ההתשה,
במלחמת יום הכיפורים ,במבצע ליטני ,במלחמת
לבנון הראשונה ובמבצעים שבדרך .במלחמת
יום הכיפורים פיקד על חטיבה  7שהתפרסמה
בקרב בעמק הבכא כשבלמה את הכוחות הסורים
העדיפים בהרבה ,ולכך הייתה תרומה מכרעת
למאמץ הבלימה של הסורים ,עד הגעת כוחות
המילואים.
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ציור של יעקב שילה
שפורסם ביום 14
בפברואר  2016באתר
המוזיאון הישראלי
לקריקטורה בחולון,
במדור ״הקריקטורה
היומית״ ,בשמם של
כל השריונאים

דברים שאמרו עליו
מוקיריו ופקודיו:
מדברי האלוף (במיל') יוסי בן חנן ,לאחר
פטירתו של יאנוש:
יאנוש איננו .קשה להיפרד מאחי הבכור,
שהיה במשך  50שנה עמוד תווך בחיי .האלוף
יאנוש בן־גל היה קצין מבריק ומיוחד מהזן הנדיר
של מצביאים שהשפיעו על צה"ל במשך שנות
דור .סמל לדור התקומה.
ביום הפרידה ובטרם נערכה ההלוויה ,אני
רוצה לשתף אתכם בכאב שאני חש כאשר
אנחנו נפרדים מיאנוש .הוא היה אמיץ בקרב
ודמות סוחפת בכל התפקידים שביצע ,בכל
רמות הלחימה והפיקוד בצה"ל .יאנוש היה החבר
המסור והנאמן־ עד־תום שלנו ,שהקנה לדור
שלם את ערך אחוות הלוחמים בדוגמה אישית
מופתית .הלכנו אחריו תוך אמונה שבכל מצב
ימצא את התושייה והתעוזה שבעטיין ננצח.
על כך שבמנהיגותו הייחודית כמפקד חטיבה
 7הציל את הקרב בצפון רמת הגולן במלחמת
יום הכיפורים הוא זכאי לתהילת עולם.
כאשר יאנוש אמר לי ברשת הקשר ,בעודי
מוטל פצוע ליד הטנק בתל־שאמס" :אחיך יציל
אותך" ,ידעתי שהוא יעשה זאת .והוא אכן זה
ששלח את הכוח של יוני נתניהו ,שמצא אותי,
חילץ והציל אותי.
הפעם ,יאנוש ,לצערי הרב ,אחיך הצעיר לא
הצליח לחלץ אותך!
מצדיע ומתגעגע ,יוסי.
מדברי אל"ם (במיל') אילן סהר ,בשלושים
לפטירת יאנוש:
(קמ"ן חטיבה  7במלחמת יום הכיפורים)
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המצבה על קברו של האלוף אביגדור (יאנוש)
בן־גל בבית העלמין בקריית שאול | צילום :ש .נגר

היאנוש שלי  -הוא זה שידע להקשיב לי
בשלבים הקריטיים של מלחמת יום הכיפורים.
היאנוש שלי  -הוא המח"ט הנערץ שידע
לנצל את הקרקע של רמת הגולן.
הוא המפקד שהבין את סגולות השטח וידע
להציב נכון את הכוחות של חטיבה  ,7באותם
שטחים שהקנו לחטיבה את היתרון הטקטי
שהביא לתוצאה האסטרטגית.
היאנוש הזה  -הקשיב לאפשרויות הפעולה
ולעוצמות האויב האפשרי וניצל נכון את השילוב
של ניצול הקרקע כנגד האויב ,ואני ,הרי מדבר
"כקצין מודיעין".
היאנוש שלי  -הוא אדם ומפקד אמיץ שידע
לקבל החלטות קשות ביותר שבזכותן אנחנו
כולנו כאן.
במהלך השנים היו לי עם יאנוש עליות
ומורדות ,כמו לכולכם אך הוא בגדולתו ידע
לחזור בו ולהתנצל...
בשנים האחרונות הרגשתי שנוצרה בינינו
חברות אמת ,במיוחד בעת כתיבת הספר "עד

קצה היכולת" .יאנוש הקפיד שנאמר אמת גם
בחשיפות הקשות ,ואכן עשינו זאת.
היאנוש שלי  -הקפיד בשנים האחרונות
לפנות למפקדים מהעבר ,לאלה שחש שיתכן
ופגע בהם בתקופה שאחרי המלחמה .הוא שוחח
איתם ממושכות על אותם ימים ושיתף אותם
במחשבותיו ,הוא עשה זאת אחרי שלושים
וארבעים שנים למלחמה ההיא.
היו בו ביאנוש הזה תכונות של רגישות וטוב
לב ,לצד קשיחות של מפקד בקרב.
נוח בשלום על משכבך יאנוש יקר ,אנחנו
אוהבים ומעריצים אותך ,מפקד ,אדם וחבר.
מדברי שר הבינוי והשיכון ,האלוף (במיל')
יואב גלנט ,עם הידיעה על פטירת יאנוש:
"יאנוש היה גיבור ישראל במובן העמוק
של המילים .תפקודו ההרואי כמפקד חטיבה 7
במלחמת יום הכיפורים היה מהגורמים המרכזיים
להצלחת הבלימה נגד האויב הסורי בצפון רמת
הגולן".
"כאלוף פיקוד הצפון ,במהלך מבצע ליטני
וטרם מלחמת לבנון הראשונה ,היה האלוף בן־גל
מקור סמכות ודמות פיקודית בולטת וייחודית
עבור כל לוחם בזירת הצפון .אני זוכר היטב את
התדריכים בראשותו .כקצין צעיר בשייטת 13
נקראתי להציג את משימתי בפניו טרם יציאה
למבצעים מיוחדים ולפשיטות בעומק לבנון.
יאנוש היה תמיד בקי ,ישיר וקצר בהנחיותיו.
מנהיגותו הייתה טבעית ושופעת עבורנו
הלוחמים בעומק לבנון ,ובמעט המקרים שבהם
התערב אישית בקשר במהלך מבצעים חשתי
תמיד כי ידיים איתנות אוחזות בהגה הפיקוד".
"יאנוש הוסיף לייעץ למפקדי צה"ל לאורך
השנים ,הבנתו את אופי המערכה והלחימה

הייתה ייחודית .זכיתי לשוחח עמו ולהיוועץ
בו .אנו נפרדים היום מאחד מן הבכירים והנועזים
במפקדינו .יהי זכרו ברוך".

האיגרת האחרונה של
יאנוש בן־גל ללוחמיו
המפקד המיתולוגי של חטיבה  ,7אביגדור
(יאנוש בן־גל ז"ל ,הלך לעולמו הערב (שבת)
והוא בן  .80כתב מעריב אריק בנדר היה אחד
מאנשי הגדוד שלחמו תחת פיקודו של בן גל
ז"ל במלחמת יום הכיפורים ( )1973בגזרת עמק
הבכא שברמת הגולן .לפני חודשים אחדים
התכנסו באתר יד לשריון בלטרון ותיקי גדוד
 ,71שבלמו בגופם את הפולש הסורי ,למפגש
ראשון מאז המלחמה ההיא .הם היו למעשה
תחת פיקודה של חטיבה  7של יאנוש בן גל
ותחת פיקודו הישיר של אביגדור קהלני ,מג"ד
עוז  .77יאנוש בן גל הוזמן למפגש הלוחמים
אך לא יכול היה להגיע ושלח להם את האיגרת
הבאה:
"דבר מח"ט  7במלחמה.
חלפו  42שנים מאז פרצה מלחמת יום
הכיפורים שהחלה ב־ 6באוקטובר .1973
צבאות מצרים וסוריה הלמו בכוחותיו
הסדירים של צה"ל ,בחזיתות סיני ורמת הגולן.
הייתה זו הפתעה ברמה הלאומית ,האסטרטגית

צילום :אלון רון

מדברי סגן הרב הצבאי הראשי לשעבר ,הרב
ישראל זינגרביץ:
(הרב זינגרביץ היה חבר בלב ובנפש של בן־גל
מאז שהכיר אותו כרב צעיר בחטיבה )7
"הוא היה לי כעץ האילן שהטיל צל ענק
תחתיו .הייתה לנו ידידות מופלאה של  44שנים
בין בוגר ישיבה לקצין מהולל" .זינגרביץ תיאר
את יאנוש כגיבור נועז שפתח את סגור ליבו
דווקא בפני תלמיד ישיבה" .כשנשלחתי לחטיבה
 7הייתי אמור ללוות את מפקדי וחיילי החטיבה,
לא ידעתי שאנשים אלה יהיו חלק מחיי מאז ועד
היום .סיפרו לי על יאנוש המח"ט שהוא קצין
נוקשה ומחוספס אך לאחר דקות של פגישה
בינינו נפתח הסכר .נדהמתי מגאוניותו של
יאנוש בעת שדנו בסוגיה הלכתית בה הקראתי
לו דף מהגמרא ואמרתי 'היית יכול להיות ראש
ישיבה גדול'".
עוד סיפר" :יאנוש אמר לי 'אני יודע מה
סיפרו לך עליי ,אל תשים לב ,הדלת שלי פתוחה
בפניך .יש לי בקשה שתדווח לי על מצב רוחו
של כל מפקד פלוגה בחטיבה .ממני מפחדים,
לא יגידו לי הכל .גם לי היו מצוקות ,גדלתי
כמעט פרא ,לא חלקתי מצוקותיי עם איש.
יכול להיות שיש קצין בחטיבה שסובל והמחט
אינו יודע .מח"ט שאינו יודע בעת שלום שקצין
שלו סובל לא יוכל לפקד עליו בעת מלחמה'".
זינגרביץ ציין עוד" :לא פגשתי מפקדים רבים
עם כזו רגישות .הקשיחות החיצונית הייתה
מסווה לרגישות רבה".

והטקטית שהפכה לאירוע טראומתי בתולדות
עם ישראל.
חטיבה  7בפיקודי הועתקה לרמת הגולן
ונערכה למגננה בגזרה הצפונית .שיטת ההגנה
שהייתה מקובלת באותם ימים דגלה בכך שאין
לאפשר לאויב שום הישג ועל כוחותינו ללחום
תוך הצמדות מלאה וחסרת פשרות לקו הגמר.
גישה זו לא תאמה את המציאות בפרוץ הקרבות
ונאלצתי להתאים את קרב ההגנה החטיבתי
למכונת מלחמה חדה וממוקדת.
גדוד  71בפיקודו של סא"ל משולם רטס,
חברי הטוב ושריונר מנוסה ,מקצועי ,בעל
שיעור קומה ,היה הזרוע הצפונית במערך
ההגנה החטיבתי שביצע את משימתו בתבונה,
באחריות והתוצאות היו מרשימות בארבעת
ימי הלחימה הקשים מנשוא.
הגדוד הגן על הר החרמונית ועל שטחי
ההריגה שממזרח ומצפון לעמק הבכא .הגדוד
השמיד בעת לחימתו את חטיבת החי"ר הסורית
 68ואת  50הטנקים שעמדו לרשותה.
במוצאי שבת  6באוקטובר וביום א' בבוקר
נתבקשתי על ידי פיקוד הצפון להעביר את
גדוד  71לסייע לחטיבה  188שלחמה בדרום
רמת הגולן .כשרציתי להיענות לבקשה זו נוצר
מצב קשה באיזון הכוחות ונאלצתי להחזיר
את הגדוד ללחימה בעמק הבכא .הגדוד היה
מעורב בהמשך בלחימה פיזית קשה וגורלית
בגזרת חטיבה  7ולא היה ביכולתי להוציאו
מתוך שטח הלחימה.
קיבלתי בהמשך הלחימה את אישורו של אלוף
פיקוד הצפון חופי להחלטותיי אלו:
ביום  8באוקטובר בלילה נפגע ונהרג הסמג"ד,
רס"ן גדעון ויילר שחדר בראש כוח טנקים להציל
ולחץ כוח אחר שנקלע למארב קומנדו סורי
באזור תעלת הנ"ט על הגבול הבינלאומי .הייתה
זו פעולה אמיצה שהפגינה את אחריות המפקד
והרעות שבין לוחמי השריון.
ביום ג' בבוקר ,בשלב הקריטי של לחימת
החטיבה "להיות או לחדול" ,העתקתי את השדרה
הגדודית בפקידו של סא"ל משולם רטס למרכז
הלחימה בעמק הבכא.
בשיחתנו האחרונה אמר לי רטס..." :יאנוש
אתה שולח אותי ואת לוחמי למשימת התאבדות.
אילולא היית זה אתה לא הייתי מבצע משימה זו".
ואכן סא"ל משולם רטס הלוחמים הנועזים
שאיתו נפגעו בקרב מכריע זה לאחר שהגנו
בגופם על שלמות הצפון .בקרב הבלימה הצליחה
חטיבה  7לשמור על צפון רמת הגולן ולמנוע
מהסורים לכבוש בקרב ההכרעה .אתם לוחמי
הגדוד והמשפחות השכולות יכולים להיות גאים
במעשיכם ובבני משפחותיכם שלחמו על הגנת
המולדת.
היו ברוכים ובריאים.
ומשהו אישי לאיילה רטס :מחבק אותך חזק
ותמיד ,מתגעגע לרטס.
יאנוש בן גל ,אלוף".

אביגדור (יאנוש) בן־גל
 כרטיס ביקוראביגדור בן־גל נולד בלודג' שבפולין
בשם יאנוש לּודוִיג ,בנם של יעקב ויונה
ואחיה הצעיר של אילנה .בהיותו בן
שלוש פלשו הנאצים לפולין ופרצה
מלחמת העולם השנייה ,ובעקבותיה
ברחו הוריו עמו לברית המועצות
והגיעו לסיביר .הוריו נעלמו במהלך
המסע ,והוא נותר עם אחותו .השניים
הגיעו לפרס (איראן) ומשם עלו לארץ
ישראל עם ילדי טהרן בשנת .1943
את דרכו בצה"ל החל ערב מבצע
קדש ( .)1956הוא שובץ בחיל השריון
ועבר הכשרה כלוחם וקורס מפקדי
טנקים .בהמשך השלים קורס קצינים
ושימש מפקד מחלקת טנקים .בשנים
1962־ 1964יצא ללימודי פיקוד
ואסטרטגיה בצרפת .היה קצין האג"ם
של חטיבה  .7בעת סיור מבצעי עלה
רכבו על מוקש ,הוא נפצע ברגלו
ונותר מאז עם צליעה .במלחמת ששת
הימים שימש קצין האג"ם בחטיבה
 .200במלחמת ההתשה פיקד על גדוד
בחטיבה  ,7שפעלה באזור תעלת
סואץ ,ואחר כך פיקד על חטיבה .7
בין תפקידיו:
קצין האג"ם של חטיבה .7
קצין האג"ם של חטיבה ( 200אגרוף
הברזל) במלחמת ששת הימים.
מג"ד  79במלחמת ההתשה.
מח"ט  7במלחמת יום הכיפורים.
מפקד עוצבת געש ()36
עוזר ראש אג"ם
מפקד פיקוד הצפון במבצע ליטני.
מפקד הגיס המטכ"לי  446במלחמת
שלום הגליל.
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טבילת
האש
שלי
רס"ן יואב שניידר ,קצין האג"ם
של חטיבה  460כיום ,היה סג"ם
ומפקד מחלקת טנקים בפלוגה
ו' של גדוד  74כשפרצה מלחמת
לבנון השנייה .במלחמה נפגע
הטנק שלו ,שלושת אני הצוות
נהרגו והוא נפצע קשה ונדרש
לשיקום של חצי שנה .במבט
מפוכח הוא מפרט את התמורות
שעבר חיל השריון מאז ואת
תחושותיו
עומר קסלר ,קצינת החינוך של חטיבה 460
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כשפרצה מלחמת לבנון השנייה ,היה סג"ם
יואב שניידר מפקד מחלקת טנקים בפלוגה ו'
של גדוד  .74שניידר הגיע לפלוגה כחודש לפני
המלחמה ,מיד עם סיום קורס קציני השריון .הוא
השתתף עם הפלוגה במספר מבצעים ברצועת
עזה ,לאחר חטיפת גלעד שליט.
"בתקופה הזו היו לנו כמה היתקלויות
מבצעיות וזה עזר לנו מאוד לגיבוש של הצוות
והמחלקה .כי סך הכול היינו רק שבועיים ביחד.
זה יצר גיבוש של הצוות והמחלקה" ,הוא מספר.
ב־ 12ביולי  ,2006לאחר חטיפתם של אלדד
רגב ואודי גולדווסר זיכרונם לברכה ,בגבול לבנון,
החלה מלחמת לבנון השנייה וכוחות צה"ל נכנסו
מעבר לשטח הלבנון .קצת לאחר מכן הוחלט
לצרף ללחימה גם את גדוד .74
"כשהחליטו על ההפעלה שלנו מעזה ללבנון,
כל התהליך של שינוי גזרה היה מאוד מהיר.
תוך יומיים היינו כבר בגבול לבנון ומוכנים
לפעולה .נכנסנו במבצע צה"לי גדול ב־2
באוגוסט .המשימה של הפלוגה שלי הייתה
להתקדם 3־ 4קילומט רים לתוך לבנון בגזרה
המערבית ,באזור המוצב כרכום והיישוב זרעית.
התקדמנו בלילה בציר הררי מאוד קשה ,לא
נלחמנו באויב אבל פני הקרקע וכמות הכוחות
בשטח הקשו על ההתקדמות .התייצבנו בקווי
העמדות שלנו לפנות בוקר .הכול היה מאוד
פסטורלי וירוק ולא ראינו שום אויב .הכול היה
כמו בלבנון  -מאוד פסטורלי אבל מאוד מטעה".
לאחר כארבע־חמש שעות ,שבמהלכן ניהלו
אש נגד עמדות שמסכנות אותם ונגד נקודות
שהיה להם מודיעין לגביהן ,עלה הטנק של
שניידר לעמדת אש כדי לירות לאחת מהנקודות
החשודות שהייתה בוואדי לפניהם.
"אחרי שעלינו לעמדת אש הטנק היה חשוף
בעמדה .כשרצינו לרדת מהעמדה החשופה
לעמדת המתנה ,זה היה בערך אחרי חמש עשרה
שניות של שהייה בעמדה החשופה ,הטנק ספג
פגיעה ישירה של טיל נגד טנקים .הטיל חדר
וגרם נזק מאוד מאוד גדול בתוך הטנק וגם קושי
מאוד גדול לנשום ולתפקד .איכשהו הצלחתי
לצאת החוצה ,לחלץ את עצמי מהטנק .מיד
ניסיתי לחלץ את אנשי הצוות האחרים שלי.
הניסיון לא הצליח כי התנאים בטנק היו מאוד
קשים מבחינת חום ועשן.
אני עצמי ,נפגעתי קשה מכוויות ושאיפת
עשן .עדיין יכולתי לתפקד אבל בקושי".
לאחר הפגיעה בטנק החלו מאמצי החילוץ
של הצוות .איתמר צור הנהג ואנדריי ברודנר
התותחן היו הרוגים והטען אלון פינטוך נפצע
באורח אנוש.
"אחרי משהו כמו ארבעים דקות הגיע
מסוק וחילץ את כולנו לבית חולים רמב"ם

בחיפה .אותי והרדימו וטיפלו במה שאפשר.
ניסו להיאבק על חייו של הטען שלי ,אך ללא
הצלחה והוא נפטר לאחר כארבע שעות .שני
אנשי הצוות האחרים ,הנהג והתותחן ,נהרגו על
אדמת לבנון .אחרי יומיים בערך העירו אותי
מההרדמה ועשו את הטיפולים שהיה צריך
לעשות .ההחלמה מהכוויות נמשכה כחצי שנה,
ולאחר מכן חזרתי לתפקיד קרבי".
לאחר השיקום וההחלמה חזר שניידר לשירות
ונכנס לתפקיד 'גנן' בקורס קציני השריון .משם
המשיך בתפקידים פיקודיים שונים בחטיבה
 .188כיום ,עשר שנים אחרי ,הוא משמש קצין
האג"ם של חטיבה .460
הוא מספר על התחושות שהוא חש לאחר
המלחמה:
"ברמה האישית זו חוויה מאוד קשה לאבד
את כל אנשי הצוות ולהישאר היחיד וגם
להתמודד עם פציעה קשה .זה לא היה משהו
שהוא מובן מאליו  -גם תהליך מנטלי וגם תהליך
פיזי קשים ,אבל אני שמח שבסוף הצלחתי
לעשות את זה ו'הנני כאן' מה שנקרא".
הוא מספר גם על הלקחים המקצועיים
שהופקו ,מנקודת מבטו:
"מבחינת לקחים מקצועיים אפשר להגיד
שבשתי 'האבנים הגדולות' שהן גם הקרקע וגם
האויב ,בתפקידנו בעיקר כשריון ,וגם כצה"ל,
עשינו שינויים גדולים .בהיבט הקרקע הפסקנו
לחשוב בצורה קווית ,כמו שחושבים בסוריה
או מצרים ,ושינינו את כל טכניקות הלחימה
שלנו לשטחים הררים ,מה שנקרא שטחים
סגורים לשימוש במחסה ,במסתור ובחשיבה
יותר מעגלית .ובהיבט של האויב  -למדנו
להיערך ללחימה מול אויב שאינו סדור ,מתחבא,
משתמש בנ"ט .פיתחנו את ארגז הכלים שלנו
ללחימה נגד נ"ט ,בין אם זה שימוש בעשן ,נסיעה
מהירה ,או שימוש במחסה .אני חושב שכיום
אנחנו במקום אחר לגמרי ממה שהיינו בזמנו".
שניידר מספר שגם ההכשרות בחטיבה 460
הושפעו רבות ממלחמת לבנון השנייה ומלקחיה:
"ההכשרה מתעדכנת כל הזמן לאור שדה
הקרב .אפשר לראות שיש יותר שבועות אימון
של שטח סגור ,יותר צירים הררים ,יוצאים
משיזפון לשטחים שהם לא מדבר ,הם לא
חוליים אלא יותר הרריים .זה בהחלט משפיע".
ומבחינת מוכנות החטיבה ללחימה בלבנון?
"מבחינת המוכנות של החטיבה ,האימונים
מתואמים כרגע לגזרת עזה ,אבל מדברים
ומתכוננים לכל .היתרון של חטיבה  460הוא
שבהכשרות מדברים על הכול ,על כל הגזרות
והאתגרים שיכולים לפגוש את לוחמי ומפקדי
העתיד של ה ַחיִל .אז הידע המקצועי קיים בתוך
הגדודים".

סמל איתמר צור ז"ל

סמל אלון פיינטוך ז"ל

סמל אנדריי ברודנר ז"ל
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פגישה אישית

סגן אור דניאל
סג"ם עמרי גביש ,קצינת החינוך בגדוד 195
רקע כללי:
קוראים לי אור דניאל בן  ,22גר בראש העין.
רקע צבאי:
התגייסתי בנובמבר  2012לחיל השריון.
שובצתי בטירונות לחטיבת  ,401ולאחר מכן
המשכתי לצמ"פ בגדוד  .532לאחר מכן יצאתי
לקורס מפקדי טנקים (קמ"ט)
ומיד אחר כך יצאתי לקורס
קצינים בבה"ד  .1במהלך הקק"ש
(קורס קציני השריון) נפלתי בגלל
חוסר הקצאות להצבת קצינים
בחיל ולכן עברתי להיות מפקד
בצמ"פ ,של מחלקת רחף  -אליה
מגיעים נופלי יחידות מיוחדות
כמו שייטת ,טייס ,מטכ"ל
ודובדבן .לאחר מחזור פיקוד
אחד ,חזרתי לקק"ש והשלמתי
את תהליך הקצונה.
שובצתי כמ"מ טירונים
בגדוד  195בבית הספר לשריון,
המכשיר את הטירונים של חיל .במחזור הראשון
הייתי מ"מ נהגים ,לאחר מכן מ"מ ביינישים (בני
ישיבות) ובמחזור האחרון בתור מ"מ הייתי מ"מ
טענים .היום אני מסייס את המחזור הראשון
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בתור סמ"פ בפלוגת בולדוג השייכת לחטיבה
 ,401ואז צפוי להמשיך בתפקיד הזה לעוד מחזור
נוסף .השנה ביום העצמאות ה־68
קיבלתי את הצטיינות המח"ט.
מה תוכניותיך להמשך השירות?
בסוף המחזור הבא אני מצפה לצאת לקורס
מ"פים ולהשתבץ בפלוגת
מבצעית.
מהו האתגר הכי גדול שיש
לד מתפקיד?
בתפקיד אני נדרש להתמודד
עם אתגר ניהולי  -ריבוי
משימות ,עבודת מול מספר
רב של שותפי תפקיד וניהול
מעקבים אחר ביצוע משימות.
ביסל"ש בשבילך זה...
מקום אליו מתגייסים אזרחים
ויוצאים ממנו חיילים עם
משמעת ,הבנת הצבא והמערכת,
הבנת המשמעות של השירות
וחשיבות חיל השריון .עיקר השירות הצבאי
שלי התרחש כאן וזכיתי לראות הרבה חיילים
עוברים תהליך ,מתמסרים לצבא וממשיכים
בתפקידי פיקוד וקצונה.

ספר על רגע משמעותי בשירות.
כשהייתי מפקד במחלקת רחף התמודדתי עם
הרבה אתגרים פיקודיים שלא חשבתי שאצטרך
לחוות .ההתמודדות הייתה מאתגרת אגל הייתה
שווה את המאמץ  -מהמחלקה יצאו שמונה
קצינים ,ואני למדתי על דרכי פיקוד שעזרו לי
לעצב את הדמות המפקד עבור החיילים שלי.
מפקד משמעותי שהיה לך?
המפקד המשמעותי שהיה לי עד היום ,הוא
המט"ק שלי מהטירונות  -אביחי ואקרט .הוא
היה דואג לכל החיילים שלו ,נותן יחס אישי
ובגובה העיניים למרות הדיסטנס ,ונתן הרגשה
שבאמת אכפת לו ,לא רק מההכשרה אלא מאיתנו
כאנשים .אנחנו עוד פעם בקשר וזה מחזק את
המשמעות של מפקד בביסל'ש.
אם לא היית קצין בחיל השריון ,איפה היית
בצבא?
כנראה בחי"ר.
מה הפק"ל שלך בכל סוף שבוע?
קודם כל משפחה ,חברה וחברים .אני משתדל
לצאת לגלוש כמה שאפשר ובעיקר לנוח.
איפה נראה אותך בעוד חמש שנים?
אם לא בצבא ,אז הייתי רוצה להקים חברת
סטרט־אפ.

טכנולוגיית  IR3לגילוי אש בתא מנוע

טכנולוגית גילוי הלהבה האמינה בעולם,
ה־( ,IR3 )Triple IRיושמה לאחרונה במערכות
גילוי ושיכוך התפוצצויות ואש בתאי מנוע של
רק"מ .טכנולוגיה זו מנצלת את המאפיינים
הייחודיים של קרינת האינפרה־אדום ()IR
הנפלטת מלהבות.
תא מנוע של רכב קרבי מהווה נקודת תורפה
להתלקחות אש ,שיכולה להשבית את יכולת
הפעילות המבצעית של הכלי .השילוב של חום
גבוה עם דלקים ושמנים מגביר משמעותית את
הסיכוי להתלקחות אש הן כתוצאה מפגיעה בטנק
והן כתוצאה מכשל טכני שיכול לגרום לניצוץ או
להתחממות נקודתית קיצונית .לכן ,מערכת גילוי
וכיבוי מהירה ואמינה היא צורך מבצעי קריטי.
בעבר גילוי האש נעשה על ידי מדידת
טמפרטורה לאורך חוט ,שנפרש בתוך תא
המנוע (גילוי חום חוט) ,או באמצעות גלאי חום
נקודתיים .על מנת ששיטה זו תהיה אמינה ,יש
צורך לקבוע סף טמפרטורה גבוה משמעותית
מהטמפרטורה שיכולה להתפתח בתא המנוע
בתנאי עבודה רגילים .התפתחות טמפרטורה
גבוה כל כך אורכת זמן ,ולכן גילוי חום חוט היא
שיטת גילוי איטית יחסית.
חברת ספקטרוניקס ,המתמחה הן במערכות
צבאיות לגילוי ושיכוך התפוצצויות והן בגלאי

אש תעשייתיים ,הסבה לשימוש בתאי מנוע
של רק"ם את טכנולוגיית ה־ IR3שפיתחה
לשימושים תעשייתיים .טכנולוגיית ה־,IR3
אשר נחשבת לאמינה ביותר בעולם בגילוי להבה,
פותחה במפעל ספקטרוניקס בשדרות במהלך
שנות ה־.90
טכנולוגיה זו מנצלת את ה"חתימה
הספקטרלית" של להבות בתחום ה־ IRעל
מנת להגיע לרמת אמינות שלא הייתה כדוגמתה
בעבר .חתימה ספקטרלית זו כוללת פילטה חזקה
באורך גל  4.3מיקרון ,שנובעת מהפחמן הדו־
חמצני ( )CO2החם שבלהבה (ראו תרשים).
על ידי מדידה בשלושה תחומי אורך גל שונים
(המסומנים בתרשים באדום ,ירוק וכחול) וניתוח

אות מתוחכם הגלאים מצליחים להבדיל בין
קרינה שמקורה באש לבין קרינת  IRממקורות
אחרים.
טכנולוגיה זו ,עליה נרשמו מספר פטנטים,
מיושמת על ידי ספקטרוניקס באתרים
רגישים ביותר כגון אסדות קידוח נפט וגז,
מפעלים פטרוכימיים והאנגרים של מטוסים.
בין לקוחות החברה נמצאים צה"ל ,צבא
ארצות הברית וחברות הדלק והגז הגדולות
( Shell, BP, Gazpromועוד).
המערכות הצבאיות ,שבהם הוסבה טכנולוגיית
הגילוי בתא המנוע מגילוי חום חוט ל־,IR3
מספקות מהירות תגובה גבוהה הרבה יותר (גילוי
תוך מספר שניות) ללא פשרה ברמת האמינות.

ברגע האמת מצי לים חיים
חברת ספקטרוניקס מברכת את חיילי השריון
ספקטרוניקס בע״מ
אזור התעשיה שדרות
טלפון08-6875444 :
amos.gonen@emerson.com
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חרמ"ש
של הגדוד השני
בחטיבה 679
במלחמת לבנון השנייה
פלוגת חרמ"ש בגדוד שריון ,בסדיר ובמילואים ,איננה סרח עודף אלא
חלק חיוני בלחימה ,ולכן יש להכשיר ולאמן אותה כחלק אורגני מהגדוד.
מחשבות על שת"פ חרמ"ש במלחמה
עדי דרור

איך הגעתי לגדוד?
במארס  2014השתחררתי משירות הקבע
לאחר תפקיד מ"פ מסלול בגדוד חרוב ( .)93כל
מה שרציתי באותו הזמן היה לזכות עם מכבי
תל אביב בפיינל פור של היורוליג ,שנערך בתל
אביב בתחילת מאי ,ולטוס לטיול מסביב לעולם.
במארס  2005חזרתי ארצה מקץ  10חודשים בהם
טיילתי באוסטרליה ,ניו־זילנד וחודש בתאילנד,
כדי ללמוד עברית בחזרה .לאחר כשבוע יצרו
איתי קשר מהשלישות של גדוד חרוב והזמינו
אותי לערב חגיגי לכבוד עשור לגדוד ,אליו הוזמנו
כל המ"פים .הגעתי לאירוע שנערך בחולון ושם
פגשתי את אמיר פוקס ,שהיה המ"פ של פלוגת
המסלול השנייה בגדוד וכבר הספיק להשתחרר.
דיברנו קצת על החיים באזרחי והוא סיפר שכבר
הוצב כמ"פ חרמ"ש במילואים בגדוד שריון וכי
אין לו סמ"פ .מיד אמרתי כי אם זה אפשרי אשמח
להיות הסמ"פ שלו .לאחר כשבועיים הוצבתי
כסמ"פ של פלוגת החרמ"ש של גדוד .8112
בנובמבר  2005התחלתי ללמוד לתואר ראשון
בביולוגיה במכללת אורנים .במהלך השנה ביצענו
אימון מפקדים במא"ט (המרכז לאימונים
טקטיים) שם פגשתי חלק מקציני הפלוגה ,את
סגן נמרוד ניר (שהכרתי עוד מהשירות הסדיר)
שהיה מ"מ חי"ר חדש בפלוגה ,את שני קציני
המרגמות הוותיקים  -סגן עמיאל פישר וסגן
יובל ליברמן ,ואת המפל"ג ,הרס"פ זוהר אבידן,
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הסרס"פ אביחיל אריאל ורפי נהג המ"פ .בנוסף
פגשתי חלק מקציני הפלוגות האחרות בגדוד.
המפגש הבא שלי עם המפקדים היה לקראת
תעסוקה מבצעית שתוכננה להתקיים בתחילת
אוגוסט  2006בגזרת ג'נין .בסיור בגזרה פגשתי גם
את סגן יתיר דוידוביץ' ,מ"מ חי"ר חדש בפלוגה,
וסרן אבינועם בן מוחה ,קצין הסיור ותיק .במהלך
אותה התקופה הספקתי גם לבצע עם פוקס
סיור בימ"ח במחנה יפתח ,ולראות את מיקומי
הכלים של הפלוגה.
במשך כל הזמן הזה עדיין לא פגשתי את
חיילי הפלוגה (בגלל החלטת המטכ"ל על צמצום
אימוני המילואים לצורך חיסכון בתקציב) ,אך
הבנתי שבתעסוקה נצטרך לבצע אימון הקמה,
כי מרבית הקצינים היו חדשים ואין סמלים
ומפקדים (מ"כים) מוגדרים .מהשיחות ביני
ובין פוקס החלטנו שהדבר הראשון שנעשה
יהיה ליצור אורגניות מחלקתית בפלוגה וכי לכל
חייל יהיה ברור מי המ"מ ,הסמל והמ"כ שלו -
התנהלות ששנינו הכרנו עוד מהשירות הסדיר
בגדוד חרוב (תחת המג"דים אשר בן לולו ונוחי
מנדל) .התנהלות זו לא הייתה מקובלת בפלוגה
עד לאותה העת והרעיון זכה להתנגדות נמרצת
מצד המפל"ג (מפקד הפלגה) הוותיק.

גיוס חירום
באמצע יולי  ,2006עם פרוץ מלחמת לבנון
השנייה ,הייתי שקוע בתקופת המבחנים ועיקר

מה שהעסיק אותי היו מבחנים בכימיה אורגנית
וחדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי).
כשבועיים מאוחר יותר ביום שישי  2באוגוסט,
אם אני זוכר נכון ,בסביבות  9:00אני מקבל
טלפון מזוהר הרס"פ שמספר לי ששמע שהמג"ד
והמפ"מ (מ"פ מפקדה) נסעו צפונה לימ"ח
וכנראה שמשהו מתבשל .אמרתי לו שזה בטח רק
עדכון מצב ובכל מקרה אנחנו אמורים להתחיל
אל"ל (אימון לקראת לחימה) ביום ראשון לגזרת
ג'נין .עדכנתי את פוקס שאמר שיברר ,ולאחר
ארבע שעות כבר התבשרתי מפי זוהר כי הוא
עוד מעט בא לאסוף אותי ושאכין כבר את התיק
(תובנה ראשונה :הלוגיסטיקה תמיד יודעים
ראשונים) .בדרך כבר יצרנו קשר עם הקצינים
ועם חלק מהמפקדים שיכינו תיק ויגיעו לימ"ח.
בימ"ח התחלנו להתארגן לגיוס החיילים ובעיקר
לנסות ולהבין איך יתבצע הגיוס ,איפה? מתי?
מאיפה מוציאים את הנגמ"שים? איך מזהים
את החיילים שלנו?
לקראת הערב הופעל החייגן ומרבית החיילים
הוקפצו במהלך ארוחת השבת .בינתיים בימ"ח
פוקס הלך עם המג"ד לפקודות ואני והמפל"ג
ניסינו להיערך לקליטה .סככת הקליטה מוקמה
בשדה ,צפונית לימ"ח ,עם תאורה מינימלית.
החלטנו כי ברגע שנצבור כמות חיילים נשלח
אותם עם אחד הקצינים אל תוך הימ"ח
לנגמ"שים להשלמת הצטיידות ולהוצאת
הנגמ"שים לנקודת הכינוס מחוץ לימ"ח .החיילים

טנק בלחימה

החלו להגיע בטפטוף בסביבות חצות .בכל פעם
שראינו נעליים אדומות ידענו שמדובר בחייל
שלנו וגם לפי החתמת הנשק  -אם־ 16ארוך
בורקס (בורקס  -כינוי למתפס דמוי משולש
של אחד מדגמי הרובה).
במהלך הלילה התעסקנו בעיקר בחיול
הלוחמים וצבירתם .ההתארגנות עם הציוד
הייתה קשה ומתסכלת .חלק מהקיטבגים נארזו
עוד בשנות השמונים ובכיס החולצה מצאנו
גלויות לשליחה הביתה מתקופת מלחמת לבנון
הראשונה .רוב המדים היו במידות קטנות וציוד
הלחימה מיושן מאוד (קפל"דים במקום קסדות).
מבחינת החיילים והמפקדים שהורגלו לציוד
איכותי בהרבה בשרותם הסדיר ,מצב הציוד
גרם למרמור רב וחוסר אמון .עם אור ראשון
במשטח הנגמ"שים בימ"ח הצלחנו לרכז את
עיקר הלוחמים .פוקס היה עם המג"ד ואני
ריכזתי את המפקדים והחיילים לשיחה .הלוחמים
העלו טענות רבות בנוגע לציוד ,לנגמ"שים הלא
ממוגנים ולכשירות שלנו ככוח לוחם  -הרי לא
התאמנו יחד והם אינם מכירים את המפקדים
והקצינים ול־ 70אחוזים מחיילי הפלוגה הייתה
זו הפעם הראשונה בשירות מילואים .הצגתי
את עצמי לפלוגה .אמרתי ללוחמים שיפסיקו
להתרכז במה שלא טוב וכי אם קראו לנו לדגל
אז כנראה שצריך אותנו ואנחנו פה כדי לעשות
את המקסימום כדי להגן על הבית .בנוסף
הבטחתי לעשות את כל המאמצים כדי להשיג

ציוד לחימה ראוי .השיחה עזרה ומרבית הפלוגה
נרתמה והתחלנו לארגן את הנגמ"שים ולחלק
את הפלוגה למחלקות (שתי מחלקות חי"ר של
יתיר ונמרוד) .לשמחתי ראיתי בין הלוחמים גם
פנים מוכרות של חיילים ומפקדים שהכרתי עוד
מהשירות הסדיר בגדוד חרוב ,ויחד איתם הנענו
את כל הפלוגה.

זמן יקר
במהלך השבת התארגנו בשטחי הכינוס מחוץ
לימ"ח והתרכזנו בארגון המחלקות ושפצור הציוד
האישי והמחלקתי .בכל הזמן הזה נופלות מידי
פעם קטיושות במרחב אך לא בטווחים המסכנים
אותנו .מבחינת הציוד האישי  -החלפנו ציוד
רב ובסופו של דבר הצלחנו להשיג ציוד ראוי
לכ־ 65לוחמים ואילו שאר החיילים הועברו לגדוד
ושימשו כתורנים ורזרבות .בזמן הזה מחלקת
הסיור על גבי האמרים עלתה צפונה למטולה
להתחיל בתצפיות וסיורי שטח בגזרה המיועדת
למשימת הגדוד .האמל"ח שעמד לרשותנו היה
בסיסי מאוד :אם־ 16ארוך 6 ,מטולים אם־,203
רימוני יד ומא"גים .בשלב מאוחר יותר קיבלנו גם
טילי לאו .מבחינת אמצעי ראיית לילה היו לנו
' 2עכברים' ו'עכברוש' ולמחלקת הסיור הייתה
'לילית' .ללא ספק ירידה תלולה מהסטנדרט
המוכר מהסדיר .כדי ליצור אורגניות בכוח
התחלנו לבצע תנועות מחלקתיות ותרגולות
חי"ר ,מרמת החוליה ועד לכיתה והמחלקה.

ההטרוגניות בפלוגה הייתה רבה מאוד ונעה
מחיילים בוגרי רובאי  02שעברו הסבה לחרמ"ש
במילואים ,בוגרי פלוגות החרמ"ש הסדירות של
שנות ה־( 90אלון ,אשחר וכו') ,בוגרי גדודי ה־90
(חרוב ,שמשון ודוכיפת) ועד ללוחמים שזה עתה
השתחררו מגבעתי .טווח הגילאים של הלוחמים
נע מ־ 22ועד ל־ .48חלק מהחיילים מעולם לא נעו
בחוליה מרובעת או בחוליה בכלל .מהבחינה הזו
לתנועות והתרגולות בשטח היה תפקיד חשוב
ביצירת האורגניות בכוח.
בעזרת הגדוד התארגנו לאימונים ברטוב
באזור דלווה ,ובמקביל לתנועות והתרגולות
ביבש ביצענו גם מטווחים ותרגילי חוליה ברטוב.
במטווחים סייע לנו גם אחד הקצינים הוותיקים
בפלוגה שהגיע במהלך השבת לימ"ח .לאכזבתנו
ראינו כי הקצין יוצר אווירת נכאים בפלוגה
במקום לחזק את הביטחון של הלוחמים ביכולתם
לעמוד במשימות שיוטלו עלינו .הודנו לו על
עזרתו במטווחים ושלחנו אותו לביתו באמירה
כי במידת הצורך נקרא לו שנית ,העיקר שיתרחק
מהחיילים .תקופת האימונים וההכנה ללחימה
תרמה רבות לחיזוק הביטחון ותחושת המסוגלות
של הלוחמים ולחיזוק אמונם במפקדים.

משימות הפלוגה
לאחר כיומיים של אימונים הגדוד עלה צפונה
לשטחי ההיערכות ממזרח למטולה (עגל חי"ר).
מחלקות החי"ר והמרגמות התארגנו בחניון
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הצליחו לחלץ את עצמם לאחור אל תוך מתחם
המחצבה ובמקביל בוצע ירי מרגמות לנקודות
חשודות על ידי מחלקת המרגמות בטווח של
הכוח של יתיר .הפצועים והטנקים הפגועים
חולצו בהמשך חזרה לשטחנו בפיקודו של סרן
בועז שוורץ ,מ"פ ז' ,שהיה גם מפקד המתחם.
בשלב הזה לקח סרן אמיר פוקס ,מ"פ החרמ"ש,
את הפיקוד על מתחם תל נחאס עד לחזרת
הכוח לשטחנו.

סיכום
המלחמה תפסה את פלוגת החרמ"ש לא
מוכנה ולא כשירה ולמעשה היוותה מלחמת
הקמה מחדש לפלוגה .הפלוגה עמדה בכל
משימותיה וחתרה לסייע לגדוד במשימותיו
לאורך כל הלחימה.

לקחים
טנקים של חטיבה  679אליה משתייך גדוד החרמ"ש

הגדודי בעגל ואילו מחלקת הסיור התמקמה
בגינת בית פרטי למרגלות הר צפייה במטולה.
באזור זה תדירות הנפילות הארטילריות היותה
כבר גבוהה יותר וגם הנפילות היו קרובות .בשלב
הראשון הגדרנו את נהלי החניון :תנועה רק
עם שכפ"ץ וקסדה ,לינה בתוך הנגמ"ש ,למרות
שמדובר באוגוסט בעמק החולה ,והגבלה על
שימוש בפלאפונים .הפקודות והמשימות
הצפויות לפלוגה מבחינת הגדוד הסתכמו במילה
אחת :פלוגת החרמ"ש בהרכב שתי מחלקות חי"ר
 במגננה ,מחלקת הסיור  -במגננה ומחלקתהמרגמות  -במגננה .במילים אחרות  -אין לנו
מושג מה לעשות אִתכם ,תשתדלו לא להפריע
ובטח שלא להיפגע .מבחינתנו המשכנו בהכנות
כרגיל  -מסדרי ציוד ,ציוותי כוחות ,תצפיות
וסיורי שטח ,כדי להיות מוכנים לקריאה.
לאחר יום נוסף ,בלילה ,התקבלה הפקודה
לגדוד לנוע ולהתמקם לחיפוי במחצבה בתל
נחאס הממוקם צפונית מערבית למטולה ומאפשר
חיפוי לכיוון אל חיאם .המג"ד (סא"ל עמית
חדד) נכנס עם פלוגת שריון בלילה והתמקם על
התל .על פי ציוותי הכוחות החטיבתיים אמורה
הייתה פלוגת חי"ר מחטיבה ( 724שאליה סופח
הגדוד) לחבור אל הגדוד למשימה זו .עד רגעים
אלה (יוני  )2016עדיין לא בוצעה החבירה...
לאחר שהמג"ד הבין כי כוח החי"ר הזמין והיחיד
שברשותו הוא פלוגת החרמ"ש ,ניתנה הפקודה
לפלוגה להיערך לכניסה וחבירה למג"ד בתל
נחאס .במקביל התמקמה מחלקת המרגמות
והודיעה למג"ד כי היא פרוסה ומוכנה לטובתו.
במהלך ההכנות למשימה החלטנו כי רק שני
שלישים מהפלוגה (כ־ 40לוחמים) ישתתפו
במשימה וכי שאר הפלוגה תישאר עם הרס"פ
והנגמ"שים בחניון הגדודי ,ויהיו מוכנים לחבור
אלינו אם המהלך יתקדם צפונה ויצריך תמרון
עמוק יותר .חציית הגבול תואמה עם חטיבה
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 724ונכנסנו בעקבות אחד מגדודי החי"ר שנע
צפונה לכיוון אל קליעה .התנועה החלה עם
דמדומים ובוצעה תחת חיפוי של הטנקים מתל
נחאס .לאחר החבירה לתל ערכנו סיור מפקדים
בגזרה הקרובה וקבענו את שיטת האבטחה .כיוון
שהמתחם היה מעורב לחי"ר וטנקים הוגדרו נהלי
תנועה וזיהוי לכלל הלוחמים .השטח המנהלתי
לפלוגה בתל נקבע בדיר עיזים ריק ,מתחת לבניין
שהיה במרכז המחצבה .הקומה התחתונה של
המבנה הייתה נסתרת וממוגנת באופן יחסי.
כדי לספק אבטחה היקפית לטנקים העסוקים
במשימת החיפוי מיקמנו שני כוחות במארב
מעל מצוק המחצבה ,במפנה המערבי של התל,
כוח אחד לכיוון צפון־מערב וכוח שני לכיוון
דרום־מערב .הכוחות הוחלפו כל  12שעות תוך
הקפדה על נהלי חבירה מלאים ,כדי להימנע
מירי דו־צדדי .בנוסף הוגדר כוח כוננות שביצע
בכל ערב פטרול בכרם הזיתים הצמוד לתל ,כדי
לשלול איומים והגעה נסתרת של מחבלים אל
התל .כל המשימות שניתנו לפלוגה היו ברמת
הכשירות הנדרשת מהלוחמים והמפקדים ,ובוצעו
ברמה גבוהה בהובלת הקצינים.
מחלקות הסיור והמרגמות עבדו במקביל
באופן ישיר מול הגדוד .מחלקת הסיור הכווינה
כוחות ואספה מודיעין לפי צי"חי הגדוד ומחלקת
המרגמות ,שהייתה למעשה הכוח הארטילרי
היחיד בידי המג"ד ,ביצעה ירי בהתאם למטרות
שהוגדרו על ידי הגדוד.
בבוקר  14באוגוסט ,לפני הפסקת האש,
זיהה כוח המארב הדרומי בפיקוד יתיר ,תנועות
חשודות בכרם הזיתים ,בטווח של כ־ 800מ'
מהתל .כדי לתת מענה לאיום יצא צמד טנקים
בפיקודו של סרן צור זרחי ז"ל מהתל ,ובהכוונה
של הכוח מהמארב ביצע ירי לכיוון האיום .תוך
זמן קצר נפגעו שני הטנקים מאש נ"ט בצריח.
מהירי נהרג במקום סרן צור זרחי ז"ל .הטנקים

אורגניות ,אורגניות ,אורגניות :לכל חייל יש
מ"כ ומ"מ .עבודה בצורה אורגנית משפרת את
הלכידות והמקצועיות של המחלקות והפלוגה
ומחזקת את אמון הלוחמים במפקדים.
אימון חירום הוא הכרחי גם במצב של מיעוט
משאבים (זמן ,שטחי אש ,תחמושת) ואת מרביתו
ניתן לבצע גם ביבש .אין כמו תרגולות ותנ"ם
(תנועה מאובטחת) כדי ליצור את האורגניות
והלכידות בכוח.
שיחה יומית עם הלוחמים :האינטראקציה
בין הלוחמים והמפקדים חשובה מאוד .לנסות
ולפזר את העמימות שקיימת בסיטואציות כמו
גיוס חרום ,לדבר בגובה העיניים ולא להבטיח
ניסים ונפלאות .מילואימניקים הם לא ילדים
קטנים והם מעריכים כנות וסמכותיות.
יוזמה ברמת המפקדים :אל תשבו ותחכו
למשימות ,צאו לשטח ולִמדו את המשימות
האפשריות .אם המשימה שקיבלתם אינה
משרתת את המטרה ,הציעו למג"ד את עצמכם
במשימה אחרת .מגננה אינה משימה צבאית -
היא בעיקר תירוץ ל'אני לא יודע מה לעשות
אִתכם/אני לא סומך עליכם'.
פלוגת החרמ"ש/מסייעת בגדוד השריון
במילואים ,היא ככל הנראה כוח החי"ר היחיד
שיהיה למג"ד בחירום .מג"ד שלא ידאג לאמן
ולהכין את הפלוגה למלחמה (בטענה שיקבל
כוח חי"ר מהחטיבה השכנה) עלול להישאר
לבד על התל...
מחלקת המרגמות היא הכוח הארטילרי
הזמין ביותר של הגדוד ויכולה לסגור מעגלי
אש בדקות (להבדיל מהארטילריה המוקצית
לחטיבה) ,בשילוב מחלקת הסיור.
פלוגות החרמ"ש עברו תהליך ריענון ארוך מימי
מלחמת לבנון השנייה מבחינת כוח אדם ואמל"ח
אך עדיין המצב בימ"ח מבחינת אמצעי הלחימה
המוקצים להן (בעיקר נשקי קלעים ואמצעי
ראיית לילה) רע מאוד .אימון פלוגות אלה צריך
להיעשות תוך ניתוח מעמיק של המשימות להן
יידרשו במתארים האופרטיביים השונים.

הקשר השקט מאחורי כח השריון
אנחנו מודים לצה"ל על האמון המתמשך בנו כספקית קשר הפנים של טנק המרכבה

צילום :מיכאל מס

זה למעלה מ 20-שנה שחברת טקמר גאה לספק מוצרים ופתרונות תקשורת מתקדמים עבור
חיל השריון ,חיל האוויר וחיל הים ,בפרויקטים כגון מרכבה סימן  ,4כיפת ברזל וספינות סיור.

קש"פ 1999

אורדן עם השריון למעלה מ־ 45שנה

אורדן תעשיות מתכת ויציקות בע"מ
www.urdan.co.il 054-9980105

צעדת השריון ה־ 26בסימן

מאה שנים לטנק
עומר קסלר ,קצינת החינוך של חטיבה  | 460צילום :אפרת אלישע ,יחידת ההסברה ביד לשריון
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רעות השריונאים

צעדת השריון ה־ 26שהתקיימה בחול המועד פסח,
התמקדה בציון  100שנים לשימוש המבצעי הראשון בטנק,
בקרב על הסום ב־ 1916על אדמת צרפת ,ובהתפתחות הטנק
ומיקומו במלחמה.
הצעדה נערכה כבכל שנה באזור לטרון ,במרחב שבו
התקיימו הקרבות הראשונים של חטיבה  ,7חטיבת השריון
הראשונה.
המסלול המשפחתי היה באורך ארבעה קילומטרים
ולאורכו הוקמו כמה תחנות הסברה:
 .1תחנת חטיבה  - 401בנושא מאה שנות טנק,
 .2תחנת חטיבה  - 7בנושא השריון הישראלי בתש"ח וקרבות
לטרון,
 .3תחנת חטיבה  - 188בנושא התפתחות השריון הישראלי,
 .4תחנת איגוד הספורט העממי,
 .5תחנת מד"א וכיבוי אש,
 .6תחנת חטיבה  460בנושא השריון .2016
בתחנות נהנו הצועדים מהסברים מעשירים ,ממשחקים,
מפעילויות יצירה ואפילו מצילום מגנטים למזכרת .עוד בצעדה
היה מטס של עמותת יעלים עם מטוסים קלים מעל מסלול
הצעדה ,תערוכת מכוניות עתיקות וייחודיות של "מועדון
החמש" ,תערוכה של ארגון בוני הדגמים ועוד.
בצעדה השתתפו טירונים וחניכים בהכשרה מחטיבה
 ,460לוחמים מהחטיבות המבצעיות ,מפקדי השריון בעבר
ובהווה ,ותיקי החיל ,בני המשפחות השכולות ואזרחים רבים.
"אני מאמין שאין דרך טובה יותר לחוש את הקשר לארץ
ישראל מאשר להלך בה לאורכה ולרוחבה .לחצות את עמקיה,
להעפיל אל פסגות הריה ,לסייר בשביליה  -גם הנידחים ביותר.
כך ,כאשר אתה מסייר ברגל ברחבי הארץ ,מתבשם מנופיה
ורואה במו עינייך את שרידיה הקדומים ויישוביה החדשים ,אתה
מרגיש את הקשר האמיתי לארץ ישראל ואת היותך בן הארץ
הזו" .זאב וילנאי (1988־ ,1900גיאוגרף והיסטוריון ישראלי,
מגדולי חוקרי ארץ ישראל ועתיקותיה בדורות האחרונים).
קישור לתמונות:
https://goo.gl/photos/H1PTSboFnib3n8ih8

אתנחתא והנחתה
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בתום הדיון על הקמת המרכז הלאומי לצפרות .מימין :הגב' נחמה בר־כוכבא ,מנכ"ל העמותה תא"ל (במיל') חנן ברנשטיין ,פרופ' יוסי
לשם ,השר אופיר אקוניס ,קצין השריון הראשי תא"ל שמואל אולנסקי ,אל"ם (במיל') גדעון בר־און יו"ר ועדת הבינוי בעמותה ומר פרץ
ואזן מנכ"ל משרד המדע

ביקור עם מעוף

ביקור מר אופיר אקוניס שר המדע ,הטכנולוגיה והחלל באתר יד לשריון בלטרון
כיו"ר וועדת החינוך של עמותת יד לשריון
בלטרון יזמתי את ביקורו של השר אופיר אקוניס,
שר המדע הטכנולוגיה והחלל ,באתר יד לשריון
בלטרון .השר חבר עמותת יד לשריון והביקור
התקיים ביום  13באפריל .2016
הביקור החל בהשתתפות תא"ל (במיל')
חנן ברנשטיין מנכל עמותת יד לשריון בלטרון,
תא"ל שמואל אולנסקי קצין השריון הראשי,
סא"ל צמרת ספורטה ראש ענף נפגעים ואנוכי.
הצטרפו אלינו מר פרץ ואזן מנכ"ל המשרד
ונציגים נוספים של השר אקוניס .לפני הגעת
השר הגיעו באותו בוקר כשבעים וחמישה מאנשי
משרדו לביקור מודרך באתר יד לשריון בלטרון.
החיילות המדריכות סיירו עם האורחים באתר
והדריכו אותם בנושאי הנצחת חללי השריון
והמורשת של ה ַחיִל מאז הקמת המדינה .אין
זה ביקורו הראשון של השר באתר .עם הגעתו
של השר אקוניס ללטרון הזמין אותו המנכ"ל,
תא"ל (במיל') חנן ברנשטיין ,לתצפית מגג בניין
המשטרה ,שם הציג בפניו את ההתפתחות באתר,
את תצוגת הטנקים ואת מוזאון הלוחם היהודי
במלחמת העולם השנייה .המנכ"ל הדגיש בדבריו
את מיקומו של אתר יד לשריון על אם הדרך
לירושלים הבירה ואת פתיחת כביש מספר  1מתל
אביב לירושלים  -בקטע שהיה חסום על מלחמת
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במרכז השר אופיר אקוניס עם מנכ"ל העמותה תא"ל (במיל') חנן ברנשטיין והגב' נחמה בר־כוכבא

ששת הימים  -רק במחצית שנות השמונים.
בהמשך התקיים טקס ליד כותל השמות,
במעמד המארחים וכל עשרות אנשי משרד
המדע .מר רן בר ,סמנכ"ל ובוגר חטיבה  ,7קרא
את היזכור לזכרם של חללי השריון .השר אופיר

אקוניס יחד עם מר פרץ ואזן מנכ"ל משרדו
ותא"ל שמואל אולנסקי קצין השריון הראשי
הניחו זר למרגלות כותל השמות.
השר והמארחים עברו לתערוכת הלוחם
היהודי במלחמת העולם השנייה ,שם המתינו כל

בפתח תערוכת הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה .מימין :קצין השריון הראשי תא"ל שמואל אולנסקי ,השר אופיר אקוניס והאלוף (במיל') חיים ארז

עשרות עובדי משרדו לטקס הרמת הכוסית לכבוד
חג הפסח .תא"ל (במיל') חנן ברנשטיין ,מנכ"ל
העמותה ,פתח את האירוע החגיגי ,בירך את
האורחים וציין את חשיבות ומשמעות המעמד
המשותף ביחד באתר יד לשריון ,המהווה מקום
ייחודי במורשת הקמת המדינה .השר אופיר
אקוניס הודה למנכ"ל העמותה על האירוח
המיוחד והמוצלח ובירך את אנשי משרדו ואת
מר פרץ ואזן מנכ"ל משרדו ואת הסמנכ"ל רן
בר .השר ציין את גאוותו בתפקידו ובעשייה של
המשרד בתחומי המדע ,הטכנולוגיה והחלל .עוד
ציין השר כי המשרד פועל רבות לחיזוק קשרי
החוץ של ישראל .תא"ל שמואל אולנסקי ,קצין
השריון הראשי ,בירך את האורחים בשם חיל
השריון ,וציין את החשיבות הרבה של אירוע
משותף זה של ביקור השר אופיר אקוניס ואנשי
משרד המדע עם אנשי העמותה באתר יד לשריון
בלטרון לכבוד חג הפסח.
האלוף (במיל') חיים ארז ,יו"ר מוזאון הלוחם
היהודי במלחמת העולם השנייה ,הנבנה בלטרון,
ציין את חשיבות פיתוח נושא הלוחם היהודי
והקמת המוזאון באתר  -מוזאון ייחודי בעולם

בנושא הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה
בצבאות שלחמו בנאצים .מר פרץ ואזן מנכ"ל
משרד המדע הצטרף למברכים .השר אופיר
אקוניס בירך את הנוכחים והרמנו יחד כוסית
לכבוד חג הפסח.
בסיום התקיימה פגישה מצומצמת בחדר
הישיבות בהשתתפות השר אופיר אקוניס מנכ"ל
עמותת יד לשריון ,קצין השריון הראשי ,אל"ם
(במיל') גדעון בר־און יושב ראש וועדת הבינוי
של העמותה ,פרופסור יוסי לשם מאוניברסיטת
תל אביב שהוא חבר עמותת יד לשריון בלטרון
וחוקר בעל שם עולמי בתחום הצפרות ,והח"מ.
הנהלת העמותה מעוניינת לחדש את פרויקט
הקמת יחידת המחקר בנושא 'ציפורים נודדות
לא יודעות גבולות' באתר יד לשריון בלטרון.
מיזם זה החל בשנת  1995לאחר הצבת המכ"ם
העוקב אחרי הציפורים הנודדות מעל ישראל,
ולא התממש עד כה עקב בעיות כספיות ואחרות.
כיום מבקשת העמותה יחד עם פרופסור יוסי
לשם לפתח נושא חשוב זה בשיתוף פעולה מלא
של שר המדע אופיר אקוניס ,ולהקים במקום
את המרכז הלאומי למחקר נושא הצפרות ביד

לשריון ,שיהיה מקושר לאתרים דומים בעולם.
מעל מדינת ישראל חולפות פעמיים בשנה כחמש
מאות מיליון ציפורים נודדות ,מהן מאה מיליון
מעל לטרון .בפגישה הגיש פרופ' יוסי לשם לשר
אקוניס חוברות המספרות על מחקר בנושא זה.
השר ביקש מפרופ' לשם להגיש בכתב פרטים
נוספים להקמת המרכז המבוקש.
וכך כתב השר בספר האורחים בסיום הביקור.
אחיי השריונאים'
בהצדעה ,בכבוד ובגאווה קיימנו כאן היום את
הרמת הכוסית של עובדי משרד המדע לחג
החירות.
המקום הזה ,יד לשריון בלטרון הוא סימלו
המובהק של סיפור העם היהודי מראשיתו ועד
ימינו אלה :גיבורנו יהושוע בן נון ,המכבים,
לוחמים יהודיים במלחמת העולם השנייה,
השריונאים וצבא הגנה לישראל כולו.
גאים בכם אוהבים אתכם!!!
אופיר אקוניס שר המדע
נחמה בר כוכבא (בריל)
יושבת ראש וועדת החינוך של עמותת יד
לשריון בלטרון
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לוחמי פלוגה ז' במלחמת לבנון השנייה2006 ,

פלא ושמו מילואים

הפלא הזה שנקרא מילואים  -הרבה אני חושב עליו ,על היכולת הזו לעבור
בבת אחת מצב למצב ,כמו מים חסרי מצב צבירה ממשי .רגע אחד אתה אזרח
עם לו"ז ועם תכניות ,ועם שליטה במצב ,וברגע השני אתה על מדים ,עם אבק
ונשק וגריז ,וסוחב פגזים ,ונזרק ממצב למצב
בעיניי  -מגרש המכוניות בכניסה לצאלים הוא אולי
הפלא הזה בעצמו .מכוניות חונות שם ,ישנות ,רובן חדישות,
ממתינות לבעלים שלהם שיחזרו אליהן ,אל העולם הרגיל
והנורמטיבי .כי שם מעבר לחומה ,קורה משהו אחר ,כולם
עם אותם בגדים ,משהו אחר נחשף באישיות שלנו ,משהו
כללי ששייך אל הדבר הזה שנקרא עם ישראל שחוזר לארצו
וצריך להגן עליה ,לפעמים עד כלות.
וכל הדברים האלו מקבלים עוצמה כפולה ומכופלת
כשמדובר במלחמה ,ובצו שמונה שמגיע בשבת .מין תחושה
ש'הסורים על הגדרות' וצריך להגיע כמה שיותר מהר
ליפתח .וכולם באמת הגיעו .הצוותים מלאים ,יש כאלו
שלא משובצים כי אין מקום .והדבר הזה שנקרא פלוגת
מילואים ,על הדופק הפנימי שקיים בתוכה ,קם ונהיה בבת
אחת חי ,קיים ,ודרוך .והתחושה הזו העמוקה ,היא בעיניי
החוויה המרכזית של המלחמה ההיא ,יותר מהבלבול שהגיע
מלמעלה ,מהפקודות הסותרות ,והמהלכים המוזרים.
יותר מהם הייתה הרעות ,האהבה והאחווה ,והמוכנות
לצאת באחת מחיים פרטיים ,ולבוא כדי להיות ניצוקים
למין תבנית אחת שנקראת יחידה לוחמת .במלחמת לבנון
השנייה פלוגה ז' מהגדוד הייתה שם והייתה מוכנה לתת
את כל מה שיש לה.
האם הפיקוד הגבוה ידע לנצל זאת? התחושה היא
שלא .שהיה מין ריקוד תימני לא ברור של קדימה אחורה,
כשאנחנו רצינו והיינו מוכנים לנוע קדימה כמה שצריך ולאן
שצריך .אבל אנחנו היינו שם .ואנחנו גם נהיה בכל פעם
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טנקים של פלוגה ז' במלחמת לבנון השנייה

שיבקשו מאיתנו  -בחול ובשבת ,בצו רגיל או בצו שמונה.
הרעות והאחווה יהיו שם כדי לקחת כל אחד מהמקום
והזמן בו הוא נמצא ,ולהוליך אותו אל זמן ומקום אחרים
 זמן הרעות.ולא נסיים בלי להזכיר את צור שלנו ,מ"מ  ,3צור זרחי
זכרו לברכה ,מנהלל ,שכל הערכים הכתובים למעלה היו
בו באישיותו ,בנחישות שלו ,ברצון שלו להיות הכי טוב
והכי מקצועי ולמלא את המשימה שהוטלה עליו .צור
חסר לנו ,אבל דמותו הערכית נמצאת עמוק בלב כל מי
שהיה איתו שם במחצבה ,בתל אנחאס בלבנון ,ובכלל
בשירות המילואים.
ברעות מילואים,
אייל ורד,
לוחם בגדוד

זחל גומי לרק"מ
"נמדע חברה בע"מ" כחלק מ"קבוצת
נמדע  -דיזל הנדסה" ,הינה חברה פרטית
ישראלית העוסקת מזה למעלה מ 45-שנה
בפיתוח ובשידרוג מערכות הנעה וחטיבות
כוח לרק"מ זחלי וגלגלי.
בשנה האחרונה" ,נמדע" זכתה להתמנות
כנציגתה הבלעדית בישראל של החברה
הקנדית " ."Soucy Defenseחברת "Soucy
 "Defenseהינה חברה מובילה בעולם בעלת
הידע והטכנולוגייה לפיתוח ולייצור זחלי גומי
לרק"מ ,טכנולוגייה אשר משפרת את הניידות,
המיגון ואת טווח הפעולה של הרק"מ.
זחל הגומי שוקל עד  50%פחות ממשקל
זחל מתכת או מתכת משולב גומי ואשר על כן
מאפשר תוספת מיגון והגדלת השרידות .זחל
הגומי משפר את התאוצה ,המהירות המרבית
ומרחק הבלימה ומחולל עד כ 70% -פחות רטט
ורעידות של הרק"מ ורכיביו  -הגורם לשיפור

 cv-90עם זחלי גומי של Soucy Defense

באורך חיי הציוד האלקטרוני והשמישות של
התחמושת המאוחסנת ברק"מ והמשפר את
מוכנות הצוות לשעות לחימה רבות יותר.
הערך המוסף של זחל גומי הינו הקטנת
עוצמת הרעש המופק מתנועת הזחלים ,אשר
בתורם משפרים את יעילות תקשורת הפנים
והחוץ ומאפשרים לרק"מ פעילות טקטית

שקטה באופן משמעותי.
הקטנת ההתנגדות לגלגול כתוצאה
מהשימוש בזחל גומי מראה חיסכון משמעותי
בצריכת דלק עד כדי  ,30%כמו גם בשל תכנון
הזחל לכזה ,שכמעט אינו זקוק לתחזוקה ,מקטין
משמעותית את הוצאות התפעול ואת עלויות
מחזור החיים ( )LCCשל הרק"מ.

נכתב במקור ע"י חברת  Soucy defenseבשיתוף יצחק פרי ,סמנכ"ל שיווק  -נמדע חברה בע"מ.

נמדע-דיזל הנדסה
M-113 N-2000

אכזרית סימן 2

T-72 M-4

נגמ"ש  16טון )מיגון רפאל(

אכזרית סימן  2חדשה ומשודרגת

שדרוג מערבי כולל חט"כ ,בק"ש ומיגון

קבוצת נמדע-דיזל הנדסה עם ניסיון של יותר מ 45-שנה בהנדסה וייצור
בעלת הידע והיכולת לשדרג כל טנק ונגמ"ש ברחבי העולם
נמדע-דיזל הנדסה לב פסח ,א.ת .צפוני לוד  7110604טל'08-9781111 :
www.diesel-eng.co.il

www.nimda.co.il
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תגובה לכתבה "מהי הפלוגה המסייעת
ולמי היא מסייעת" בגיליון שריון 48
קראתי בעניין את הכתבה בביטאון "שריון" האחרון "למי היא
מסייעת?" ונזכרתי בדברי תא"ל (אז עדיין אל"ם) אורי בן־ארי ,בסיכום
לקחי מלחמת ששת הימים .להלן הקטע כפי שהוא מופיע בספרי
"חטיבת הראל שריון ( )10במלחמת ששת הימים" .אולי זו סתם
נוסטלגיה ,ואולי יותר מזה...
סא"ל (במיל') נחום ברוכי
 11במארס 2016

כנס לקחים של חטיבה ( 10הראל)
במלחמת ששת הימים ,יולי 1967

(על פי קובץ התחקירים החטיבתי שנערך בסיום מלחמת ששת הימים,
ועריכה בידי נחום ברוכי)

מתוך דברי סיכום של המח"ט אל"ם אורי בן ארי:
אמנם אנחנו חטיבה שיושבת בפיקוד המרכז ,כלומר שטח הררי,
אולם לדעתי ,כל חטיבה בצה"ל צריכה לדעת להילחם בכל שטח
שהוא ,בכל מצב ובכל תנאי .הציוד ,המבנה ושיטות הלחימה באימונים
צריכים להיות אופטימליים ומותאמים לכל מצב .אמנם צריך לשים
יותר דגש על שטח הררי ושטח בנוי ,אך צריכה להיות שליטה בלחימה
בכל שאר השטחים.
האויב :מבחינת אופיו ,האויב יישאר במהותו אותו דבר .הוא אינו
אמיץ ואינו אוהב מכונות ואינו יודע לטפל בהן .אולי הוא ישתפר ,אך
המהות תישאר ואת זה צריך לזכור תמיד בעת הלחימה נגדו.
יחסי הכוחות :במלחמה הבאה מן הסתם יהיו שוב לרעתנו ואולי
יותר מעכשיו .פרט לעדיפות שלהם בכמות האנשים והציוד ,יש להם
גם עדיפות באיכות הציוד והוא הולך ומשתפר.
המצב שלנו גם הוא ישתפר למלחמה הבאה ,אך צריך לדעת שלא
יהיה מצב מושלם שכל התקנים מלאים .צריך לדעת שהערבים למדו
מהשגיאות שלהם וראו מה שצה"ל מסוגל לעשות ולבצע .הם יסתמו
את כל החורים שהיו פתוחים במלחמה הזאת .אני מניח שבמלחמה
הבאה השטח יהיה הרבה יתר גרוע מבחינת ביצורים.
שיטות הלחימה :שיטות הלחימה ודאי ישתנו .לכן אני מעריך
שהמלחמה הבאה תהיה שונה מהמלחמה הנוכחית פרט לדבר אחד
 האויב והוא לא ישתנה ,לפחות לא עקרונית ,בשנים הקרובות .אילכך ,כל מיני מסקנות שנלמדות מהמלחמה הזאת ,כמו למשל בסיכום
הזה ,הבנויות על מקריות אינן מהותיות ועל דברים מסוג מה שעשתה
חטיבה  10אין להסיק מסקנות .משום שחטיבה משוריינת עשויה
וצריכה לעשות הרבה יותר ק"מ.
בקשר לדרגים ,אי אפשר להסיק מסקנות מהמלחמה הזאת .לוחמה
בשטח הררי ,מה שמעניין את המלחמה בשטח הררי בצירים צרים זה
חוד בנוי כמו שצריך .טנקים נוסעים קדימה ,לא הרבה ,ולאחריהם
החרמ"ש ,כך שאם הטנקים נתקלים ביעד שהם לא יכולים לקחת
אותו ,לא יסתמו הרבה טנקים את הציר אלא חי"ר משוריין יבוא
אחריו ויכבוש את היעד .המרגמות צריכות להימצא קרוב לחוד.
החוד צריך לפתוח חסימות ויתר הכוח הולך אחריו .בשטח הררי
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זה יותר חשוב מאשר בכל שטח אחר.
מודיעין שדה :לאחר תחילת המלחמה על החטיבה ללקט את
הידיעות בעצמה ,או על ידי הליקופטר צמוד ,או על ידי פלוגת הסיור
שלה ,ואסור שפלוגת הסיור תהיה על ג'יפים .אם לא טנקים קלים ,אז
לפחות שריוניות .על פלוגת הסיור להיות משוריינת משום שתפקידה
הוא לא רק לנווט ,אלא גם לנסוע עשרים ק"מ קדימה ולהשיג ידיעות.
אוויר :נלחמנו בשליטה אווירית מוחלטת ובסיוע אוויר קרקע יוצא
מן הכלל ובכמויות גדולות .אך על צה"ל להיות מוכן להילחם גם בלי
שליטה אווירית מוחלטת .צריכים להיות מוכנים להילחם גם כשמטוסי
אויב יורים עלינו ולי נדמה שאנחנו לא מוכנים לזה.
נ"מ :צה"ל הוא צבא מחוסר נ"מ .לא מלמדים מספיק לירות
באווירונים .צריך להחדיר תחושה של פחד מאווירוני האויב .פעם
היו בחטיבות צה"ל גונדות נ"מ ואני לא בטוח שזה מיותר.
דבר נוסף :אולי זו לא תכונה אופיינית לערבים אך אצלם זה יותר
מכל אחד אחר ,הערבי פוחד מהטנק .בכל החזיתות ובכל הגזרות ,בכל
מקום שנכנסו טנקים ,לא חשוב על מה ,על שיירה נוסעת ,על מערך של
שריון ,או על מוצב מבוצר ,טנקים הכריעו והבריחו את הערבים .אני לא
בטוח שמצב זה יישאר לעולם .ואת הלקח הזה כדאי לזכור .לא כדאי
לפנות שדה מוקשים ולהחדיר דרכו חי"ר ,כל זמן שנלחמים בערבים.
חרמ"ש :החרמ"ש לא צריך לדעת להילחם כמו חי"ר ,לדעתי הוא

טעם של פעם
אורי בן־ארי מח"ט 10
במלחמת ששת הימים עם
חבורת הפיקוד על זחל"ם

פרידה

מבגנצי

בנצי סוויסה  -בגנצי

צריך לדעת להילחם יותר טוב מחי"ר בכל האפשרויות .גם להילחם
רכוב וגם כחי"ר .לרדת מהזחל במהירות ולהיות מאורגן ומתורגל
להסתער  500 - 400מ' ,ולהילחם בתוך שוחות ותעלות .חרמ"ש
צריך להיות דומה לקומנדו .הוא צריך להיות יותר טוב בלחימה ולא
במה שנוגע לכוח סבילות ולהליכה ברגל.
כנראה שהחרמ"ש בחטיבה  10לא מאומן מספיק .אם אי אפשר
לאמן אותם ,צריך לדעת את זה ולא לשלוח אותם להתקפת לילה  -אלא
אם אין ברירה .החרמ"ש בחטיבה  10לא מספיק מאומן בכל השטחים.
ארטילריה :התותחנות היתה מצוינת .לדעתי מרגמות  120מ"מ
צריכות לדעת לתת אש גם בכינון ישיר וגם אש רגילה.
הנדסה :גם החבלה וגם ההנדסה נדחו באימונים לקרן זווית .להנדסה
צריך להיות מעמד כמו של פלוגת חרמ"ש .צריך לפתח נושא זה.
מפקדה עורפית :מי שהסיק שהמפקדה העורפית מיותרת מתבסס
על ניסיון של מלחמה קצרה בזמן ובק"מ .במלחמה יותר ארוכה ,צריך
מאוד מפקדה עורפית .המפקדה העיקרית גדולה מדי וצריך לצמצמה.
חפ"ק :לא ייתכן להשאיר את המח"ט לדבר בקשר שלושה ימים לבד.
מישהו צריך לעזור לו .קצין אג"ם והקמב"ץ צריכים להיות כל הזמן ליד
המח"ט ולעזור לו לנהל את החטיבה.
מח"ט של חטיבה משוריינת צריך לנוע כל הזמן והוא לא יושב במפקדה
אלא כשנגמר הקרב .רצוי לשנות זאת בפק"ל של החטיבה.

בתחילת חודש מארס  2016נפרד
חיל השריון מבנצי (בן־ציון) סויסה,
שזכה לכינוי בגנצי .בנצי היה מוכר
היטב לחיילי ומפקדי חיל השריון
בזכות מעורבותו בתיעוד וצילום
שהעניק לחיילים ביחידות השריון בבית
הספר לשריון ,בג'וליס ובבסיסי השריון
בערבה ,ובהמשך בזכות פונדק הדרכים
בכניסה למחנות צוקי עובדה וסיירים.
אין כמעט חייל ומפקד שלא זכה
לטעום את מעשי ידיו  -האוכל הטעים
ובעיקר ליהנות מקבלת פנים החמה
והלבבית בכל שעות היום והלילה .קציני
ומפקדי חיל השריון נושאים את זכרו
של בנצי ומוקירים את פועלו.
יהי זכרו ברוך
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מסדר הסיום של חטיבה  200במלחמת ששת בימים.
עומדים על הזחל"ם ,מימין :אלוף אברהם יפה מפקד
אוגדת המילואים  ,31הרמטכ"ל יצחק רבין ,ישכה שדמי
המח"ט ואלוף פיקוד הדרום שייקה גביש

ארבעים ותשע
שנים למלחמת
ששת הימים

דומה שמלחמת ששת הימים כבר ירדה לתהום הנשייה ,ואפילו טקסי
הזיכרון הממלכתיים שלה בוטלו השנה .מלחמת יום הכיפורים ,על
אף קרבנותיה הרבים ,לא הייתה הטראומטית במלחמות ישראל ,אלא
מלחמת ששת הימים שהייתה לאירוע היסטורי מכונן ורב משמעות,
המשפיע ביותר על חיינו עד היום .האם נלמדו הלקחים?
סא"ל (במיל') דוד כספי

סיפור תמציתי של
הלחימה  -פלוגה ז' מגדוד
 125בחטיבה 200
הייתי אז מ"פ צעיר ,בראש פלוגת
הטנקים ז' ,בגדוד  125בפיקודו של פדל'ה
(תא"ל במיל' אהרון פלד) ,בחטיבה
 200שבפיקודו של ישכה (תא"ל במיל'
יששכר שדמי) ,פלוגת טנקי סנטוריון
בנזין .יצאנו ממחנה הקבע שבפלוגות
ליד קריית גת לכינוס באזור צאלים,
משם הוקפצנו לאזור משאבי שדה.
עברו עלינו כשבועיים של חרדה ,מתח
ועצבים שנקראו "תקופת ההמתנה".
מצב הטנקים לא היה טוב יותר מאלה
שאתם יצאנו כעבור שש שנים למלחמת
יום הכפורים .תקופת המתנה זו הייתה
מועילה ביותר לטיפול בטנקים ובכוחות.

ב־ 5ביוני נצטוותה החטיבה לנוע
לכוון ג'בל לבני שבסיני ,כשעליה קודם
"להילחם" ולהתמודד עם משימת
עבירות קשה ביותר ,בחציית דיונות
מבהילות בוואדי חרדין .היה זה מהלך
טקטי מתוחכם ,להגיע מכוון לא צפוי אל
האויב .צליחת השטח הזה הייתה סיוט
ומכל חששתי שאאבד את הפלוגה והיא
תיתקע בדיונות .החום ,מאמצי המנוע
של הטנק וקירור המים היו צרוף בעייתי
מאד .זאת ועוד ,טנקים החליקו הצידה
בטיפוס על דיונה משופעת ו"נשפכו"
החוצה מן הזחלים...
לקראת ערב השלמנו את המשימה
ונצטוויתי להתייצב בפני סגן מפקד
האוגדה אברהם אדן ,באזור ביר לחפן.
העלטה של המדבר לא הקלה עלינו .הגעתי
אל ג'יפ הפיקוד שלו והוא עם פנס קטן

ומפה על מכסה המנוע מצווה לנוע לכיוון
אבו עגילה ,לבלום ולהשמיד אויב!
איפה האויב בדיוק? כמה? איזה?
מה עם כוחותינו באזור? כלום! פדל'ה
מאחל לי הצלחה ואני יוצא לדרך
בחשיכה גמורה ,שדרת הטנקים מאחורי,
התותחים לפי התרגולת לצדדים ואני
עולה על כביש חדש שסללו המצרים
והזפת עדיין לא הספיקה להתייבש,
ובהיותי ראשון בשדרה חטפתי על פניי
גושים של זפת שהעיפו הזחלים.
הפלוגה נעה מזרחה ,בכוננות עליונה
עם "אצבע על ההדק" .פקדתי בפקודה
חד משמעית שלא פותחים באש ללא
אישורי וזה ,אכן ,הוכיח את עצמו .כעבור
כשעה של נסיעה קשה ,אני מזהה מימיני
צלליות של טנקים ,גם בפלוגה מזהים
ומתריעים .אני פוקד מיד תותחים
לימין ,מתלבט כמה שניות אם לתת
פקודת אש ואז למזלנו אני רואה נצנוץ
פנס ...מזהה בקושי במשקפת שורה של
טנקים .חשבתי מהר שאם היו אלה טנקי
אויב  -בוודאי היו יורים ,עד עכשיו.
אני יורד מהטנק ולקראתי בא מ"פ
מכוח שלנו שנערך למארב ,וגם עליו
עברו ההתלבטויות כשלי .לחיצת יד,
כמה מילים ואני ממשיך מזרחה לאבו
עגילה .עם שחר אני פורס את הפלוגה
בעמדות ולפתע מתגלים מולנו ,בתנועה
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אטית ומגושמת3 ,־ 4טנקים מצריים מסוג סטלין.
פקודת אש ושניים מהם לפחות הופכים לאבוקת
אש ,היתר נסוגים ונעלמים.
בינתיים קיבלתי פקודה לחזור והפלוגה נעה
חזרה על אותו ציר הלילה ושוב אותו סיפור.
אני שומע ברשת הקשר החטיבתית פקודות
והערכות ,שאולי הבאים ממזרח הינו כוח מצרי.
אני צורח בקשר לפדל'ה ומזדהה על מקומי.
המהומה חולפת.
מביר לחפן אנו נעים לכוון ג'בל לבני ,קרבות
לילה והמון המון חי"ר מצרי .צוותי הטנקים
מותשים ,דלק על הקצה ,עייפות נוראית ,ואני
עובר ביניהם ,מעיר עם מכות דגלון הטנק ,ומצווה
לתדלק כראוי ולהגן על עצמנו .הלאה  -דהירה
לביר תמדה ,ביר חסנה ,תוך כדי קרבות בתנועה,
לא מסיביים ,כי המצרים נסוגים ובורחים .בפתחו
של ֵמצַר הג'ידי ,מטרתנו להגיע לתעלה .אנו
משתהים עם כל הגדוד ,שמש יוקדת עושה
שמות באנשים ובטנקים  -הסנטוריון הזה כמו
היפופוטם בנהר ,צורך המון דלק .מולנו ,אחרי
המצר ,ערוכים כ־ 30טנקים מצריים חדשים
ורעננים ,שטרם נלחמו .פדל'ה פוקד עליי לפרוץ
דרך המצר ולהסתער על המערך המצרי  -די
מפחיד ,כי מהג'ידי יכולים לצאת במקביל שני
טנקים בלבד ואנחנו כמו ברווזים במטווח .יצאתי
ראשון ומיד דרבנתי את כולם לצאת מהר ומיד
להתפרס לצדדים .בירכתי על קיומו של המייצב
לתותח שבטנק ,שכן הלחימה נעשתה תוך כדי
תנועה .הטנקים דהרו קדימה וסגרו טווח ,כמעט
כמו קרב כידונים ,ואני רואה לשמחתי טנקים
מצריים נפגעים .אין מה להסתער יותר .עצרתי
את הפלוגה במרחק קצר מן המערך המצרי,
ונערכנו בעמדות לא מוצלחות בקפלי קרקע
נמוכים .עכשיו בדקתי באמצעות הקשר ובמתח
רב את מצב נפגעים אצלי .לשמחתי הרבה לא
נפגע אף טנק ורק שני פצועים קל .ממולי ספרתי
לפחות כ־ 12טנקים מצריים פגועים.
עם לילה הודיעני המג"ד ,לאחר שמצא לנכון
לומר כמה מילים טובות על ביצועי הפלוגה
בהסתערות הג'ידי (דבר שנדיר מאד אצל פדל'ה),
לנוע לעבר התעלה ולהגיע אליה תוך שלש שעות.
עיינתי במפה ואמרתי לו שפלוגה ז' תעשה זאת
בשעה וחצי .נסענו מערבה לתעלה במהירות
מטורפת ,הוריתי לכולם להדליק אורות מלאים,
ראשיתה של האופוריה של מלחמת ששת הימים
ּׁשּתִי וחשבתי
ת ַע ַ
החלה להיבנות בליבנו .לפתע ִה ְ
שזה סיכון גדול לצלוח שטח לא מוכר באורות
מלאים ,והוריתי לכבותם .לקראת שחר של יום
 9ביוני  1967הגענו אל שפת האגם המר והיינו
הטנקים הראשונים של צה"ל שנשקו בתעלה.
דיווחתי ברשת החטיבתית" :זלמן (קוד הפלוגה)
יורק אל תוך המים!"

משמעויות ומחשבות על
מלחמת ששת הימים
א .בגיליון הקודם ("שריון"  )48כתבתי על
מלחמת יום הכפורים כמלחמה שנשכחה ,נראה
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צוות הטנק הראשון שהגיע לתעלה במלחמת ששת הימים .מימין :לשמאל אל"ם (לימים תא"ל) יישכה
שדמי מח"ט  ,200עמוס טל ,יצחק בראשי ז"ל ,דוד לוגסי ,המ"פ סגן דוד כספי

בתקופת ההמתנה שלפני המלחמה .מימין לשמאל :האלוף ישעיהו גביש ,האלוף ישראל טל ,השר
יגאל אלון ,ראש הממשלה לוי אשכול ,בעת סיור בנגב 25 ,במאי 1967

לי שגם מלחמת ששת הימים ירדה מזמן מתודעת
הציבור .על אף קרבנותיה הרבים לא הייתה
מלחמת יום הכיפורים הטראומטית במלחמות
ישראל ,אלא מלחמת ששת הימים שהייתה
לאירוע היסטורי מכונן ,רב משמעות והמשפיע
ביותר על חיינו ,עד היום.
ב .אופוריה המזויפת שבאה בעקבותיה ,על כל
השפעותיה השליליות בכל תחומי החיים בחברה
הישראלית ,גרמה לנו לעצום עינינו ,לאטום אוזנינו
	מלחמת ששת הימים 10-5 :ביוני
1967
בצה"ל השתתפו כ־ 1000טנקים
 779חיילי צה"ל נפלו במלחמה
	מדינת ישראל כבשה את כל חצי האי
סיני ,את שטחי יהודה ושומרון ורמת
ׁש ְּלׁשָה את השטח שבשליטתה.
הגולן ו ִ

ולבנו ,למנוע היערכות לשינויים שחלו בזירה
הגיאוגרפית והדמוגרפית ,ולהיאחז בציפורנינו
באתוס הניצחון הצבאי ובצבא "הכל יכול".
ג .החמצה אחת גדולה וגורלית היא שלא
נמצאה מנהיגות מדינית־חברתית־פוליטית
שחזתה וראתה כיצד לעצב עתידנו במציאות
החדשה שנוצרה.
ד .יש הסבורים שמלחמה זו הביאה לנו את
הברכה ומתעלמים ,שזה היה לזמן קצר וארעי,
ובעיקר הביאה עלינו מלוא החופן את הקללה.
זאת למה? כי אנו סובלים מתוצאותיה השליליות
עד היום הזה ועוד מעט חמישים שנה ואין מוצא
באופק.
ה .אולי מישהו "מתנחם" בעובדה שאימפריות
כיבוש גדולות נפלו ונסוגו ,אך מדינת ישראל
הקטנה נשארה המדינה היחידה בעולם שנושאת
בתואר "עם כובש" ,של שטחים עצומים
ואוכלוסייה במיליונים .מצב זה אוכל בנו ושוחק
בנו בכל המובנים המוסרי ,החברתי ,הכלכלי,
המדיני והצבאי  -עד מתי? 

שיעים ידידי ישראל באזרבייג'ן
בחסות ידידי אזרבייג'ן בישראל
נדיר הוא לפגוש מוסלמים שיעיים אוהדי ישראל ,אבל זה מה
שקרה לנו ,כאשר ביקרנו באזרבייג'ן ,משלחת של האיגוד הישראלי
לעיתונות תקופתית בראשית אפריל  2016ביוזמתו של לב ספיווק,
אזרח ישראלי יליד באקו (עיר הבירה) ובאירוחו של בריגדיר־ג'נרל
(מיל') איסמאיל עגייב ,מנהל קרן התרבות על־שם ח'יידר אלייב ,הנשיא
הראשון של הרפובליקה האזרבייג'נית ,שקיבלה את עצמאותה ב־.1991
הנשיא הנוכחי אילת'ם אלייב ,בנו של הנשיא הראשון ,מקפיד לשמור
על אופי אזרבייז'ן כמדינה חילונית ,סובלנית ופתוחה כלפי כל הדתות.
אף כי טרם הוקמה שגרירות אזרבייג'נית בישראל (אולי בקרוב),
אנו מתבשרים לדעת מפי
השגריר שלנו דן סתיו ,שקיימים
קשרים עסקיים הדוקים בין
שתי המדינות .אנו מייבאים
משם בעיקר נפט ומייצאים
טכנולוגיות חכמות ונשק .סך־
הכל הייצוא שלנו למדינה זו
מרכז התרבות על שם אילח'ם אלייב
ב־ 2015הסתכם ב־ 180מיליון
הדרמנו לאורך הים הכספי לעבר הגבול עם איראן וחלפנו בדרך על־פני
דולר .מקור בכיר מקומי ,שביקש
אשדות נפט וגז ,שמהווים את הכנסתה העיקרית של אזרבייג'ן ,עד
לא להזדהות בשמו מסר ,שבין
שהגענו ל"קובוסטן" שמורת הרוגליפים בין סלעי בזלת עם חריטות
השאר מגיעים מישראל טילים
מצויירות אלפי שנים מלפני הספירה .השמורה מוכרת על־ידי "אונסק"ו"
מונחים ומזל"טים.
כמרכז מורשת תרבות עולמית .עוד שעתיים נסיעה בדרך לא־דרך
שרי הממשלה וחברי
מביאה אותנו לשטח של בוץ מבעבע בזכות אדי גז.
הפרלמנט ,שנפגשו עמם ,מרבים
עם בואנו חזרה לבאקו אנו נעצרים ליד שדרה מטופחת המובילה
לדבר על "השטחים המוחזקים"
למצפה ,ממנו נשקפת העיר כמו על כף היד .מדובר בשדרת ה"שאהידים",
( ,)Occupied Territoriesאבל
אבל לא במובן המקובל אצלנו בישראל ,אלא באזרחים שהפגינו נגד
כוונתם היא לא ליהודה ולשומרון
שדרת ה"שאהידים" בבקו בריה"מ ב־ 1990ושנורו באכזריות על־ידי הצבא הסובייטי .המצפה
אלא לנגורנו־קרבאך ,חבל־ארץ
בסוף השדרה מכיל אלומת אש תמידית לזכר
שנתפס על־ידי ארמניה עם
הקורבנות .אנו מבחינים גם בשלושה שמות
התפרקות בירת המועצות ב־ ,1991למרות
יהודיים.
שהיה מאז ומתמיד חלק מהטריטוריה
אזרבייג'ן מצעה חוויה אקזוטית במרחק
האזרבייג'נית .מאז מתנהלים קרבות מרים
שלוש שעות טיסה מתל־אביב .נופיה הם
בין הצדדים ,שגובים נפגעים רבים .נשיא
תאווה לחובבי טיולים ואקסטרים ועיר
רוסיה ולאדימיר פוטין נותן גיבוי לארמנים
הבירה באקו משלבת מבנים גרנדיוזיים יחד
ואילו נשיא ארה"ב ברק אובמה וכמותו מנהיגי
עם פנינים ארכיטקטוניים מתקופות קדומות.
האיחוד האירופי ,אינם נוקפים אצבע להשבת
העיר העתיקה מוקפת חומה ומוזיאון מקומי
הגזילה.
שברי שלדים וגולגלות עם סימני ירי בקובה המספר את תלודותיה .השפה המדוברת היא
אחד הימים מביקורנו ,הוקדש לסיור
אזרית הקרובה לטורקית ,אבל רוב התושבים
ב"קובה" למרגלות הרי הקווקז ובו נדהמנו
לגלות ביד זיכרון גוש עפר גדול טעון בשברי שלדים ובגולגלות ,שסימני מדברים גם רוסית ,מורשת השלטון הסובייטי .הדור הצעיר כבר לומד
ירי מוטבעים בחזיתם .המקום נתגלה ב־ 2007כתוצאה מנסיגת מי את השפה האנגלית.
פה ושם ניתן לראות נשים העוטות רעלה ,בעיקר בקרב הצעירות.
גשמים .המדריכה המקומית סיפרה לנו ,שמדובר בטבח ,מעשה־ידיהן של
לבאקו נוסעים לביקור חווייתי ,בארץ שעדיין בתולית ושעדיין
כנופיות ארמניות עם היווצרותה של ברית המועצות בשלהי העשור השני
של המאה הקודמת .בצמידות ליד הזיכרון הוקם מוזיאון ארכיטקטוני לא התקלקלה על־ידי התיירים .ויתרון נוסף ,אם לשפוט לפי הקבבים
מרשים המתאר את חייה הכפריים האזריים באיזור ,שנטבחו באכזריות .הטעימים והירקות האורגניים ,אז הגענו למטבח של הקווקז.
במציאות ההזוייה שלנו ,אי־אפשר להימלט מן המחשבה ,שבימים
אנו מגלים גם תמונות של משפחות יהודיות.
לא הרחק מיד הזכרון ,אנו מגיעים לכפר מצוחצח של היהודים אלה מאוד בטוח להסתובב בבאקו ,וזאת בהשוואה לבריסל או לפריז.
אגב ,כדי לעודד את התיירות לארץ האקזוטית" ,אזרבייג'ן איירליינס"
ההרריים ומבקרים בבית־כנסת הבנוי לתלפיות.
אבל אזרבייג'ן היא לא רק סיפור מתיחות עם ארמניה .יום אחד הוסיפה טיסה שלישית בשבוע לבאקו .מומלץ לצאת בטיול מאורגן.

קולות מהשטח
סמ"ר ינאי קאופמן

מט"ק ג'-ד' פלוגת "חוד החנית" ,גדוד " 52הבוקעים"
על הפלוגה :פלוגה ח' מסיימת אימון חורף ברמת הגולן
ועוברת לתעסוקה מבצעית בגזרת עותניאל.
שיר אהוב" :נגמר" עידן עמדי.
על קיבתם :פויקה.
מוטו :עדיף לבקש סליחה מאשר רשות.
הדבר הראשון שאני עושה בבית :הולך לאכול חומוס.
מקום יצירתי להתעפץ :בשירותים.
קמע :כובע המזל.
פדיחה :נגמר הדלק בטנק כי שכחתי לבדוק בשבת
הראשונה כמט"ק בפלוגה.

פלוגת המפקדה של גדוד 196

קצת עליהם :פלוגת המפקדה התומכת את הכשרת המפקדים והקצינים של חיל השריון.
בקיבתם :על האש של שבתאי.
מוטו :טייפון חרטפופה.
מור"ק :מסע אל החטוף ,אימון מפקדה ,פברואר .16
באוזניהם :הפאנטום הנורא של שבתאי.
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קבוצת גבעסול בבעלות פרטית הוקמה בשנת  2002בהולנד לקבוצה מפעל ייצור
והרכבות בהולנד 4 ,מפעלי יצור בישראל 2 ,מרכזי פיתוח בישראל ומרכז פיתוח
בשוויץ וחברה בת בארה“ב .גבעסול מפתחת ומייצרת מוצרים מותאמים על בסיס
דרישות הלקוח .משאבי הארגון ממוקדים בהבנת הדרישות של הלקוח ובפיתוח
וייצור של מוצרים מותאמים עבורו.לחברות בנטל ופלדות מקבוצת גבעסול ,מסורת
ארוכה של שיתוף פעולה עם התעשיות הביטחוניות בישראל בכלל זה שותפות
ביצור מכלולים מרכזיים בפרויקט המרכבה והנמר.
שיתוף הפעולה בתחום ההנדסה ,פיתוח ויכולות היצור של החברות בקבוצת
גבעסול מאפשר להרחיב את מגוון ורמת מורכבות של הפתרונות אותם אנו
מספקים ללקוחותינו.

Pladot

Since 1945

עוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים:
ˆ פיתוח וייצור מכלולי מתכת ומערכות אלקטרו הידראוליות לתעשייה הביטחונית
ˆ פרויקטים בארץ ובעולם בתחום המזון והחלב ,מערכי יצור ,אריזה ושינוע
מפלב“ם ,מחליפי חום ,מפסטרים ומשאבות סניטריות.

פלדות

עין חרוד מאוחד
04-6485350

מפתחת ומייצרת מערכות הינע חשמליות חדשניות ,התפורות במיוחד עבור כל לקוח,
למגוון רב של כלי טיס בלתי מאוישים (מל“טים) ,טילים ורק“מ .ברמת איכות ואמינות
מרביים ולפי תקן  .AS9100 Cבנטל מתמחה בטכנולוגיות הנעה מתקדמות המצטיינות
ביחס נפח/ביצועים גבוה במיוחד ,כולל מערכות איזון מיוצבות ,מנועים מסוג BRUSH
ו ,BRUSHLESS-מחוללי מגנט קבוע ,הנעות ובקרות אלקטרוניות ,סרבו אקטואטורים ועוד.

בנטל תעשיות בע“מ

אלון שמחוני | שיווק

מרום גולן 1243600

Alon@pladot.co.il

bental_marketing@bental.co.il
Web Site: www.bental.co.il

www.pladod.co.il

גומיאן
מוצרי גומי בע"מ

החברה המובילה בישראל בענף מוצרי הגומי

שפיים

אינסוף אפשרויות
רחוב דרכי משה  ,4לוד • טלפון • 08-9224911 :פקס08-9242949 :

www.gumiyan-rubber.co.il • gumiyan@zahav.net.il

מהמשטח
 1באפריל 2016
במסגרת הפקת לקחים מאירוע ירי הפגז על טנק סמ"פ באחמדיה אתמול הורה קשנ"ר
על מספר הנחיות לביצוע מידי:
	.1בחינת פיתוח של פגז חלולן חדש אשר יזהה ירי לעבר טנקי צה"ל באמצעות חיבור
 wifiלמענ"ק .בכל מקרה בו יבוצע ירי מסוג זה הפגז יהפוך לנפל.
	.2ביטול כל טנקי 3א' בחיל השריון  -ביצוע מידי של הצעה שנבחנה עוד בתקופת טליק
אך לא יושמה.
	.3התקנת רכיב "ווטסאפ לקצין" מובנה במענ"ק לכל טנק מ"מ ,שיחייב את הקצין לאשר
ירי פגז על ידי כל מט"ק באמצעות אישור בהודעת ווטסאפ לאחר שיוודא כי אין
טנקים או כלי רק"ם אחרים בקו הירי של המט"ק.

 13בינואר 2016

 15במארס 2016

כולנו היינו רוצים להיות כמו יוסף .חיילים מצייצים

יום המעשים הטובים היום ,אז חשבנו על כמה הצעות למעשעים
טובים שישמחו לא מעט אנשים:
	.1למחט"פ  -אל תשתמש בספריי ותן דף רג'קטים ריק לגמרי.
	.2למדריכות השריון  -בחיאת תנו להתעפץ בשקט שיעור שלם.
	.3לטבחים בשזפון  -תעשו אוכל אכיל (לא ביקשנו טעים ,גם
אנחנו ריאליים).
	.4למט"ק 1א'  -אל תיכנס לטנק ,זה יעשה טוב לכולם.
	.5לקמב"ץ  -תוריד את השמירה במשטח להיום .מבטיחים
שהטנקים לא יברחו לשום מקום.
 .6לקשנ"ר  -סגור את החיל.

 25באוקטובר 2015
 4בנובמבר 2015
אשקלון :זיהום אוויר פי  5מהרגיל
גבעתיים :זיהום אוויר פי  9מהרגיל
תל אביב :זיהום אוויר פי  15מהרגיל
שזפון :הכול כרגיל
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גשם הוא סה"כ דבר די נחמד ויפה כשהכול ירוק ונקי מסביב
ואתה לא צריך לזחול בבוץ לבדוק זחל עם חלפ"ס והטיפות
זוחלות להן לאורך עמוד השדרה וקר כמו בסיביר ועומדות
לנשור לך האצבעות ואתה מקלל את הרגע שעלית לאוטובוס
בבקו"ם ובא לך למות.

 22באוקטובר 2015
 16באוגוסט 2015
יתרונות בלהילחם כמו שנתאמן:
 .1אפשר להתעפץ בין המסלולים.
 .2ארוחה חמה בצהריים.
 .3נוהל שבת.
	.4לא מאמינים שאנחנו אומרים את זה בתור יתרון ,אבל טפ"ש.
חסרונות בלהילחם כמו שנתאמן:
 .1הרס"פ יתזז אותנו גם במלחמה??
 .2טל"ת בחושך??
	.3משפטי מ"פ על כל חריגה מג"ג ,חצלול ושבירת שמירה.
	.4אין מצב לשמוע בג'נטקס 'נפגעת ,הושמדת '.גם במלחמה.

 26ביולי 2015
הסיכויים שנעלה למונדיאל  2018הם בערך כמו הסיכויים ש:
 .1שני הצלבים יפרקו באותו טפ"ש.
 .2נמצא בוקסה .15/16
 .3נצא הביתה  7שבתות רצוף.
 .4נצא זכאים במשפט מג"ד.
	.5הנהג יישאר ער לאורך כל התרגולת פריסה ,או חלילה יצא לעזור.
	.6כל הטנקים שהתחילו את שבוע האימון יסיימו אותו ובלי אף
תקלה משביתה.
	.7לאורך תרג"ד שלם כל הטנקים יהיו בהאזנה כל הזמן.
	.8כל מי שעלו מולו ואמרו לו 'מטרה' באמת פגע במטרה.
 .9שריונר (אמיתי) יגיד שהוא לא רעב יותר.
 .10תקבל אישור להתקפל ממארב ארטישוק בדיוק בשעה שהיית
אמור להתקפל בה.

טליק" :המרכבה היא טנק חדש ,אפשר לטפל בה
אחת לחודש ,זה די והותר".
המופתי" :מה פתאום ,חייבים לעשות טפ"ש כל
שבוע!"
***רק מעדכנים כדי שתדעו את מי להאשים***

 26באפריל 2015
כמו השרמן ,כמו השוט קל ,כמו המגח ,כמו סימן  - 2גם
זה יעבור.
כמו התעלה ,רצועת הביטחון ,קווים בתוך עזה  -גם
זה יעבור.
כמו הגלילון ,אפוד החי"ר ,מימיות וויסקי  -גם זה יעבור.
יו יו!
הפז"ם יעשה את שלו ,אם לא הכול אז ת'רוב ,ואם לא
ת'רוב אז גם זה יעבור.
**חוץ מקצינים  -הם לעולם לא יעברו מהעולם**

 20במאי 2015
הקפצה למשטח .המ"מ אומר שלא סגרנו מצבי
אבטחה .כל איש צוות מאשים אחד אחר שהוא
אחראי למחדל .שעה מחפשים מה לא נסגר ,הופכים
את הטנק ,ובסוף מגלים שפלטה  14קצת מלוכלכת
בפינה .מנקים .נאום תוכחה על זה שפלטות שטופות
מנצחות מלחמות ,עוד קצת חפירות והולכים לישון.
רק ברגעים כאלה מגלה אגם כמה באמת ,אבל באמת,
הוא שונא את המ"מ שלו.

 23ביולי 2015
כשחושבים על זה ,טנק זה ממש כמו רכב ליסינג:
־ מקבלים אותו לשלוש שנים,
־ הוא הופך להיות הבית השני שלך ,למרות שהוא לא באמת
שלך,
־ מאפסנים בו כל פריט שאפשר להעמיס,
־ העבירות שלו מצוינת,
־ יורדים איתו לשטח ומשתוללים בלי לחשוב על הנזק שנגרם.
ההבדל היחיד הוא שברכב ליסינג אתה מתקשר לקצין הרכב
והוא כבר דואג להחזיר אותו תקין ,מטופל ושטוף .בטנק אתה
מתקשר לסמ"פ והוא מאחל לך בהצלחה עם הזחל ,ועל הדרך
דואג להכניס אותך למשפט סמג"ד כשאתה מסיים.

 23באפריל 2015
־ "תחנות בני ישראל כאן ק...קקק...קקק ..קודקוד"...
־	"תחנות בני ישראל כאן משנה אהרון ,לקודקוד יש
כרגע בעיות בנוכחי"...
־	"תחנות בני ישראל כאן משנה ,דרכי מקודקוד300 :
אמות צפונית ליעדי רעמסס נמצא ים סוף ,ננוע על
גבי הפרדות ונחצה אותו במטרה לתפוס את מתחם
הר סיני .איתי קדימה ,סוף!"
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עשור למלחמת לבנון
השנייה  -המלחמה
שהחמיצה את השריון
צורת הקרב ַה ְת ָק ָפה של השריון הופעלה במלחמת לבנון השנייה באופן מזערי.
מרבית הזמן פעלו הטנקים תחת פיקוד עוצבות חי"ר ובמשימות חילוץ ופינוי .עקב
פעילות מקדימה של צה"ל בעזה ובאיו"ש נוצרה אשליה שאפשר לבצע את מרבית
המשימות באמצעות תמרון חי"ר בלבד .תוצאות המלחמה הבלתי מספקות
מלמדות שוב כי אין תחליף לקרב־המשולב אשר בליבו השריון
אל"ם (במיל') בני מיכלסון

כללי
ב־ 17באוגוסט  ,2006סמוך לסיום מלחמת
לבנון השנייה ,שמענו ביד לשריון את סקירתו של
קצין השריון הראשי במלחמה ,תת־אלוף חלוצי
רודוי ,על חיל השריון במבצע "שינוי כיוון" (זה
היה הכינוי הצה"לי עד אשר החליטה הכנסת,
מספר חודשים אחר כך ,לכנות את אירועי יולי־
אוגוסט  2006בשם מלחמת לבנון השנייה).
הייתה זו יריית הפתיחה לסדרת מפגשים
וכינוסים בעקבות המלחמה שקיים חיל השריון
בסיוע עמותת יש לשריון בלטרון.1
עם סיום המלחמה עלתה לדיון בכל עוצמתה
סוגיית השריון במבצעי התקפה ,או בלשון
התקופה :האם עדיין תקפה הלחימה תוך מיצוי
התנועה והאש לשם השגת משימה ,לדוגמה
כיבוש שטח בדרום לבנון ,שמתבצעת בעיקר
באמצעות רק"ם?
האם תנועה לטווחים משמעותיים של
כוחות ממוגנים  -קטלניים בעלי אורך נשימה,
המסוגלים להתגבר על מכשולים תוך מיצוי הכוח
המשוריין  -לא היוו פתרון טוב יותר למיגור ירי
הרקטות של החיזבאללה ,לעומת פשיטות חי"ר
שהתרחשו בפועל?

תפיסת ההפעלה ערב המלחמה
בתקופה שלפני פרוץ המלחמה הגדיר
הרמטכ"ל רא"ל דן חלוץ את האיומים על מדינת
ישראל בסדר זה:
 .1איום הטרור ובתוך כך גם גזרת לבנון.
 .2האיום הגרעיני.
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	.3המלחמה הקונבנציונלית( ,בהתייחס לסוריה
ולמצרים).

תפיסת ההפעלה שהייתה
באוגדה 91
(האוגדה האחראית על גבול לבנון)

התפתחה במהלך כמה שנים על ידי אנשים
רבים .לפי תפיסת הפעלה זו ממעטים בריכוז
מאמץ ועוברים לביזור של הכוח  -יותר כוחות
קטנים ופחות ריכוז של מאמץ גדול ,לדוגמה
חטיבה  ,609חטיבת חי"ר שהייתה שייכת
לאוגדה ,שהיו לה נגמ"שי "אכזרית" ,שיועדו
ללחימה של חי"ר על גבי רק"ם .בהכנות למלחמה
פוזרו  100כלי הרק"ם של החטיבה 'בצורה
סוציאלית' לכל החטיבות בגזרה ,והמשימות
שלהן לא היו לחימה אלא להכין אותן להספקה,
לתחזוק ולחילוץ ,וכל החטיבות הוכנו לפעולה
רגלית בלבד.
גם בחטיבת הטנקים של האוגדה ()874
התפתחה תפיסה שהטנקים מחולקים ליחידות
קטנות ופועלים בצוותי קרב קטנים של שני
טנקים ועוד כוח חי"ר ,ועוד כוח איסוף ,ועוד
כוח הנדסי וכו' ,כך שהטנקים של החטיבה פוזרו
בתור צוותים כאלה בחטיבות החי"ר.
שלב הלחימה המרכזי תוכנן להיות השהייה
במרחב  -מהלך תמרון מהיר ונסתר ,המגיע
לנקודה מסוימת ונעצר בשטח .כל כוח בגזרתו
יועד להיות כוח עצמאי שאמור לחיות בתוך
השטח ולצוד את האויב שקיים שם .הייתה
מוכנות שהאויב יימצא  360מעלות ,וכי אין
למעשה שום מקום שהוא מוגן ,אין צירים ,אין

אפשרות להיכנס עם רק"ם שהוא לא רק"ם כבד,
וכך הלאה .השיטה תורגלה במשך שנה שלמה
ואוגדה  91תרגלה זאת באדיקות עם כל חטיבות
החי"ר שלה ,עם חטיבת השריון שלה ובתרגיל
אוגדתי אחד מלא ,שהיה במסגרת תרגיל פיקודי
של הכנה למלחמה .זה לא היה מהלך נסתר .גם
כיום יש אנשים שיטענו שזאת התפיסה הנכונה
להילחם מול חיזבאללה.2

השריון במבצע "שינוי כיוון" -
ממצאים
הופעלו  13גדודי טנקים ,מ־ 6חטיבות שונות,
שמנו יחד  372טנקים .הם פגעו בוודאות ביותר
מ־ 70חוליות מחבלים .כמו כן פגעו בעשרות
מבנים ועמדות של החיזבאללה ,השמידו אמל"ח
אויב רב ,חילצו עשרות חיילי חי"ר פצועים
מהשטח ,הובילו אספקה לכוחות בחזית הלחימה
(בשל איסור על חציית הגבול עם "רכב רך"
ונגמ"שים) ,ופתחו צירים לוגיסטיים בסיוע
לכוחות הנדסה.
בתוך כך נפגעו  47טנקים ,מהם נחדרו 24
טנקים וארבעה בלבד הושמדו (מהם  2עקב
עלייה על מטען גחון גדול שהשמיד את הטנק
לחלוטין) 8.5 .אחוזים מהטנקים שנחדרו
הושמדו 26 .אחוזים מהטנקים שנפגעו פעלו
לא במשימות שריונאיות .ל־ 65אחוזים ממקרי
היפגעות הטנקים קדם נוהל־קרב חלקי.
להלן דבריהם של כמה ממפקדי השריון
במלחמת לבנון השנייה:
מח"ט  ,401אל"ם מוטי כידור" :אני שנתיים
וחצי מח"ט ,עשיתי תקופת אימון אחת ועסקנו

לחימת השריון בסלוקי

טור שריון בסלוקי

הרבה בלבנון במהלך  2004ובתחילת .2005
סיימנו הסבה למרכבה סימן  4בתרח"ט בפברואר
 ,2005מהתרח"ט נשארו שני אנשים בחטיבה -
אני והרמ"ט במילואים .מפקדת החטיבה בהרכב
הזה לא עשתה מהלך ביחד .המג"דים יותר משנה
בתפקיד ,אף אחד מהם לא עשה אימונים מעל
רמת המחלקה .לחטיבה אין תוכנית אופרטיבית
ללבנון .לא בוצע נוהל קרב סדור מאיזו שהיא
רמה מהפיקוד ומטה עד רמת החטיבה".
מח"ט  ,874אל"ם מאיר פינקל (חטיבת השריון
מילואים של אוגדה " :)91התפיסה באופן עקרוני
דיברה על הסתננות של הרבה מאד כוחות של
חי"ר ,תפיסה של הרבה מאד נקודות בשטח
ופגיעה באויב על בסיס כוחות שמתמרנים לתוך
כפרים אם צריך ,לתוך שמורות טבע ,והשמדה

של האויב ,שאפשר לצפות אותו בעין ולא צריך
להיכנס לקרב .הטנקים בתוך התפיסה הזאת
משתלבים במינון נמוך יחסית ,בצוות קרב פלוגתי
שהיה בערך שתי מחלקות חי"ר ומחלקת טנקים,
או פלוגת חי"ר ומחלקת טנקים ,עם צוות פלס"ר
וצוות הנדסי .חלק מההבנות היו שלא נכנסים
עם נגמ"שים .פלוגות החרמ"ש והפלס"ר פעלו
רגלית ,נסעו בבטנים של טנקי ה"מרכבה" ,הקיאו
את הנשמה .התרג"ד של ההנדסה היה פתיחת
ציר לוגיסטי והוא עשה במלחמה מה שהוא עשה
בתרגיל .לא עשינו תרג"ד מתוך הבנה שאין 3
פלוגות מסתערות ואין טנקים בכלל בלבנון".
מח"ט  ,188אל"ם משה שטרית" :העדר
האימונים והשתלטות הבט"ש הביאו להשתלטות
של טכניקות לחימה שננקטו בעזה ובאיו"ש

לתוך המלחמה בחיזבאללה ,תוך שמי שמוביל
את זה ,זה מפקדי החי"ר ,שלהם לדאבוני אין
מושג בתמרון ממוכן .ובגלל שאנחנו לא התאמנו,
טכניקות הלחימה בקרב משולב ,במתאר שהוא
הררי ,בנוי ומבוצר  -לא היו .הטכניקות באוגדה
 91זה נחלת  ,91חטיבות סדירות כמו חטיבה
 188לא הייתה מעורבת בזה כאמור".
מח"ט  ,434אל"ם גיל מעוז (חטיבת מילואים
באגדה " :)366האימון המלא ,שבו עושים מרמת
הצוות עד רמת תרג"ד ,קורה בשנת  .2002מאז
מתחלפים כל מפקדי החטיבה ברמות השונות
והחטיבה עושה אימונים ייצוגיים ,שלדיים.
מדובר על כמה עשרות כלי רכב ,בלי אף טנק,
אבל זהו תרגיל חטיבתי ,וזה נכון גם בסדיר
וזה נכון גם במילואים .לדעתי תרח"ט אמיתי,
עם טנקים ,עם סד"כ חטיבתי מלא ,היה בערך
בשנת  .2000הרבה אימונים חוץ־גרפיים (מחוץ
לתוכנית שבגרף האימונים) ,שבהם מלקטים
קילומטר לפגז וכמה ימי מילואים ומעלים כמה
צוותים ,הדגש העיקרי הוא על רמת הצוות ולא
מגיעים לרמת המסגרת".
מג"ד  ,82סא"ל עודד בסיוק (חטיבה " :)7אין
אימונים משותפים ,אני חושב שיש ידע פחות
טוב בהפעלת טנקים .אחת הבעיות המרכזיות
שאנשי החי"ר ניסו להפעיל טנקים כמו שהפעילו
אותם בחומת מגן באיו"ש .כל כוח טנקים שהגיע
למלחמה בשלב הראשוני נופץ לרסיסים והופעל
ברמת טנקים בודדים ,במקרה הטוב מחלקות.
רמת האימונים  -פשוט לא מתאמנים ,אז אין
שאלה .לגבי ההכשרות  -ירדנו מתחת לקו
המינימום בהכשרות .והיום מט"קים שמגיעים
מקורס מט"קים ,אני אומר את זה קצת בהקצנה
אולי ,אבל לא בטוח שיידעו להזיז טנק 100
מטר במשטח בלי כיוון המקרקע ,אני לא בטוח
שיצליחו".
מ"פ ו' ,חטיבה " :188שת"פ בין החי"ר לשריון,
לא היה בכלל .לי היו  9טנקים ,ללא שום כוח חי"ר,
לפעמים מסרתי מחלקת טנקים .גם במסגרת
הקרב הגדודי ,נענו בתוך שטח הררי בלי שיש
כוח חי"ר שתופס שטחים שולטים או תופס
מעברים הכרחיים .הייתה תחושה שמג"ד החי"ר,
שאמור לקבל את החיפוי ,בכלל לא יודע איפה
נמצאים כוחות הטנקים ,והוא לא יודע מה אנחנו
מסוגלים לעשות .שלושה ימים ראשונים היו
משימות מאד מוגדרות  -התקדמות בציר הררי,
חיפוי לחי"ר .אחרי שלושה ימים הפסקנו לקבל
משימות מוגדרות כפלוגת טנקים וכגדוד ,לאחר
מכן התחילו להשתמש בנו כטנקים בודדים ,צמדי
טנקים שפזורים על מרחב ההתקדמות של חטיבת
אלכסנדרוני ,כאשר המ"פ והסמ"פ מכניסים
שיירות ומוציאים שיירות להספקה של ציוד,
מזון והוצאה והכנסה של כוחות .פירקו את הגדוד
לצמדים ,שמו אותם לאורך כל ציר ההתקדמות
ואנחנו פשוט הכנסנו שיירות".
מ"פ באוגדה " :91אחד האתגרים שזיהינו
אותם ,גם באימונים שלנו ,היה האתגר הלוגיסטי.
הבנו שהטנקים בעצם הם הבסיס הלוגיסטי גם
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של החי"ר .לכל פלוגה הגדרנו טנק לוגיסטי קרבי,
שהטנק הזה היה עם רופא ושני חובשים בפנים
כל הזמן ,הטנק הזה גם נלחם ,גם לקח אוכל
ופינה פצועים ממרון־א־ראס ודברים כאלה.
אנחנו הורדנו את רשתות ההסוואה מהטנקים,
כל טנק היה לו  400ליטר מים על הטנק ,את
כל הג'ריקנים שהצלחנו לדחוף .הטנקים היו עם
"קיטבגים" על הצריח ,זה לא מחזה נעים לראות
טנקים ,ידענו את זה גם מראש ,שאלנו את מפקד
האוגדה אם הוא רוצה שטנקים יהיו משאיות
הוא אמר שכן .הטנקים היו עם "קיטבגים" של
החי"ר ,כל הציוד הכבד של החי"ר על הטנקים.
לאחר מכן כמובן שהגענו לאיזה שהוא מקום,
פרקנו והחי"ר בעצם פעל די מופרד מהטנקים".3

מדברי קשנ"ר
הייתה בעיה בבהירות המשימה והבנתה לאור
המטרה .שינויי כפיפות תכופים גרמו לבלבול בקרב
המפקדים ולהעדר למידה מצטברת .במהלך כל
ימי הלחימה לא נשמרה האורגניות היחידתית עד
לרמות הנמוכות ביותר .מרבית הטנקים הופעלו
באופן לא מקצועי בידי מפקדי החי"ר ואף שיתוף
הפעולה עם ההנדסה לקה בחסר .במקרים רבים
הופעלו הטנקים שלא במסגרות המקוריות ,מה
שגרם למיעוט כלים בשלבי לחימה קריטיים,
לפגיעה ביכולת האבטחה המשותפת־ההיקפית של
הרק"ם וחסר היה דרג הפיקוד המנוסה באירועים

הדחפורים שידם בכל מצטרפים ללחימה

מבט נוסף על הקרב בסלוקי

משמעותיים .ככלל מרבית תרגולות השריון הוכחו
כרלוונטיות אולם מיומנות הלוחמים בתחום
התרגולות הטנקאיות לקתה בחסר.
בלט מחסור באמל"ח המשלים את יכולת
הלחימה של הטנקים כמו :ניוד ממוגן לחי"ר,
ניוד ממוגן למפקדים ומפקדות ,לוגיסטיקה
ופינוי .במיוחד הורגש העדר אמל"ח משלים
מול איום הנ"ט של האויב :עשן ,מרגמות 60
מ"מ ,אמצעי גילוי טילים אמין ,ערכות חילוץ
מהיר .עם זאת המערכת הממוחשבת לניהול־קרב
(מענ"ק) התגלתה כמכפיל כוח מהותי שאפשרה
עדכון הכוחות בתמונת המצב ,שפה משותפת
בין הכוחות ומניעת דו"צים (ירי דו־צדדי) .כמו
כן הורגש מחסור באמצעי ראיית לילה ,במכשירי
קשר לפעולה רגלית ובפלטות מיגון גחון לנוכח

איום המטענים רבי־העוצמה שהתגבר בלבנון.
בלחימה נפגעו  48אנשי צוות ,מהם  25נהרגו.
בכניסה ללחימה בלטו פערי טנקאות ,במיוחד
ביחידות שלא התאמנו כנדרש וביצעו במקום
זאת תעסוקת חי"ר/בט"ש .ניכר פער באימוני
החרמ"ש והפלס"ר עם הטנקים וכמעט ולא
בוצעו אימוני שיתוף פעולה או אימוני מסגרת.

הערות
	.1תא"ל גדעון אבידור ואל"ם שאול נגר ,ההכרעה בלוחמת היבשה לאחר מלחמת לבנון
השנייה  -סיכום הכנס ,לטרון13 ,־ 14בנובמבר .2007
	.2תא"ל גל הירש ,קרבות בינת ג'בייל ,עשור למלחמת לבנון השנייה ,הרצאה בעמותה
הישראלית להיסטוריה צבאית ברמת אפעל 4 ,פברואר .2016
 .3לחימת השריון בעיני מפקדיו ,לטרון ,ספטמבר .2006
 .4חלוצי רודוי באתר האינטרנט של יד לשריון.

סיכום
אפשר לציין כי צורת הקרב ַהתְ ָקפָה ,על פי
תורת הלחימה של השריון ,הופעלה באופן מזערי.
עקב פעילות מקדימה של צה"ל בעזה ובאיו"ש
נוצרה אשליה שניתן לבצע את מרבית המשימות
באמצעות תמרון חי"ר קל בלבד .תוצאות
המלחמה הבלתי מספקות מלמדות שוב כי אין
תחליף לקרב־המשולב אשר בליבו השריון.
כל הטנקים במבצע "שינוי כיוון" שהיו טנקי
"מרכבה" ,נכנסו ללחימה עם פערים משמעותיים
בתחמושת למרגמות ולמדוכות עשן מידי .מרבית
הזמן פעלו הטנקים תחת פיקוד עוצבות חי"ר
ובמשימות חילוץ ופינוי .עם זאת מספר הטנקים
שהושמדו  -מתוך אלו שנפגעו  -היה הנמוך
ביותר במלחמות ישראל.

תא"ל חלוצי רודוי,
קשנ"ר במלחמת לבנון השנייה
נולד בישראל וגדל בבאר טוביה .הוא נקרא על שם קרוב משפחתו,
חלוציאל רודוי ,שלחם בשורות הפלמ"ח ונפל בקרב מלכיה ב־ 10במאי
 .1948רודוי התגייס לצה"ל ב־ 1982ושובץ בחיל השריון .הוא עבר
הכשרה כלוחם וקורס מפקדי טנקים .בהמשך השלים קורס קצינים
ושימש כמפקד מחלקת טנקים בחטיבה  ,401וכן כמדריך בקורס קציני
שריון .ב־ 1987מונה למפקד פלוגה וב־ 1988לסגן מפקד גדוד ,יצא
ללימודים אקדמאיים וסיים תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב
באוניברסיטה העברית בירושלים .ב־ 1992מונה למפקד גדוד  46של
חטיבה  ,401וב־ 1994לראש ענף התקשוב במפקדת חילות השדה.
בתפקידו הבא היה מפקד גדוד קורס קציני השריון.
ב־ 1998קודם לדרגת אלוף משנה ונקרא להקים את המכללה
לפיקוד טקטי של זרוע היבשה ,במקביל להיותו מפקד חטיבת שריון
במילואים ,עוצבת "כוכב האור" .ב־ 2001קיבל את הפיקוד על חטיבה
 7ופיקד עליה במהלך מבצע חומת מגן .ב־ 2003קיבל את הפיקוד
על חטיבה  ,460שבתקופתו אוחדה עם בית הספר לשריון והפכה
לחטיבת ההכשרות של החיל.
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השריון בלבנון

באוקטובר  2005קודם לדרגת תת־אלוף והתמנה לקצין שריון ראשי
ומפקד עוצבת עידן ,אוגדת מילואים בפיקוד המרכז .בהיותו קצין השריון
הראשי נדרש להתמודד עם קשיי השריון הישראלי מול איום הנ"ט של
חיזבאללה במלחמת לבנון השנייה ובתום הלחימה מונה לראש ועדה
לבדיקת נושא זה מטעם זרוע היבשה .ביולי  2008סיים את תקופת
כהונתו ,ומונה לנספח צה"ל בסינגפור .השתחרר ב־.4 2013

כל שריונאי חייב לזכור ולהמשיך

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

מ"א

שם משפחה

דרגה

שם פרטי

 .2תרומה מקצבת שארים
אירוע

ת"ז

דרגה

שם משפחה

שם פרטי

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

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

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

מנוי לביטאון "שריון" בלבד

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

החודש לפני...
שנים

מובא לעיונכם לקט קצר על אירועי שריון בחודשים מארס  -יוני לפני  ...שנים
הרשימה המלאה באתר השריון www.yadlashiryon.com

מארס
 1במארס  - 2011מערכת "מעיל רוח" סיכלה
לראשונה פגיעת טיל נ"ט (אר־פי־ג'י־ )29בטנק
מרכבה סימן  4מ' של גדוד  9מחטיבה  401בגבול
רצועת עזה .לא היו נפגעים לכוחותינו ,הטנק
זיהה את חוליית המחבלים ופגע בה .זהו יירוט
מבצעי ראשון בעולם של מערכת הגנה אקטיבית
על גבי רק"ם.
 8במארס  - 1969מלחמת ההתשה מתחילה
באופן רשמי ,לאחר הכרזתו של נשיא מצרים,
גמאל עבד אל נאצר ,על סיום הפסקת האש.
מלחמת ההתשה התרכזה בקרבות לאורך גבולות
הפסקת האש של מלחמת ששת הימים ובעיקר
לאורך תעלת סואץ ,אולם התאפיינה גם בלחימה
עם אש"ף בגבול הירדני ועם הסורים בגולן.
המטרה מבחינת מצרים ,שנהנתה מסיוע של
ברית המועצות ,הייתה להפעיל לחץ על ישראל
על מנת שתיסוג מסיני שנכבשה במלחמת ששת
הימים 721 .אנשים ,מתוכם  594חיילים ,נהרגו
במהלך מלחמת ההתשה ,שהסתיימה באוגוסט
 .1970בשנת  2002הוענק אות מלחמת ההתשה
לחיילים שהשתתפו בה.
 10במארס  - 1949דגל הדיו מונף במשטרת
אום רשרש (כיום אילת) על ידי אברהם אדן
(ברן) ,לימים אלוף ומפקד גייסות השריון ,בסיום
מבצע "עובדה" ומלחמת העצמאות.
 10במארס  - 1957צה"ל מפנה את כוחותיו
משארם א־שייח' ,שנכבשה במלחמת קדש
(מבצע סיני).
 14במארס  - 1978החל מבצע "ליטני" .שלושה
ימים לאחר פיגוע מחבלים בכביש החוף חדרו
כוחות חי"ר ושריון של צה"ל לדרום לבנון והגיעו
עד לנהר הליטני ,לאחר שישה ימי לחימה .לאחר
כשלושה חודשים חזרו הכוחות לגבול הבין־
לאומי .מטרת המבצע הייתה לפגוע בתשתיות
ארגוני הטרור הפלסטינים בדרום לבנון ,ובכך
להפחית את פעילותם כנגד ישראל.
 14במארס  - 2006כוחות צה"ל ,וביניהם
לוחמי פלס"ר  401וטנקים מחטיבת ברק ,צרו
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על בית הכלא ביריחו ועצרו שישה מבוקשים
בכירים ,ביניהם רוצחי השר רחבעם זאבי ז"ל.
 21במארס  - 1968מבצע "תופת" (פעולת
כראמה) כוחות של חטיבת הצנחנים וחטיבה 7
מבצעים פשיטה נרחבת על יעדי מחבלים בכפר
כראמה בירדן ולוחמים נגד אש"ף והצבא הירדני.
 26במארס  - 1979הסכם השלום בין ישראל
למצרים נחתם על ידי מנחם בגין ,אנואר סאדאת
וג'ימי קרטר על מדשאות הבית הלבן.
 29במארס  - 2002צה"ל יצא למבצע "חומת
מגן" בעקבות גל פיגועי התאבדות ששיאו בפיגוע
במלון פארק בנתניה .המבצע נפתח בהטלת מצור
של טנקים מחטיבה  7וכוחות רגליים על לשכתו
שליאסר ערפאת ברמאללה .כוחות רגליים,
טנקים ודחפורים משוריינים בליווי מסוקי קרב
חדרו וכבשו גם את הערים הפלשתינאיות שכם,
בית לחם ,קלקיליה וג'נין.
 29במארס  - 2002חטיבת "יפתח" ,חטיבת
המילואים של חיל השריון ,כובשת במבצע "חומת
מגן" את החלק המזרחי של העיר שכם ובכלל
זה את מחנות הפליטים בלאטה ,אסכר (חדש
וישן) ומסכאן א־שעבייה .חטיבת "יפתח" גם
כבשה את קבר יוסף ואת השכונה שסביבה.

אפריל
 2באפריל  - 2002במהלך מבצע "חומת מגן"
מטילים כוחות חי"ר ושריון של צה"ל מצור
על כנסיית המולד שבה מתבצרים מבוקשים
פלסטינים.
 3באפריל  - 1949לקראת תום מלחמת
העצמאות ישראל וירדן חותמות ברודוס על
הסכם שביתת נשק.
 14באפריל  - 1974ועדת אגרנט מגישה את
מסקנות הביניים שלה לגבי נסיבות פריצתה של
מלחמת יום הכיפורים ,שגוררות את התפטרות
הרמטכ"ל דוד (דדו) אלעזר.
 16באפריל  - 2001ירי ראשון של קאסם
על העיירה שדרות .בתגובה נכנס כוח צה"ל
לבית חנון.

 17באפריל  - 1917מתחיל "קרב עזה
השני" במלחמת העולם הראשונה שבו
לראשונה מופעלים טנקים בארץ ישראל על
ידי הבריטים כנגד הצבא העות'מני.
 21באפריל  - 2002הסתיים מבצע "חומת
מגן" באופן רשמי ,וכוחות החי"ר והטנקים של
צה"ל נסוגים מן הערים הפלסטיניות.
 25באפריל  - 1982ישראל מפנה את סיני
במסגרת הסכם השלום עם מצרים ,ומעבירה
לידם את הריבונות על חצי האי ,אשר נכבש על
ידי האוגדות המשוריינות במלחמת ששת הימים.

מאי
 9במאי  - 1948בן גוריון מורה על הקמת
חטיבה ( 7חטיבת העתודה) בפיקודו של שלמה
שמיר.
 12במאי  - 1948החל מבצע "קלחת  "2לביעור
ריכוזי מחבלים בשישה כפרים בדרום לבנון,
באזור שנקרא "פתחלנד" .עם שחר יצאה חטיבת
השריון ברק ,מתוגברת בכוחות חי"ר מחטיבת
גולני ומיחידת "אגוז" ,בכוח הנדסה ,מרגמות
מתנייעות  160מ"מ וכוח תותחנים ,וחצתה את
הגבול סמוך לקיבוץ דן .במסגרת המבצע טיהר
צה"ל  19בסיסי מחבלים ,פוצץ עשרות מבנים,
השמיד כלי רכב ותפס שלל רב .כ־ 60מחבלים
נהרגו ו־ 17נשבו .לכוחותינו  20פצועים קל.
המבצע הסתיים למחרת.
 15במאי  - 1948עם סיום המנדט הבריטי
פולשים לארץ ישראל צבאות מצרים ,ירדן,
סוריה ,לבנון ועיראק.
 16במאי  - 1948הקמת חטיבת העתודה
המטכ"לית הניידת  -חטיבה  - 7מיד לאחר
הכרזת המדינה .הרכב החטיבה :גדוד משוריין
ושני גדודי רגלים .מפקד החטיבה הוא שלמה
שמיר ,קצין המודיעין היה חיים הרצוג ,קצין
הקשר ּתֶד אריסון וקצין המנהלה אהרון חוטר־
ישי .החטיבה השתתפה בכל מלחמות ישראל,
והיא אחת משתי החטיבות הסדירות היחידות
בצה"ל הקיימות באופן רציף מהקמתו ועד היום.

מפת דרך בורמה (מתוך ויקיפדיה)

 17במאי  - 1978הסתיים קורס מדריכות
השריון הראשון בצה"ל .במחזור א' סיימו 15
מדריכות ושובצו במדור תותחנות ו־נט"ר (נהיגה
וטיפול ברק"ם).
 25-18במאי  - 2004מבצע "קשת בענן" -
מבצע אוגדתי ברפיח ,לאחר שבוע בו נהרגו 13
חיילים ( 11בהתפוצצות שני נגמ"שים עם חנ"ם
ועוד  2בעת החיפוי על סריקת שרידי הגופות).
במבצע השתתפו חטיבות גבעתי ,גולני וגדודי
שריון של חטיבה  7ו־ .188במבצע נהרגו כ־40
מחבלים ,נהרסו  3מנהרות והורחב השטח הפתוח
סביב ציר "פילדלפי" ,תוך פעילות הומניטרית
נילווה נרחבת.
 20במאי  - 1948התקפה סורית על דגניה א'.
לאחר קרב קשה שנמשך  4שעות הצליחו המגנים
להדוף את ההתקפה .מספר כלי שריון סורים
נפגעו וטנק סורי שחדר למשק נפגע ממטול
"פיאט" והושמד ע"י בקבוק מולוטוב .טנק זה
ניצב במשק כאנדרטה לקרב.
 24במאי  - 1948ניסיון של חטיבה  7לכיבוש
משטרת לטרון מבצע "בן־נון א'" נכשל.
 24במאי  - 2000צה"ל משלים את הנסיגה
מרצועת הביטחון בדרום לבנון.
 25במאי  - 1948הקמת חטיבה ( 8חטיבת
"הזקן") בפיקוד יצחק שדה .במסגרתה הוקם
הגדוד השני של החטיבה ,גדוד  ,82שהיה גדוד
הטנקים היחיד של צה"ל וכלל טנקי קרומוול,
טנקי הוצ'קיס וטנק שרמן.
 26במאי  - 1948ממשלת ישראל מחליטה
על הקמת צבא הגנה לישראל ודוד בן־גוריון
חותם על הפקודה להקמתו.
 28-26במאי  - 1948חטיבה  7כובשת את

הכפרים בית ג'יז ובית סוסין .כיבוש הכפרים
יצר מסדרון קרקעי בשליטת צה"ל ,שעקף את
חסימת הלגיון בלטרון ,ואפשר מאוחר יותר את
סלילת דרך עוקפת לפריצת המצור על ירושלים
("דרך בורמה").
 30במאי  - 1948ניסיון שני של חטיבה 7
לכיבוש משטרת לטרון מבצע "בן־נון ב'" נכשל.
 31במאי  - 1948מוקם צה"ל
 31במאי  - 1974ישראל וסוריה חותמות
על הסכם הפרדת הכוחות לאחר מלחמת יום
הכיפורים.

יוני
 5ביוני  - 1967מלחמת ששת הימים פורצת.
במלחמת בזק כבשו כוחות שריון וחי"ר את כל
חצי האי סיני עד תעלת סואץ ,את כל שטחי
הגדה המערבית ורמת הגולן ושינו את מפת
המזרח התיכון בכמה מובנים עד היום.
 6ביוני  - 1982החלה מלחמת שלום הגליל
(של"ג).
 7ביוני  - 1967כוחות צנחנים ושריון של
חטיבת הראל כובשים ומשחררים את ירושלים
במלחמת ששת הימים.
 10ביוני  - 1967הסתיימה מלחמת ששת
הימים.
 10ביוני  - 1948פריצת דרך "בורמה" על
ידי חטיבה  .7הדרך הוכשרה במאמץ לוגיסטי
מסובך למעבר שיירות ,יום לפני כניסתה לתוקף
של ההפוגה בקרבות .המצור על ירושלים נפרץ,
והתאפשר להעביר אספקה לירושלים הנצורה
ונמנעה נטישתה של העיר.
 10ביוני  - 1982קרב סולטן יעקוב במלחמת

שלום הגליל (של"ג) .כוח שריון קטן של צה"ל
נתקל במהלך תנועתו בלילה בכוחות שריון סורים
גדולים מאוד ליד הכפר סולטן יעקוב ,במהלך
מלחמת לבנון הראשונה .גורלם של שלושה חיילי
שריון הנעדרים מאז הקרב (זכריה באומל ,צבי
פלדמן ויהודה כץ) עדיין אינו ידוע.
 12ביוני  - 2006ארגון החיזבאללה חוטף
שני חיילי צה"ל ובעקבות כך פורצת מלחמת
לבנון השנייה.
 14ביוני  - 1982צה"ל השלים את כיתור
העיר ביירות ,בה התבצרו כוחות אש"ף במלחמת
לבנון הראשונה ("מבצע שלום הגליל") .המצור
נמשך כחודשיים.
 26ביוני  - 1970מתחיל מבצע "קיתון "10
בחזית רמת הגולן במלחמת ההתשה ,מהחשובים
והמרכזיים שבמבצעי מלחמת ההתשה בחזית
הסורית .זו הייתה הפשיטה הגדולה ביותר
שבוצעה על מוצבי הצבא הסורי .חטיבת "ברק"
(חטיבה  )188בשילוב קלאסי עם הארטילריה,
ההנדסה וחיל האוויר ,השתלטה במהירות על
מוצבי הקו הראשון ,תוך ניידות גבוהה ושבירת
התקפת־הנגד הסורית .הסורים הוכו מכה קשה,
שגרמה להפסקת האש הארטילרית על יישובי
רמת הגולן .לסורים היו עשרות הרוגים ,עשרות
כלי רק"ם סורים נפגעו ו־ 4מטוסים סורים הופלו.
 28ביוני  - 2006מתחיל מבצע "גשמי קיץ"
ברצועת עזה ,בעקבות חטיפת לוחם השריון
של חטיבה  ,188סמל גלעד שליט ,והריגת שני
אנשי צוות נוספים ,סמוך למעבר סופה .במבצע
נהרגו כ־ 270מחבלים וירי הקסאמים על הנגב
פסק לזמן מה ,אך הוא לא השיג את מטרתו
הראשית  -החזרת גלעד שליט.
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מרכז המידע בלטרון

שאול ברונפלד ומאור

לוי (מנהל מרכז המידע) .צילומים מאוסף מיכאל מס

'המרכבה' שלפני המרכבה -
פיתוח טנק ישראלי בשנת 1957
כבר בשנת  ,1957כ־ 13שנים לפני שהחל פרויקט טנק המרכבה,
העלה קצין החימוש הראשי דאז ,עמוס חורב (לימים אלוף) את הרעיון לפתח
טנק ישראלי חדש וכן לשדרג טנקים קיימים .שדרוג הטנקים הקיימים אכן נעשה,
אך טנק חדש פותח מאוחר יותר ובנסיבות אחרות
פיתוח טנק המרכבה הינו אבן דרך משמעותית
בתעשייה הביטחונית בישראל .שלוש סיבות
מרכזיות הביאו לפיתוח טנק מתצורת ישראלית:
	.1היעדר יכולת לרכוש טנק מערכה חדיש בהיקף
משמעותי*.
	.2נחיתות כמותית בטנקים במסגרת מירוץ
חימוש עם ארצות ערב.
	.3הצורך בטנק מערכה המותאם לצרכים
הסביבתיים (אקלים ,גיאוגרפיה) והתפקודיים
של צה"ל (חימוש ואחזקה ,מנטליות ומאפייני
הלחימה).
במידה רבה אלה הן הסיבות שהביאו כבר
בשנת  1957לבחון את הרעיון לפתח טנק
ישראלי .מדובר במכתב שכתב למטכ"ל קצין
החימוש הראשי דאז ,אל"ם (לימים אלוף)
עמוס חורב ,תחת הכותרת 'עתיד הטנקים
בצה"ל' .במסמך נזכרים גם תהליכים דומים
שהתבצעו כעבור יותר מעשור ,במקביל לפיתוח
טנק המרכבה ,כגון :שדרוג לינארי של דגמים
קיימים ,סטנדרטיזציה ורכישה של טנקים שונים
המוצעים למכירה.
(מתוך עיון במסמך ארכיון צה"ל תיק מספר
3־17־ 1959המצוי בארכיון עמיעד ברזנר במרכז
המידע יד לשריון).
קושי ברכישת טנקי מערכה בצה"ל ניכר
ממלחמת העצמאות ועד הסכמי רכישת הנשק
מצרפת שהחלו בשנת  .1955טנקי האי־אם־
אקס־ ,13שנקנו מצרפת לא התאימו לאקלים
הלחימה ,ולא הלמו ביכולת הירי והמיגון את
המצוי בארסנל המצרי ,הירדני והסורי .בתום
מבצע קדש היה ברור כי ארצות ערב צפויות

טנק שרמן אם־ 51עם זחל רחב ,תותח צרפתי  105מ"מ ומנוע דיזל

להתחמש בנשק סובייטי מתקדם בכמויות גדולות
וכי על צה"ל להתכונן לכך .המענה העיקרי שהיה
ברשות צה"ל ,מבחינת טנקים ,היו טנקי השרמן
האמריקניים ,שחלקם נרכשו מצרפת וחלקם
ממדינות אחרות .כולם היו מעודפי מלחמת
העולם השנייה ובמצב תחזוקה לא מיטבי .כולם
נתפסו כטעוני שיפור כדי להתמודד עם הטנקים
מסוג טי־ ,34סטלין  ,3הסנטוריון ומשחיתי
הטנקים שברשות צבאות ארצות ערב.

מירוץ החימוש היה בעיצומו בעקבות עסקת
הנשק המצרית־צ'כית בשנת  .1955חורב צפה
כי בשנים הקרובות יתחמשו ארצות ערב
בטנקים המצויים באותה עת 'בצבאות המזרח
והמערב' (בעיקר ארצות הברית ,בריטניה וברית
המועצות) .בשלב מאוחר יותר (1965־)1975
יזכו אלו לקבל טנקים שהיו באותה עת בהליכי
פיתוח .אותם טנקים ,כך תיאר בהרחבה ,יהיו
בעלי מנוע חזק מהשרמנים ,מיגון עבה ותותח

* חשוב להדגיש כי בעת ההחלטה על התחלת פרויקט המרכבה בשנים 1970־ 1969לא הייתה בעיה לרכוש טנקי אם־ 60אמריקאים בכמות גדולה.

 62׀ שריון 49

יולי 2016

במסגרת רכישת טנק חדש ,הציע חורב את יפותח באופן עצמאי .טנק זה עשוי לכלול את
גדל־קוטר באופן השוואתי .לדבריו הצפי הוא
כי בשנים 1962־" ,1970עליונות החימוש תהיה אחד מהטנקים הבאים :טנק הפטון אם־ 48אותו תותח ,מנוע וזחלים של טנקי השרמן לאחר
האמריקאי והסנטוריון הבריטי .מחירו של טנק שדרוגם .חורב גרס במכתבו כי הטנק עשוי להיות
מוחלטת בידי מדינות ערב".
בשנת  1957חורב לא חזה את עסקת הנשק עם מסוגים אלה הוא כ־ 300אלף דולר ועל כן עלות מיוצר ב'מפעלים ומכונות המיועדים לעבודה
בריטניה שנחתמה שנתיים מאוחר יותר ,אלא רק הפרויקט כ־ 150מיליון דולר ,פי עשר מתוכנית כללית' ,כגון מפעלי טרקטורים או סדנאות
העריך כי זו אפשרית ,עסקה שתביא להצטיידות השדרוג .היתרון העיקרי בהצעה זו הוא שהטנק חימוש ואינו מצריך הקמה של תעשייה מיוחדת
צה"ל באופן מסיבי בטנק הסנטוריון הבריטי .לא יצריך השקעה חימושית ניכרת כי הוא חדש .לו .הוא צפה קצב ייצור של כ־ 80עד  100טנקים
באותה עת גיוון כלי הלחימה הקשה על מערך אולם הרכישה כרוכה במורכבות יחסי החוץ בשנה לאחר ארבע שנות תכנון .מחירו של טנק
החימוש והאחזקה .לעיתים היו בעיות בהשגת של מדינת ישראל .הטנק לא תוכנן 'לצרכים כזה עשוי לעמוד על כמחצית ממחיר טנק חדש
חלקי חילוף חדשים לטנקים הישנים .חורב ציין האסטרטגיים ,הטקטיים ולמנטליות הצוותים מתוצרת חוץ' .מחירו ...לא יעלה על 150,000
דולר' ,כלומר  80מיליון דולר עבור 400
שחלקי החילוף לטנקי השרמן כבר אינם
טנקים .כחלק ממנגנון המימון הוא שאף
מיוצרים .את חלקי החילוף צה"ל רכש
לנצל את כספי השילומים מגרמניה
באותה עת מסוחרים שונים בכ־ 10אחוז
ברכישת פלדה וסיוע טכנולוגי .החיסרון
מערכם המקורי ,כעודפי מלחמת העולם
בתוכנית זו ,אליבא דעמוס חורב ,הינו
השנייה .אולם בשל הפסקת ייצורם הם
שעד לייצור הטנק תישמר עליונות
צפויים בעתיד לעלות  100אחוז מערכם
השריון בידי צבאות ערב.
המקורי ואף יותר ,בהתחשב בעליית שער
חורב מנה אפשרות נוספת ,שהיא
הדולר .גם מנועי הבנזין שהיו בטנקי
למעשה התאמה של האפשרות
השרמן והאי־אם־אקס־ 13לא התאימו
השלישית לצורך השעה .אפשרות זו
לכלי הרכב הקרביים וחייבו הסבה .תנאים
הינה שדרוג טנקי השרמן ברכיבים
סביבתיים ואקלימיים מקומיים הצריכו
המיועדים לטנק מייצור עצמי .אפשרות
התאמה של מסנני אוויר לטנקי האי־
זו תבסס את חיל השריון של צה"ל
אם־אקס ושדרוג זחלי השרמן לרחבים.
על הקיים באותה עת ,ותכניס באופן
היתרון היחיד שאותו זקף חורב לזכות
חיילי צה"ל הינו "רמת התפעול הטכני
הדרגתי את הטנק החדש ,תוך שדרוג
של הצוותים ומערך האחזקה ,המבוססת טנק שרמן אם־ 50עם זחל צר ותותח  75מ"מ (של טנק אי־אם־
הקיים .חסרונה של אפשרות זו ,כפי
על המנטליות הטכנית הטובה יותר של אקס־ 13הצרפתי) ,מראשוני הטנקים המשודרגים בצה"ל
שהוא מציין במידה רבה של תמימות,
הוא הצורך ב'תכנון מדוקדק מראש
החייל הישראלי".
ושמירה על הביצוע על פי תוכנית
מירוץ החימוש היה כאמור בעצמו,
קבועה התלויה רבות בגורמי חוץ'.
עסקת נשק נוספת לא נראתה באופק
את מכתבו מסכם חורב במסקנה
והכלים שהיו ברשות צה"ל לא תאמו
הבאה:
כמותית ואיכותית לאיומים הצפויים
"האפשרות הנראית ביותר היא דרך
ולצרכים של צה"ל .על כן הציע חורב
פיתוח הטנק הבינוני המקורי ושימוש
אחד משלושה פתרונות:
ברכיביו לשיפור השרמן הקיים ,כשלב
	הכנסת שיפורים המבוססים על
ביניים .זו הדרך היחידה העונה על
השרמן הקיים.
בעיות התקופה הנוכחית ואשר לא
רכישת טנק בינוני חדש.
תדרוש השקעה כספית גדולה מחדש
פיתוח טנק בינוני מקורי וייצורו.
תוך 15־ 20שנה".
את
שלושת הפתרונות ייועדו לספק
טנק מרכבה סימן 1
אמנם טנק ישראלי לא יוצר באותה
המענה האמור עבור  400טנקים ,משנת
 1965ועד לכל המאוחר  .1970בכך היה צה"ל נמנע של צה"ל' ומדובר בהוצאה כספית כבירה למדינת עת ,אך גישתו של חורב הינה מקיפה ומעניינת.
'מעדיפות מכרעת של שריון ערב' בתקופה זו .ישראל של שנות החמישים .עסקת רכש של טנקי חורב הוא חלוץ בעל חזון מבחינת אמונתו ביכולות
באשר לטנקי השרמן ,חורב הציג את הצורך הסנטוריון נחתמה שנתיים לאחר מכן ,טנק התעשייה הביטחונית הישראלית .תעשייה שעצם
בשדרוגים הבאים :הרכבה של תותח  105מ"מ ,הפטון אם־ 48נרכש רק החל משנת  .1964שתי קיומה וייעודה היו נושא לוויכוח ציבורי נוקב
הסבה למנוע דיזל ומערכת זחלים רחבה .העלות העסקאות בוצעו מלכתחילה בהיקפים קטנים ,לא באותה התקופה .גישתו של חורב מביאה לידי
המשוערת שאותה מנה חורב היא  35אלף בגלוי ולא במישרין .סביר מאוד שבעת שחורב ביטוי מתח תמידי בין ייצור עצמי לבין קניית
דולר לטנק  -דהיינו  14מיליון דולר .שדרוג זה כתב את המסמך לא הייתה שום אפשרות לרכוש אמצעי לחימה מייצור זר .על כך נכתב רבות ביחס
התרחש הלכה למעשה ,לאחר תום מבצע קדש טנקים מארצות הברית או מבריטניה ,ועל כן לפרויקטים שונים של התעשייה הביטחונית
הישראלית ,כגון מטוס הלביא ,ספינת הטילים
ועד אמצע שנות השישים ,בשתי פעימות .חלק זוהי האפשרות הפחות סבירה מבין השלוש.
מאופן ניסוח הפתרון השלישי ,ניכר שקצין וטנק המרכבה .עלות סופית ,יכולת ייצור ,חיזוי
מטנקי השרמן שודרגו לתותח  75מ"מ (אם־,)50
הראשונים מסוג זה סופקו לצה"ל במסגרת עסקת החימוש מצא בו חן רב .הטנק האמור יותאם איומי העתיד ,יכולות המימון של השוק ותנודות
הנשק הצרפתית .הפעימה השנייה כללה שדרוג לצרכים הפרטניים של צה"ל ,יתבסס על שיתוף ביחסי החוץ המדיניים  -הינם רק חלק מנעלמים
פעולה ואף חומרי גלם ממדינות שונות  -אולם המצויים במשוואה מורכבת זו.
מאוחר יותר לתותח  105מ"מ (אם־.)51
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מהנעשה בעמותה

ליקט וערך :מאור לוי ,מרכז המידע יד לשריון.
צילומים :רב"ט אפרת אלישע ,רב"ט עדי קמינץ ,מר אבנר גאגין

יד לשיפוץ
חידוש כותל השמות ,שילוט טנקי המוזאון ,צביעת טנקים ,שלח
ב' ,פיתוח פארק העוצבות  -פרויקט עוקב פרויקט ואתר יד לשריון
מתפתח בהתאם לחזונו של יו"ר העמותה האלוף (במיל') אודי שני.
במקביל  -אירועים ,מבקרים ופעילות ענפה ומוצלחת.

כותל השמות  -לפני הכל
זה כשנה וחצי עמלים בעמותה על חידוש פני האתר .במסגרת זו
הסתיים הפרויקט הראשון של חידוש כותל השמות ,ימים בודדים לפני
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל .מדובר במלאכת מחשבת שאותה
הובילו מנכ"ל העמותה תא"ל (במיל') חנן ברנשטיין וסגנו סא"ל (במיל')
שלומי דרור .חידוש הכותל הצריך סקר מקיף של בחינת שיטות שונות
להסרת הקיים והתקנת החדש .לוח אחר לוח הוסר ,שופץ והוחזר לכותל.
כיום הכותל עומד כ'חדש' ונראה כפי שלא נראה שנים .הפרויקט קודם
בעזרת אגף הנצחה ומשפחות במשרד הביטחון בראשות מר אריה מועלם.

כותל השמות לפני החידוש
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כותל השמות אחרי החידוש

באיזה צבע הפס כסף?
לאורך השנים עמדו כ־ 160פריטי אוסף הרק"ם שבאתר חשופים
לתנאיי מזג האוויר והשמש החמה היוקדת ,הכלים בלו והעלו חלודה.
על כן העמותה החלה בפרויקט צביעה מחדש .צביעת הטנקים הינה
עניין מורכב  -יש להסיר את הצבע הקיים עד למתכת החשופה ולהוסיף
שכבת בסיס ושכבה סופית בצבעים המשתנים מכלי לכלי .לאחר מכן
דרושה צביעה ידנית של פרטי זיווד וחלקים שונים בצבעים שחור ולבן.
בתמיכת אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל פרויקט הצביעה הנרחב
נמצא בעיצומו .עד כה נצבעו שלושה כלים בחזית המוזאון שעליהם
נוסו שיטות שונות של הסרת צבע וצביעה .בחודשים הקרובים צפויים
להיצבע עוד כ־ 60כלים.

שלב הסרת הצבע הישן לקראת צביעה מחדש

החינוך ,היחידה הצבאית ומנהלי העמותה ישמרו את המגמה.
באירוע לזכרו של האלוף יאנוש בן גל ז"ל נכחו ראש הממשלה מר
בנימין נתניהו ושר הביטחון (דאז) משה (בוגי) יעלון ,קצינים בכירים
בעבר ובהווה ואורחים חשובים .האירוע התנהל באופן מופתי והדגיש עד
כמה אתר יד לשריון קורן ממלכתיות והינו סמל לאומי חשוב .באירועי
מסע בערב יום הזיכרון ומצעד החיים במוצאי יום העצמאות חשו זאת
אלפי בני נוער יהודים מחו"ל.

לא יכלו לשים שלט קטן ,טנק?

צביעה חדשה לטנק במוזאון

חוק זה חוק
חוק הנגישות נכנס לתוקפו ובמסגרתו הוגברו המאמצים להנגשת
האתר לבעלי צרכים מיוחדים .במסגרת זו עברו כל העובדים והחיילים
באתר הדרכות והותקנו מכשירים שונים לרווחת כבדי השמיעה והראייה
המבקרים באתר .פועל יוצא של חוק זה ,שהינו מטרה בפני עצמו ,הוא
פתיחת אתר אינטרנט חדש לעמותה .האתר נמצא כרגע בשלבי עבודה
מתקדמים ומתוכנן לעלות לאוויר עד סוף הקיץ .באתר יופיע כל הקיים
באתר הנוכחי לאחר מתיחת פנים וזה יהיה נגיש מכל טלפון נייד וטבלט.

עוצבות ,רמטכ"לים ושל"ח
תחום נוסף שזוכה לתאוצה הינו פיתוח השטחים מחוץ לאתר ,כל
זאת בסיוע ותמיכה נדיבה של משרד הביטחון ,קק"ל וחברי עמותה
ראויים לשבח .לאחר ארגון מחדש צפויות לקום כ־ 15אנדרטות חדשות
בפארק העוצבות ,עבור יחידות שריון בהווה ובעבר .גם דרך הרמטכ"לים
שבפארק זוכה לתכנון וביצוע מחדש ותיבנה באופן בו כל הרמטכ"לים
יונצחו לפי סדר כהונתם .הפארק כולו יזכה למתיחת פנים ,שבילים
מוסדרים ומפרצי חניה .גם מתקן השל"ח יורחב ובצמוד לו פותח אזור
פעילות נוסף .פעילות זו תאפשר עלייה במספר התלמידים ובנוכחות
בתי הספר באתר.

יותר מבקרים ויותר אירועים איכותיים
מגמה חשובה שניכרת באתר בתקופה האחרונה הינה עלייה בהיקף
הפעילות הצבאית והאזרחית .מדובר בתוצאה התחלתית של עבודה
מאומצת מול גופים צבאיים ואזרחיים ברמות שונות ,המתחילה לממש
את עצמה .בקריית החינוך הוגדלה כמות המיטות ואחוזי התפוסה עלו.
היקף הפעילות הצבאית הכולל גדל בכ־ 50אחוזים .יחידות שריון רבות
קובעות את מוקד פעילותן בלטרון ,וכמוהן גם חברות תיירות ובני נוער.
אנו תקווה כי פעילות מאומצת משותפת של מרכז המבקרים ,קריית

דוגמה לשילוט החדש שליד הרק"ם

פרויקט נוסף המצוי
בעיצומו הינו חידוש השילוט
לכלי הרק"ם .מדובר בהצבת
שלטים בעיצוב הצפרגול -
סיכת השריונר  -המיוצרים
בסיוע מש"א .בפרויקט זה
נכתבים מחדש כל השלטים,
בעברית ובאנגלית ,ואלה
מודפסים על שלט מתכת
בשיטת 'פוטו־מטל' .השלט
יכיל גם  QRשיקשר את
המתבונן לפרטים נוספים
על הכלי ,המצויים באתר
האינטרנט .על הפרויקט מנצח
סמנכ"ל העמותה ומעורבים
עמוד השילוט ליד רק"ם
בו אוצר מוזאון הרק"ם סא"ל
(במיל') מיכאל מס ,מחלקת האחזקה ומרכז המידע .בחודשים הקרובים
יוצבו באתר השלטים הסופיים לרווחת המבקרים .נוסף לזאת תצוגת
ה'טנק החצוי' נמצאת בתהליך שדרוג  -חידוש שלטי הסברה וכן ניקוי
והתקנת מגן פרספקס חדש.
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ביקורים ואירועים נבחרים ביד לשריון בתקופה האחרונה

קצין השריון הראשי תא"ל שמואל אולנסקי ומח"ט  460אל"ם אמיר אבשטיין בהענקת סיכת השריון למצטיין קורס צמ"פ

דצמבר 2015
20.12
28.12
31.12

ביקור רא"ל (במיל') שאול מופז.
ביקור עובדי משרד מבקר המדינה.
ישיבת מועצת העמותה להקמת מוזיאון הלוחם היהודי.

ינואר 2016
7.1
20.1
26.1
26.1

השבעת טירוני חש"ן
ישיבת הנהלת העמותה.
כינוס מועצת העמותה.
טקס העברת חטיבת גבעתי לפיקוד מרכז.

פברואר 2016
03.2
16.2

ביקור הנספח הצבאי של שגרירות צרפת.
ביקור שר התיירות יריב לוין.
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יולי 2016

21.2
26.2

יום עיון לחניכי מכינות קדם צבאיות.
מפגש לוחמי גדוד שירותי חימוש .784

מארס 2016
6.3
7.3
7.3
8.3
20.3
24.3
24.3
28.3
31.3

חידון השריון גדוד .198
טקס סיום קורס אימון מתקדם  -צמ"פ.
ביקור קצין החימוש הראשי  -תא"ל אליעזר בן הרוש.
טקס סיום קורס מפקדי טנקים.
ערב הוקרה למפקדי חיל השריון.
'יום המשפחה'  -למשפחות קציני ונגדי חטיבה .460
טקס סיום קורס מדריכות  -וכנס מדריכות חיל שריון לדורותיהן.
כנס אנשי חטיבה  500מחזור גיוס יולי .70
ביקור ראש עיריית חדרה תא"ל (במיל') צביקה גנדלמן.

מראה מטקס מצעד החיים במוצאי יום העתצמאות תשע"ו

סמנכ"ל עמותת יד לשריון סא"ל (במיל') שלומי דרור ,ליד הטנק החצוי
שבתהליך חידוש

אפריל 2016
	10.4ערב זיכרון לאלוף יאנוש בן גל ז"ל בנוכחות ראש הממשלה ושר
הביטחון.
מפגש פורום ראשי עמותות ההנצחה.
10.4
ביקור שר המדע ,הטכנולוגיה והחלל מר אופיר אקוניס.
13.4
ביקור מנכ"ל חברת אושקוש.
14.4
טקס השבעת טירוני חיל השריון.
16.4
צעדת לטרון בסימן  100שנה לטנק.
26.4
ביקור חבר הכנסת מר מייקל אורן.
27.4

ראש הממשלה מר בנימין נתניהו נושא דברים בערב הזיכרון לאלוף (במיל')
אביגדור (יאנוש) בן־גל

מאי 2016
עצרת חטיבה .401
1.5
טקס מצטיינים של חיל השריון.
8.5
	8.5טקס הזיכרון השנתי לזכרם של הפרטיזנים ,לוחמי הגטאות
והמחתרות.
טקס "מסע" בערב יום הזיכרון בהשתתפות אלפי בני נוער.
10.5
12.5־ 11אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות  -חניון יום העצמאות.
טקס מצעד החיים בנוכחות הנשיא לשעבר מר שמעון פרס.
.12
כנס אנשי גדוד  79מחטיבה  401במלחמת ההתשה.
23.5
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האירוע הגדול
של הקיץ בלטרון
 1בספטמבר 2016
ערב רעות והצדעה ללוחמי השריון

הכניסה לחיילי חיל השריון (בסדיר ובמילואים)  -חינם
כרטיסים לאירוע מותנים בתיאום עם משרדי היחידה
ולחברי עמותת יד לשריון
יד לשריון  -פארק לטרון

0793-6990

שריון  -ביטאון עמותת יד לשריון ,לטרון ,ד"נ שמשון 99762
טל' ,08-6307400/1 :פקס'08-9255186 :
אתר השריון באינטרנטwww.yadlashiryon.com :

