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דבר העורך
השנייה,  העולם  מלחמת  לפרוץ  מלאו  שנה  שבעים 
את  קיפחו  שבה  האנושות,  בתולדות  האכזרית  המלחמה 
חייהם כחמישים מיליון נפש מהם כשלושים מיליון אזרחים. 
מהעם היהודי - שאיבד כשישה מיליון נפש במלחמה הארורה 
- התגייסו ולחמו באויב הנאצי כמיליון וחצי יהודים במסגרת 
צבאות בנות הברית, וכרבע מיליון מהם נהרגו במלחמה. אל"ם 
)במיל'( בני מיכלסון מביא בגיליון זה את סיפורה של פולין 
שנקרעה במלחמה בין הנאצים מזה והרוסים מזה, ועוד סיפור 

על היהודים בצבא פולין באותה מלחמה.
מלחמת ההתשה שהחלה כבר ביולי 1967, כחודש לאחר 
7־8  ליל  עד  נמשכה  הימים,  ששת  ממלחמת  המצרי  ההלם 
משה דיין כי  באוגוסט 1970. בסיומה ציין שר הביטחון דאז 
"יתרוננו הצבאי הינו פריים הכפול של חולשת הערבים ושל 
התעצמותנו. חולשתם נובעת מגורמים שאינני סבור כי יחלפו 
במהרה". מלחמת יום הכיפורים לא אחרה להגיע ובהפתעה. 

אל"ם )במיל'( בני מיכלסון מבאר כאן את מלחמת ההתשה.
במקום שיש מלחמה יש תמיד אנשים ומאחוריהם סיפורים 
וחילוץ.  פציעה  על  יומם,  משגרת  התגייסותם  על  אנושיים 
ביום  דורות שהתגייס  היה מ"פ מילואים מקיבוץ  אפק  יגאל 
בת  תינוקת  אישה,  בביתו  עוזב  כשהוא  למלחמה  הכיפורים 
שנתיים ושלישיית בנים בני שבועיים שהביא מבית החולים 
בערב יום הכיפורים. במלחמת ששת הימים לחם, נפצע קשה 
יום הכיפורים נפצע גם  ועבר שיקום ארוך, ובמהלך מלחמת 
כן. רק לאחרונה העלה את סיפורו המרגש המוגש לכם כאן. 
יגאל שיֹלה היה סמל מחלקת טנקים חילץ חברים מטנק תחת 

אש במלחמת ששת הימים, ומביא גם הוא את סיפורו.
ששת  במלחמת  טנקים  מ"פ  כספי,  דוד  )במיל'(  סא"ל 
ברמת  הכיפורים  יום  במלחמת  טנקים  ומג"ד  בסיני  הימים 
ֵעיני  מנחם  רס"ן  השבוי  הנווט  של  סיפורו  את  שמע  הגולן, 
)כיום תא"ל במיל'(, שמטוסו הופל במלחמת ההתשה בסיני, 
ומביא את סיפור השבי והשחרור לאחר למעלה משלוש שנים 

בשבי.
אלוף )במיל'( ג'קי אבן, ששימש ראש המטה באוגדה של 
אלוף )במיל'( אריאל שרון, מציין על כוחותינו במלחמת יום 
הכיפורים: "ניצחנו כי היינו הטובים ביותר". הדברים נאמרו 

השנה בערב הזיכרון לחללי מערכות ישראל.
"המוזיאון  ומנהל  מדריך  חובב,  היסטוריון  מינדל,  מאיר 
הפתוח־נגבה" וחתן פרס ראש הממשלה לקומפוזיציה 1995, 
יהודי  הנדסה  קצין  ליבמן  פליקס  על  סיפור מרגש  לנו  מגיש 
העולם  במלחמת  ובלוב  אפריקה  בצפון  שלחם  אביב,  מתל 

השנייה.
ועוד כתבות והמדורים הרגילים. קריאה מהנה.
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דבר יו"ר העמותה

דבר קשנ"ר

כנס  התקיים  האחרון  ספטמבר  בתחילת 
לחימה  במרחבי  "התמרון  בנושא  השלישי  לטרון 
בתחומו  חשוב  בינלאומי  כאירוע  מקומו  את  כובש  הכנס  מורכבים". 
בכנס  השתתפו  המתקדמים.  שבצבאות  הבכירים  מן  בו  ומשתתפים 
מעל 600 איש, מהם למעלה ממאה אורחים מחו"ל מ־29 מדינות. הכנס 
בהובלה של זרוע היבשה והבמה ללוחמת יבשה של יד לשריון, בראשות 
תא"ל )במיל'( גדעון אבידור, היה מוצלח מאוד וזאת למדנו מהתגובות 
ובין  יבשה  בנושא  כנס  נקיים  הבאה  בשנה  גם  בסיומו.  שנאספו  בכתב 
בצמוד  ייעודיים.  בנושאים  וסימפוזיונים  ביניים  מפגשי  יתקיימו  לבין 
ושל החברות  זרוע היבשה  לכנס התקיימה תערוכת אמצעי לחימה של 
הביטחוניות המובילות בישראל, שמשכה מבקרים רבים גם מאלה שלא 

השתתפו בכנס.
בשטח  מעשיות  פעולות  אלה  בימים  מתחילות  לשריון  יד  באתר 
תקווה  אנו  השנייה.  העולם  במלחמת  היהודי  הלוחם  מוזיאון  להקמת 
שאכן יקום לנו מוזיאון ייחודי שיחשוף לציבור בארץ ובעולם את תרומת 
העם היהודי, ששליש מבניו ובנותיו נרצחו בשואה, ללחימה בצורר הנאצי 

והבסתו.
היבשה  זרוע  כמפקד  תפקידו  את  לאחרונה  סיים  מזרחי  אבי  אלוף 
על  לשריון  יד  עמותת  בשם  לו  מודה  הנני  המרכז.  פיקוד  לאלוף  ומונה 
בתפקידו  הצלחה  לו  ומאחל  בעמותה  תמיכתו  ועל  הפעולה  שיתוף 

המאתגר.
אנו מקדמים בברכה את אלוף סמי תורג'מן המפקד החדש של זרוע 
בחיל  הפיקוד  תפקידי  כל  את  שמילא  מנוסה  קצין  הוא  סמי  היבשה. 
השריון, היה גם מפקד אוגדה 36, קצין השריון הראשי וכן מילא תפקידים 

במטה כללי. אנו מאחלים לו הצלחה בתפקידו.
בשנה הקרובה 2010 ייערכו בחירות למוסדות העמותה. זו הזדמנות 
ולאלה שעדיין  בעמותה  חידשו את חברותם  אנשי השריון שטרם  לכל 
לא חברים בעמותה - להירשם בהקדם ובכך להטות שכם להמשך בניית 
אתר השריון ולהשפיע על תכניו. שנאמר: מי שמצביע )וחבר בעמותה( 

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

במובן  ועמוס  משמעותי  הוא  אוקטובר  חודש 
לצה"ל  ישראל,  לעם  והדתי  הלאומי  ההיסטורי, 
ולשריון. היבטים שונים אלה "עולים" אחד על השני, 
חגי  את  המשלב  מיוחד  בנופך  ביניהם  ומתערבבים 
וסליחות השזורים במורשת קרב  כפרה  לצד  ישראל, תחילת שנה חדשה 
את   .1973  - הכיפורים  יום  מלחמת  ובראשן  ישראל,  למלחמות  וזיכרון 

דבריי בחרתי להקדיש הפעם "רק" למורשת, זיכרון והנצחה.
בטקס  דבריי  ואת  ולכידות  אחדות  בסימן  הזיכרון  טקס  עמד  השנה 
ייחדתי לאווירה ולתיקון שחשנו כולנו בעת מבצע 'עופרת יצוקה' - בחברה 
הם  הצנועה אלה  ולהבנתי  לתפיסתי  ובמה שביניהם.  בצה"ל  הישראלית, 
ממרכיבי העוצמה הייחודיים למדינת ישראל וצה"ל ואותם עלינו לשמור 
מכל וכול. בטקס זה באופן שונה מבעבר נכחו כ־1000 חיילים סדירים, ככלל 
החטיבות  מפקדי  לצד  במילואים  מהמג"דים  גדול  חלק  בסדיר,  המג"דים 

ומפקדים בכירים בהווה ובעבר.
נוכחות זו שהלמה את אופי המקום והאירוע היוותה עבור המשתתפים 
טופל  לא  שלתפיסתי  שבהם,  הבכירים  על  בדגש  ערכי,  "תדלוק"  מעין 
בצורה מספקת בשנים האחרונות. סברתי ואני עדיין סבור, שעל אף שאנו 
תופסים את הציונות ואת תחושת השליחות והמחויבות העליונה לתפקיד 
שאין  הרי  ומעלה,  המ"פ  מדרג  המפקדים  של  ביותר  בסיסיים  כמרכיבים 
לתפוס את הדברים כמובנים מאליהם, ורבות נותר עוד לעשות כדי לחזק 
ולשמר רוח זו, לרבות בקרב הדרגות הבכירות. זאת אפשר לעשות בעיקר 
דרך פעולות הזיכרון והמורשת של הטקסים החטיבתיים והֵחיליים, ומכאן 
חשיבותם העניינית והרבה, מעבר להנצחה והזיכרון החשובים כשלעצמם.

 30 אירועי מלאות  מואץ מאז  ולתחושתי בתהליך  בשנים האחרונות, 
תהליך  החל  נפשי,  טיהור  של  סוג  שהיו  הכיפורים  יום  למלחמת  שנים 
נפקדה  שונות  מסיבות  אשר  החטיבות  זיכרון  כיבוד  של  ומכובד  מבורך 
חשיבותם של הקרבות אותם ניהלו במלחמה הקשה ההיא. ביניהם חטיבה 
בתעלה,  הגשר  ראש  על  בקרב   600 חטיבה  הסינית,  החווה  בקרבות   14

וחטיבה 188 בקרבות הבלימה ברמת הגולן.
חטיבות אלה ואחרות עשו רבות לזיכרון המורשת והנופלים, כפי שבא 
ובעיקר  ההיסטורית,  לאמת  שסייעו  ובסיורים  בספרים  בסרטים,  לביטוי 
היה  שראוי  כפי  הימים,  אותם  של  והמפקדים  הלוחמים  קומת  את  זקפו 
נלך  כי  וזיכרון שראוי  נוספים של מורשת  לנו פרקים  ובכך הנחילו  להם, 

לאורם.
אני תקווה שההבנה כי טיפוח הזיכרון והמורשת הם חובתו הערכית 
של כל מפקד ובכל רמה, לא תישאר מן הפה ולחוץ אלא תתורגם לעשייה 
שיוקצו לה זמן, קשב ומשאבים בידיעה שיש לכך ערך לא פחות מחשיבותם 

של האימונים וההכשרות - כי צו הוא לנו כמפקדים.
בצנעה אומר לכם שרוח לוחמי שנת 2009, כמוה כרוחם של גיבוריה 
גבוהה, הצטיינות בתעסוקה מבצעית, מוטיבציה  שהלכו. רמת תותחנות 
גבוהה וגאווה של לוחמים ומפקדים להיות בחטיבה - הם ההוכחה לרוח 

ולהמשכיות של יקיריכם שהלכו.
חשוב שנזכור כי עוד ארוכה הדרך לשקט ולשלום. שנותינו האחרונות 
לא פשוטות היו והזכירו לנו כי לא תמה עדיין מלחמת העצמאות, וכי שאלת 
קיומו של העם היהודי בארץ ישראל אינה עובדה מוגמרת בעיניי הסובבים 

אותנו, אלא מבחן יומיומי הדורש את מנת הדמים שלו - כל דור וקורבנו.
רואים   600 ובתוכה חטיבה   340 אוגדה  והלוחמים של  אנו המפקדים 
נתפסים  בלתי  הקרבה  וליכולת  לאומץ  לנחישות,  דוגמה  שהלכו  באלה 

המהווים לנו ציווי ומצפן ולאורם נמשיך.
אלה  ואת  לברכה,  זכרם  שהלכו  אלה  את  ולכבד  להוקיר  נועד  זה  יום 
ושיקום  מרפא  החלמה,  מאחל  הנני  זה  ביום  לחיים.  ייבדלו  שאיתנו, 
לפצועים והנכים, מרגוע ושלווה למשפחות השכולות וחזרה במהרה בימינו 

של שבויינו ונעדרינו ובתוכם סמ"ר גלעד שליט, אמן.
יהי זכר הנופלים ברוך!

תא"ל אגאי יחזקאל - קצין השריון הראשי





רקע
תהליך  התקיים   1939  -  1921 השנים  בין 
ברית  ליצירת  דיפלומטי  מאמץ  של  מתמשך 
בשנת  כבר  ובריטניה.  לצרפת  פולין  בין  צבאית 
1921 נחתם הסכם בין ממשלת צרפת בראשותו 
המדינה  לממשלת   )Poincare( פואנקרה  של 
קודם  אחדות  שנים  שקמה  הפולנית  החדשה 
 .)Pilsudski( לכן, בראשותו של יוסף פילסודסקי
הסכם זה נחתם לאחר הניצחון הפולני על הצבא 
האדום )"הנס על הוויסלה"(1 אשר קבע סופית 
הגנה  הסכם  זה  היה  פולין.  של  גבולותיה  את 
גרמנית  משותף שהיווה צעד למניעת תוקפנות 

בעתיד, כלקח ממלחמת העולם הראשונה.
של  אשליותיו  ניפוץ  עם   ,1939 במארס 
כיבוש  בריטניה, לאחר  צ'מברלין ראש ממשלת 
הודיע  מינכן,  הסכם  וקריסת  צ'כוסלובקיה 
באופן  ערבה  בריטניה  כי  בפרלמנט  צ'מברלין 
כולל לשלמותה הטריטוריאלית של פולין ותסייע 
ככל יכולתה לממשלת פולין במקרה של תוקפנות 
גרמנית.2 במאי 1939, הגיע לסיומו תהליך תכנון 
אופרטיבי משותף בין המטות הכלליים הצרפתי 
פולין,  על  גרמנית  מתקפה  של  במקרה  והפולני 
לצבאות  נצורות  כפקודות  הורדו  והתכניות 
בחתימת המפקד העליון של צבא צרפת הגנרל 
גמלאן )GAMELIN(, ושר ההגנה הפולני הגנרל 
על   3.)KASPRZYCKI( קספרז'יצקי  טדיאוש 
לפתוח  הצרפתי  הצבא  היה  צריך  זו,  תכנית  פי 
שבועות  שלושה  גרמניה  על  כוללת  במתקפה 
לכל היותר לאחר פתיחת המתקפה הגרמנית על 
פולין. על סמך תכנון זה וערבויות אלו תכנן צבא 

פולין את המגננה כנגד גרמניה.

 צבא פולין 
ערב מלחמת העולם השנייה

המלחמה  ערב  מנה  הסדיר  הפולני  הצבא 
282,877 חיילים. תקן הצבא במלוא גיוסו כולל 
לוחמים.  ל־1,350,000  הגיע  מילואים  אנשי 
הגרמנים,  בכוונות  שחשדה  פולין  ממשלת 
אלף   465 עוד  בגיוס  באוגוסט  ב־1  כבר  החלה 
החודש,  במהלך  תהליך שהואץ  מילואים,  אנשי 
להעביר  המועצות  ברית  לבקשת  הסירוב  עם 
כוחות רוסים דרך פולין, במקרה של עימות עם 
הסכם  חתימת  ולאחר  באוגוסט4  ב־14  גרמניה 
מעשי  פרוץ  עם  בו.  ב־23  ריבנטרופ־מולוטוב 
כללי  גיוס  על  הוכרז  בספטמבר  ב־1  האיבה 
אולם עקב תכנית ההונאה הגרמנית וההפתעה, 
בלבד.  חיילים  כמיליון  של  חיול  הצבא  השלים 
ליחידותיהם  להגיע  הצליחו  לא  רבים  מגויסים 
הגרמני.  הצבא  של  המהירה  התקדמותו  עקב 
הגרמנים  המיעוטים  מבין  רבים  גיוס  חייבי 

והאוקראינים השתמטו מהגיוס.
ארמיות   6 כלל  הצבא  של  הכוחות  סדר 
מרחביים/מבצעים  לפיקודים  )בדומה  מרחביות 
בצה"ל( ומספר איגודי כוחות בסד"כ של קורפוס 
)גיס(. במהלך המערכה הוקמו עוצבות נוספות. 
סך הכול 30 דיוויזיות חי"ר סדירות, 9 דיוויזיות 
חי"ר מילואים, 2 חטיבות ממונעות, 11 חטיבות 

פרשים ו־3 חטיבות הרריות.
עוצמה: 771 מטוסי קרב )מהם 421 ביחידות 
ומרגמות, 211 טנקים  2,500 תותחים  פעילות(, 
עם תותח, 403 טנקי סיור קלים ושריוניות, 80 

גוררי תותחים זחליליים.
הצבא  נערך  שלום  בעת  המגננה:  תכנית 

הפולני ב־5 ארמיות מרחביות וארמיית עתודה 
המתח  עליית  עם   1939 במהלך  אולם  אחת, 
חדשה  מגננה  תכנית  הפולנים  הכינו  באירופה, 
פי  על  "מערב".   )Zachód(  Z תכנית  שכונתה 
נערכו  הפולני  הצבא  עוצבות  מרבית  זו  תכנית 
על  להגן  כדי  קדמית,  בהיערכות  מערב  כלפי 
המתקפה  מול  וריבונותה  פולין  של  שטחה  כל 
המגננה  תכנית  ובאה.  הממשמשת  הגרמנית 
הפולנית התבססה על הגנת שטח המדינה כולה, 
הכלת הצבא הגרמני התוקף והשמדתו במתקפת 
נגד כוללת שתונחת במקביל למתקפה הבריטית־
צרפתית ממערב. על פי תכנית זו אורגנו מחדש 

ארמיות הצבא הפולני כלהלן:5
 1939 ביולי  הוקמה   - הקרפטית  הארמיה 
פבריצ'י  קזימירז  מייג'ור־גנרל  של  בפיקודו 
את  סיפחה  שגרמניה  לאחר   )Fabrycy(
הבובות  ממשלת  את  והקימה  צ'כוסלובקיה 
הסלובקית. משימתה הייתה להגן על המעברים 
זו שתי  ארמיה  כללה  בתחילה  הקרפטים.  בהרי 
יחידות קטנות  ועוד מספר  חטיבות מאולתרות 
כוחות  לה  נוספו  המערכה  במהלך  אולם  בלבד 

נסוגים מארמיית קרקוב.
 1939 במארס  הוקמה   - קרקוב  ארמיית 
 )Szylling( שזילינג  אנטוני  גנרל  של  בפיקודו 
הפולנית.  ההגנה  בתכנית  מרכזי  נדבך  והיוותה 
ההתקדמות  את  להשהות  הייתה  משימתה 
הגרמנית תוך נסיגה מזרחה לרגלי הרי הקרפטים. 
הררית,  דיוויזיה  חי"ר,  דיוויזיות   5 כללה  היא 

חטיבת פרשים, וחטיבת חי"ר הררית עצמאית.
ארמיית לובלין - ארמיה מאולתרת שהוקמה 
בפיקודו  בספטמבר  ב־4  הקרבות,  פרוץ  לאחר 

אל"ם )במיל'( בני מיכלסון

70 שנה
לפרוץ מלחמת 
העולם השנייה 

פולין - 1939

6 ׀ שריון 33  אוקטובר 2009 



ספינת המערכה הגרמנית 
שלזוויג־הולשטיין אשר הפכה 
סמל לפתיחת המלחמה 
כשפתחה באש על העיר 
החופשית גדנסק והמבצר 
הפולני בווסטרפלאטה ב־0440 
ב־1 בספטמבר 1939. לאחר 
מכן הנחיתה 2,000  חיילים 
להסתערות.

של גנרל טדיאוש פיסקור )PISKOR(. היא כללה 
חטיבה ממונעת ומספר יחידות קטנות נוספות. 
משימתה הייתה הגנה על לובלין, סנדומירז' ונהר 

הוויסלה העליון.
 1939 במארס  הוקמה   - לודז'  ארמיית 
 .)ROMMEL( רומל  יוליוס  גנרל  של  בפיקודו 
ארמייה זו נועדה להוות דרג שני לארמיות קרקוב 
היא  מדי,  קדמית  היערכות  בשל  אולם  ופוזנן, 
מצאה עצמה מעורבת בקרבות מהיום הראשון, 
השכנות. הארמיות  עם  שת"פ  אפשרות   ללא 
היא כללה 4 דיוויזיות חי"ר ו־2 חטיבות פרשים.

ארמיית מודלין - הוקמה במארס 1939 להגנת 
הבירה ורשה, מצפון. משימת הארמיה הייתה להגן 
על מערכים מבוצרים בקרבת הגבול עם פרוסיה 
כך  ואחר   )MLAWA( מלוואה  באזור  המזרחית 
בפיקוד   .)NAREW( נראוו  נהר  לכיוון  לסגת 
קרוקוביץ'־פרזדרזימירסקי  אמיל  בריגדיר־גנרל 
כללה  הארמייה   .)Krukowicz־Przedrzymirski(

2 דיוויזיות חי"ר ו־2 חטיבות פרשים.
 1939 במארס  הוקמה   - פומורזה  ארמיית 
 .)POMORZE( פומורזה  גנרל  של  בפיקודו 
משימתה הייתה להגן על הערים טורון ובידגוסזק 
הפולני"  ב"פרוזדור  השהייה  מבצעי  ולנהל 
חי"ר  דיוויזיות   2 כללה  היא  דנציג(.  )פרוזדור 
)במסגרת איגוד כוחות "מזרח" של גנרל בולטוק 

BOLTUC(, חטיבת פרשים וחטיבת משמר.
טדיאוש  גנרל  של  בפיקודו   - פוזנן  ארמיית 
)Kutrzeba(. משימתה להגן על האגף  קוטרזבה 
של "פולין הגדולה" ולסגת לעבר מערכי ההגנה 
)WARTA(. כללה 4  המבוצרים של נהר הורטה 

דיוויזיות חי"ר ו־2 חטיבות פרשים.
ארמיית פרוסי - בפיקודו של גנרל סטפן דב־

 1939 בקיץ  הוקמה   .)Dąb־Biernacki( ביארנקי 
נועדה לקלוט את  כעתודת המפקד הכללי. היא 
בארמיות  ולתמוך  האחרונים  המגויסים  גלי 
בשני  היה  אליה  הגיוס  וקרקוב.  פוזנן  השכנות 
גייסות אולם בשל ההתקדמות הגרמנית המהירה 
ללחימה  אלה  מאולתרים  גייסות  שני  נכנסו 
להשלים  הצליחו  לא  היחידות  ומרבית  בנפרד, 
הגיוס. ארמייה זו כללה 6 דיוויזיות חי"ר, חטיבת 

פרשים וגדוד טנקים.
- הוקמה רק 10 ימים לאחר  ארמיית ורשה 
בסיס  על  בספטמבר,  ב־10  הגרמנית,  הפלישה 
מגוון יחידות שנסוגו לעבר ורשה ומודלין. במקור 
מאוחר  טנקים.  ו־40  חי"ר  גדודי   25 כללה  היא 
יותר תוגברה בכוחות מהארמיות מודלין ולודז'. 
 )CUZMA( קוזמה  ולריאן  גנרל  היה  מפקדה 
)מפקד  רומל  יוליוס  היה  בפועל  המפקד  אולם 

ארמיית לודז'(.

המערכה
 1 ששי  ביום  לפולין  פלשו  גרמניה  כוחות 
בספטמבר 1939 לאחר משבר דיפלומטי מתמשך 
כולה.  באירופה  המדיני  המערך  על  שהשפיע 
אווירית  בתקיפה   0440 בשעה  החלה  הלחימה 
על העיר ויאלון )WIELUN(. מעל 1,200 אנשים 

העתיד  את  שבישרה  זו  הפצצה  בגיחת  נהרגו 
המערכה  ספינת  פתחה   0445 בשעה  לבוא. 
הגרמנית "שלזוויג־הולשטיין" )שהייתה בביקור 
באש  גדנסק(  החופשי  בנמל  טוב"  "רצון  של 
מתותחי 355 המ"מ שלה על מחנה ובסיס הצבא 
הפולני בווסטרפלטה )WESTRPLATTE(.6 שעה 
מאוחר יותר חצו ראשוני החיילים הגרמנים את 
הגבול. כעבור 48 שעות, ב־3 בספטמבר, הכריזו 

בריטניה וצרפת מלחמה על גרמניה.
התכנית הגרמנית במקורה הייתה לתקוף את 
דחה  קודם  יום  אולם  באוגוסט  ב־26  כבר  פולין 
היטלר את המתקפה7 שאושרה על ידו לבסוף ב־31 
התעייה  פעולות  כמה  לפלישה  קדמו  באוגוסט. 
ופרובוקציות גרמניות, למשל כנגד תחנות הרדיו 

בערים גדנסק )דנציג(, גלוויץ ויבלונקואו.

קבוצות  שתי  מנה  הפולש  הגרמני  הכוח 
מטכ"ל  ועתודת  ארמיות   5 שכללו  ארמיות 
)בעוצמה של 14 דיוויזיות חי"ר, אחת שריון ו־2 
הרריות(. צבא היבשה הגרמני בכללו היה בפיקוד 
הונחתה  המתקפה  בראוכיץ'.  פון  וולטר  גנרל 
משלושה כיוונים במקביל, שלזיה/מורביה מדרום, 
מערב פומרניה ממערב ופרוסיה המזרחית מצפון. 
קולונל־גנרל  דרום בפיקודו של  קבוצת ארמיות 
גרד פון רונדשטט הייתה עוצבת־העל התוקפת 
ה־8   - ארמיות   3 כללה  היא  ביותר.  הגדולה 
וה־14  רייכנאו  פון  של  ה־10  בלסקוביץ',  של 
דרום  הארמיות  לקבוצת  היו  בסה"כ  ליסט.  של 
18 דיוויזיות חי"ר, 4 דיוויזיות חי"ר סלובקיות, 
 4 ממונעות,  דיוויזיות   2 אחת,  הררית  דיוויזיה 
שריון.  דיוויזיות  ו־4  קלות  ממונעות  דיוויזיות 
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 מרשל שמיגלי־רידז', 
מפקד צבא פולין

 הגנרל היינץ גודריאן, 
מפקד קורפוס השריון ה־19.

שר ההגנה הפולני. קספרזיצקי, 
אבי התכנית עם צרפת.

השריון  עוצמת  רוכזה  דרום  ארמיות  בקבוצת 
טנקים  כ־2,000  של  ביותר  הגדולה  הגרמנית 
וכ־800 שריוניות. קבוצת הארמיות צפון בפיקודו 
של קולונל גנרל פדור פון בוק שתקפה מפומרניה 
ה־4   - ארמיות   2 כללה  המזרחית  ופרוסיה 
בפיקוד פון קלוגא )בתוכה קורפוס השריון ה־19 
של גודריאן, אבי השריון הגרמני( וה־3 בפיקוד 
דיוויזיות   19 כללה  זו  עוצבת־על  קיכלר.  פון 
חי"ר, 2 ממונעות ו־2 שריון. עוצמתו המשוריינת 
של כוח זה מנתה כ־600 טנקים ו־200 שריוניות. 
המתקפה הגרמנית הייתה קונצנטרית משלושה 
ניתוק פרוזדור  וורשה תוך  עברים לעבר הבירה 
הפולני  הצבא  הפולני.  הצבא  והשמדת  דנציג 
החיילים  מיליון   1.8 מול  אל  בגבורה  התנגד 
כוחות  מול  להתמודד  התקשה  אולם  הגרמנים, 
טנקים,   2,800 הגרמניים שמנו  והאוויר  השריון 
מטוסי־קרב  ו־2,085  ארטילריה  קני   10,000
כל  עבור  אחד   - אוויר"  "ציי  בשני  )מאורגנים 
סוכני  רשת  הייתה  לגרמנים  ארמיות(.8  קבוצת 
מודיעין טובה שדווחה על מרבית תנועות הצבא 
גרמנים  של  מסיועם  נהנתה  גרמניה  הפולני. 
רבים שהתגוררו בפולין )ושל מיעוטים אחרים( 
הפולנית,  הרכבות  רשת  את  היטב  הכירה  והיא 
ניכר  חלק  אותה.  בנו  גרמנים  שמהנדסים  כיוון 
ותכנית  מיושן,  היה  הפולני  הצבא  של  מהציוד 
לא  עדיין  ב־1936  שהחלה  החדשה  החימוש 
הספיקה לצייד את כל העוצבות. מבחינת ניידות 
הפולני  הצבא  לקה  ואסטרטגית  אופרטיבית 
)כמו מרבית צבאות העולם בעת ההיא( במיכון 
ומרבית  קטנה  הייתה  המכוניות  כמות  ומינוע, 
מכבידות  היו  אלו  נסיבות  ברגל.  בוצע  הניוד 
במיוחד כאשר יש להגן על 3,000 ק"מ של גבול 

מול עוצבות משוריינות וממונעות.
משלושה  כאמור  פולין  את  תקפו  הגרמנים 
במערב  מגרמניה  בדרום,  מסלובקיה  עברים, 
ומפרוסיה בצפון. מתקפה קונצנטרית זו הושלמה 
ב־17  ממזרח  הרוסית  המתקפה  ידי  על  בהמשך 
בספטמבר. כבר ביומיים הראשונים של המתקפה 
בלחימה  מעורב  הפולני  הצבא  היה  הגרמנית, 
 ,)MLAWA( מָלוואה  )בקרבות  אינטנסיבית 
את  להכיל  כדי  והשהייה,  נסיגה  תוך  ופומרניה( 
חדשה  הגנה  רצועת  וליצור  הגרמנית  המתקפה 
קרוב יותר לוורשה. כבר ב־3 בספטמבר הצליחו 
אף  ועל  דנציג",  "פרוזדור  את  לנתק  הגרמנים 
שבאותו יום הכריזו מעצמות המערב מלחמה על 
גרמניה, בשטח הן לא עשו דבר להקלת הלחץ על 
לא  ברגל  שנסוגו  הפולניות  העוצבות   הפולנים. 
יכלו ליצור רצועות הגנה חדשות ואף לא מערכי 
והמשוריינות  הממונעות  העוצבות  כי  ביניים 
עקפו  במספר,  מעטות  שהיו  אף  על  הגרמניות, 
ועוצבות  יחידות  ולעורף.  לאגפים  וחדרו  אותן 
פולניות רבות כותרו והושמדו תוך ניסיון לסגת 
הפיקוד  הבין  בחודש  ב־5  כבר  להיערך.  או 
העליון הפולני את משמעות החדירות הגרמניות 
ותלה  תקווה,  חסר  מצבו  כי  העריך  המהירות, 
וצרפת.9  בריטניה  צבאות  בהתערבות  יהבו 

השריון  דיוויזיית  הגיע  בספטמבר  ב־7  כבר 
הגרמנית ה־4 לפאתי ורשה. ההתקפה הגרמנית 
אולם  בחודש  ב־9  הוטלה  הבירה  על  הראשונה 
ההתקפות  כל  נהדפו  בספטמבר  ל־24  עד 
החלו  בספטמבר  ב־25  העיר.  על  הגרמניות 
הפולנית  הבירה  של  והפגזה  בהפצצה  הגרמנים 
גרמניות  התקפות  שתי  אולם  אבחנה.  ללא 
ב־25 וב־27 בספטמבר נהדפו תוך אבדות. ב־28 
בספטמבר נכנעה העיר לבסוף בשל תנאי החיים 
הקיצוניים בעיר והיעדר הספקה. במקביל התנהל 
גנרל  פיקד  הגנתה  )שעל  מודלין  העיר  על  קרב 
ויקטור טומה - THOMMEE( שהחזיקה מעמד 
אל מול כל התקפות הגרמנים במשך 20 יום )בין 
נכבשה  היא  ב־29 בספטמבר  בחודש(.  ל־29   10

בשל היעדר הספקה וכיבוש ורשה.11

המכה ניחתה בעורף
ביום ראשון 17 בספטמבר נכנעה העיר לובלין 
לגרמנים. באותו יום בשעה 4 לפנות בוקר פלש 
על  ו"להגן"  "לשחרר"  ממזרח  האדום  הצבא 
במזרח  ואוקראינים החיים  ביילורוסים  אזרחים 
באה  זו  מתקפה  הפולנים".  מ"אדוניהם  פולין 
שכוחותיו  הפולני  העליון  הפיקוד  על  בהפתעה 
מול  כלות  עד  במלחמה  מעורבים  היו  כבר 
מצפון  ממערב,  המדבירה  הגרמנית  המתקפה 
בלתי  למשימה  נדרש  הפולני  הצבא  ומדרום. 
אפשרית של היערכות מחדש - הפעם גם כלפי 
מעורב  היה  לא  שעוד  האחרון  הצד   - מזרח 
בלחימה והיווה עד עתה עורף לכוחות הלוחמים. 
הפלישה הסובייטית הייתה חלק חשאי מהסכם 
ריבנטרופ־מולוטוב שסיכם את חלוקתה של פולין 
)ושאר מרכז ומזרח אירופה( בין ברית המועצות 
לגרמניה. המתקפה הסובייטית נערכה באמצעות 
טימושנקו  גנרל  של  האוקראינית  חזיתות,  שתי 
 .)Kowalow'( קובלוב  גנרל  של  והביילורוסית 
 6,191 חיילים,  מיליון   1.5 מנו  החזיתות  שתי 
ארטילריה.  קני  ו־9,140  מטוסים   1,800 טנקים, 
ב־18  האדום  הצבא  כבש  מרה  לחימה  לאחר 
בחודש את וילנה, ולאחריה ב־22 בספטמבר את 
הורה  בתחילה  הבוג.  לנהר  והגיע  ולבוב  גרודנו 
הפיקוד העליון הפולני לא להתנגד לצבא האדום 

עוצבות פולניות רבות המשיכו להילחם בכיתור 
החלה  בספטמבר  ב־6  רבה.  בנחישות  הגרמני 
סוסנקובסקי  גנרל  של  בפיקודו  קרקוב  ארמיית 
של  איום  תחת  מזרחה  לסגת   ,)Sosnkowski(
פיוטרוב  גנרל  נכנע  יום  באותו  מצפון.  איגוף 
פרוסי,  ארמיית  עם   )Trybunalski( טריבונלסקי 
הפולנית.  הנגד  מתקפת  תכנית  כישלון  לאחר 
לאחר  הגרמנית,  המתקפה  תחילת  לאחר  שבוע 
הגנת גבורה והסבת אבדות כבדות לגרמנים, נפל 
ווסטרפלטה.  הפולני של  הימי  המתחם המבוצר 
חיילי המבצר נכנעו בראש מפקדם רס"ן סוצ'רסקי 
)Sucharski(. יום לאחר מכן, ב־8 בספטמבר כבר 

הגיעו הגרמנים לפאתי הבירה ורשה.
המרים  הקרבות  החלו  בספטמבר  ב־9 
קרב  כולה.  במערכה  מדם  ביותר  והעקובים 
בזורה, היה מתקפת־נגד פולנית של שתי ארמיות 
במגמה להגן על ורשה, שהתרחש במרחב קוטנו, 
ופוזנן,  פומורזה  הארמיות  וסוצ'קזואה.  לוויץ 
הארמיה  ידי  על  כיתור  בסכנת  היותן  אף  על 
ובהפתעה.  רבה  בעוצמה  תקפו  הגרמנית,  ה־8 
בתחילה ההצלחה האירה פנים לפולנים שהסבו 
הצליחו  הפולנים  לגרמנים.  כבדות  אבדות 
לשֵַּמר את  לא הצליחו  הגרמנים אך  להדוף את 
המשכיות ורציפות הפעולה בשל חוסר הספקה 
של תחמושת ומזון ובשל האירועים בגזרות חזית 
אחרות.10 מהירות הכוחות הגרמניים שוב הפכה 
תוחלת  לחסר  הפולנים  המבצעים  המשך  את 
לעבר  נהדפים  הפולנים  החלו  בספטמבר  וב־16 
ורשה. הקרב הסתיים ב־20 בחודש תוך השמדה 
של  פיקודו  )תחת  הפולנים  הכוחות  של  כוללת 
שהצליחו   )Kutrzeba( קוטז'בה  טדיאוש  גנרל 
בזורה  בקרב  הבירה.  כיבוש  את  במעט  לדחות 
גרמניות מהארמיות  דיוויזיות   18 היו מעורבות 
ה־4, ה־8 וה־10 עם סיוע אוויר הדוק. רק מעט 
אל  ולסגת  לפרוץ  הצליחו  הפולניות  מהיחידות 
הגרמנים  נכנסו  בספטמבר  ב־10  ורשה.  תוך 

לפוזנן לאחר שארמיית פוזנן נסוגה מהעיר.
בשריון  השריון  קרב  אירע  לחודש  ב־18 
התרחש  הקרב  במערכה.  היחיד  המשמעותי 
בקרבת העיר טומשוב־לובלסקי כאשר 80 טנקים 

פולנים נתקלו בטנקים גרמניים.
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מרבית הטנקים הגרמנים 
במערכה
PZ- 2 היו מסוג

את  להניח  הפולניות  היחידות  יידרשו  אם  אלא 
יוכלו  שאולי  קיוו  הפולנים  בשבי.  וללכת  נשקן 
הגרמנים.  כנגד  האדום  בצבא  להיעזר  עדיין 
היחידות.  לכל  זו  פקודה  הגיעה  לא  המזל  לרוע 
והאוכלוסייה  הפולנים  החיילים  חשבו  בתחילה 
כנגד הגרמנים  כי הצבא האדום בא לסייע להם 
ולא גילו כל התנגדות למהלכיהם, אולם במהרה 
הסתבר להם שזוהי גם כן מתקפה כוללת וקרבות 
מרים התרחשו. הסובייטים עצרו בקו המתמשך 

מפרוסיה המזרחית דרומה לעבר נהר הבוג.

סיום המערכה
הפולני  הנשיא  עברו  בספטמבר,   18 בליל 
לרומניה  הגבול  את  הצבא  של  העליון  והפיקוד 
הצבא  של  היחיד  המודרני  הטנקים  גדוד  בליווי 
)שצויד בטנקי רנו־35( ועוד יחידות. הם הושמו 
וב־30  שוחררו  כך  אחר  )אולם  במעצר  מיד 
הגולה  פולין  ממשלת  הוקמה  כבר  בספטמבר 
בפריז(. באותו יום כבר נוצר מפגש בין הכוחות 
והחלוקה  פולין  אדמת  על  והרוסים  הגרמנים 
נכנעו  באוקטובר  ב־2  למעשה.  הלכה  התרחשה 
מגיניה הפולנים של הל )HEL( תחת פיקודו של 
האחרון  הקרב   .)UNRUG( אונרוג  תת־אדמירל 
במערכה התקיים בין 2 ל־5 באוקטובר בסביבות 
הכוחות  איגוד  נלחם  בו   )KOCK( קוק  העיר 
העצמאי של פולסיה בפיקודו של גנרל פרנצ'יזק 
קליברג )Kleeberg(. ביום ששי, 6 באוקטובר 1939 

הניחו אחרוני החיילים הפולנים את נשקם.
תוך כחודש ימים נכבשה פולין וצבאה נכנע 
בריטניה  קשות.  אבדות  שסבל  לאחר  ברובו 
וצרפת עמדו מנגד ולא הצטרפו בפועל ללחימה 
רוסיה  שעשתה  כפי  פולין,  עם  בריתן  אף  על 

המאבק  גרמניה.  של  בריתה  בעלת  הסובייטית 
החד צדדי הסתיים ב־6 באוקטובר, לאחר 35 יום, 

עם כניעתה של העוצבה הפולנית האחרונה. 
ברית המועצות פלשה כאמור גם היא לפולין, 
ובהסכם שנחתם ב־25 בספטמבר חולקה פולין 
)וכל מזרח אירופה( בין שתי המדינות התוקפות: 
גרמניה  פולין,  במזרח  שלטה  המועצות  ברית 
שלטה במרכזה )שלטון צבאי - "גנרל גוברנמן"( 

ומערבה סופח לרייך הגרמני.

ניתוח לאחר מעשה
דיוויזיות   7 כלל  במערכה  הגרמני  השריון 
חי"ר  דיוויזיות  ו־4  קלות  דיוויזיות   4 שריון, 
 ,2,500 מעל  הגרמניים,  הטנקים  מרבית  ממונע. 
היו טנקים קלים מדגם פנצר־1 ו־2 שהפולנים לא 
התקשו להתמודד אתם )כאשר התאפשר הדבר( 
 3 פנצר  מדגם  "בינוניים"  היו  טנקים  כ־300  רק 
טנקי  כ־200  עוד  הגרמנים  הפעילו  בנוסף  ו־4. 
עשרות  וכמה  שריוניות  כ־1,000  צ'כים,  שלל 

נגמ"שים.
השריון הפולני במערכה כלל מגוון רק"ם זר 
משוריינות  רכבות   11 כך  בתוך  בזיכיון.  ומיוצר 
כלל  הארגון  המערכה(.  במהלך  שנבנו   4 )ועוד 
3 גדודי טנקים בלבד בכל הצבא ועוד 7 פלוגות 
פעלו  הקלים  הטנקים  שאר  עצמאיות.  טנקים 
תחת פיקוד יחידות חי"ר ופרשים במסגרות של 
הפולנים  החלו  המערכה  בעת  ופלוגה.  מחלקה 
הממוכנת   - משוריינות  חטיבות   2 בהקמת 
 ,)MACZEK( ה־10 בפיקודו של סטניסלב מצ'ק
ה־1  הפולנית  השריון  דיוויזיית  מפקד  לימים 
בקרבות במערב אירופה בשנים 5־1944, וחטיבה 
סטפן  של  בפיקודו  בוורשה  ממונעת  משוריינת 

"צבא  מפקד  לימים   ,)ROWECKI( רוואקי 
במערכה  חלק  נטלו  לא  שתיהן  הפולני.  הבית" 
הקלים  הפולנים  הטנקים  משוריינות.  כעוצבות 
לשריון  במלחמה  הראשונים  האויבים  היו 
הגרמני. צוותי הטנקים הפולנים גילו פטריוטיות 
רבה כשהגנו על המולדת אולם מספרם המועט, 
ציודם הדל וארגונם המיושן לא אפשרו לחימה 
השמידו  ואף  בגבורה  לחמו  הם  אמנם  יעילה. 
השפעה  ללא  אך  ורוסי  גרמני  רק"ם  מעט  לא 

משמעותית על התפתחות הקרבות.
הניצחון הגרמני־סובייטי הסוחף נבע מיתרון 
מכריע של הוורמאכט )הצבא הגרמני( על הצבא 
הפולני. הגרמנים נקטו לראשונה בתורת לחימה 
מודרנית של מלחמת בזק )Blitzkrieg( - שילוב 
מוחץ של פריצה מהירה לעומק של כוחות יבשה 
ה"פנצר־ אלה  שריון,  כוחות  בעיקר  ניידים, 

שפעלו  מטוסים  של  צמוד  בסיוע  גרופה", 
כ־"ארטילריה מעופפת".

 - הגרמני  האוויר  חיל   - הלופטוואפה 
בכוח  הפולני  האוויר  חיל  על  לגבור  הצליח 
וכך  ל־1,  ביחס של למעלה מ־4  היתרון המספרי 
ניצל  שאותה  באוויר,  מוחלטת  עליונות  השיג 
פליטים,  שיירות  צבא,  מחנות  על  להפצצות 
כוחות  להשמדת  בעיקר  אך  מאוכלסות,  ערים 
האויב. לעומתם הצבא הפולני התקשה להתמודד 
לחימה  תורת  בשל  בעיקר  הגרמני,  הצבא  מול 
בתכנית  עיכובים  בשל  וגם  שמרניות,  ותפיסות 
המלחמה,  ערב  הפולני  הצבא  של  המודרניזציה 
מלחץ  שנבעו  פוליטיות,  מהחלטות  כתוצאה 
אנגלו־צרפתי, שלא לעורר פרובוקציות מאיימות 
על הגרמנים. שנית, בפלישה הגרמנית הצבא היה 
להימנע  כדי  זאת  גם  וערוך חלקית בלבד,  מגויס 
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נמנע  הבלתי  הסוף  גרמניה.  עם  המצב  מדרדור 
בריתה  בעלת  המועצות,  ברית  שגם  לאחר  הגיע 
ואילו  ממזרח  ללחימה  הצטרפה  גרמניה,  של 
אנגליה וצרפת, בעלות בריתה של פולין שעל פי 
ממערב  לתקוף  היו  אמורות  האופרטיבי  התכנון 
הצטרפו  לא  הגרמנית,  מהמתקפה  שבועיים  תוך 
ללחימה והשאירו את פולין לבד במאבק הרואי על 
חייה מול שתי המעצמות. יחד עם זאת המערכה 
בפולין הסבה לגרמנים נזק רב יותר ואבדות רבות 
מכפי שמקובל היה לחשוב. הגרמנים למדו מספר 
העוצמה  משמעות  זו:  ממערכה  חשובים  לקחים 
המודרני.  בקרב  השריון  עוצבות  של  והמהירות 
חי"ר  על  המבוססים  גדולים  צבאות  של  זמנם 
יחידות  בהפעלת  נצבר  רב  ניסיון  חלף.  ופרשים 
מתאימים  אינם  הטנקים  קרב.  בתנאי  שריון 
סבלו  ורשה  על  ובקרב  בנוי  בשטח  ללוחמה 
ופרוסים  נ"ט המאורגנים  כבדות. מערכי  אבדות 
היטב מהווים איום חמור לשריון. מרבית הטנקים 
מסוג פנצר־1 ו־2 אינם מתאימים לשמש ביחידות 
המסתערות ויש להחליפם בטנקים כבדים יותר. 
יותר  וחלשות  מתאימות  אינן  קלות  דיוויזיות 
חי"ר  מדיוויזיות  וגם  ממונעות  מדיוויזיות  גם 

רגילות.
מיתוסים,  במספר  מלווה  פולין  על  המערכה 
נתפס בפרוץ  לדוגמה שחיל האוויר הפולני  כמו 
ברובו  והושמד  על הקרקע  הלחימה עם מטוסיו 
בימים הראשונים והסתערות הפרשים הפולנים 
על השריון הגרמני. שני מיתוסים אלו הינם פרי 
יצירתה של התעמולה הגרמנית )ואף האיטלקית( 

והנם רחוקים מהמציאות.
הפרשים הפולנים היו פעילים מאד במערכה 
לשדה  הגיעם  עם  דהיינו  רכוב,  כחי"ר  ופעלו 
הקרב היו יורדים מהסוסים ולוחמים כחי"ר רגיל. 
שהתרחש  מאירוע  כתוצאה  התפתח  המיתוס 
במהלך נסיגת ארמיית פומורז במורד ה"פרוזדור 
המאוחרות  הצהריים  אחר  בשעות  הפולני". 
דיוויזיית  התקרבה  ללחימה,  הראשון  היום  של 
החי"ר הממונע ה־20 הגרמנית לעיירה צ'ויניצ'ה 
מצפון־ ק"מ  כ־250  טוצ'ולה,  ביער   )Chojnice(

צומת  על  איימה  זו  תנועה  לוורשה.  מערב 
מפתח של מערכת הרכבות הפולנית בכפר בשם 
מזרחית  צפונית  ק"מ  כ־7   )Krojanty( קרויינטי 
זו  בגזרה  פומורזה  ארמיית  כוחות  לצ'ויניצ'ה. 
 )LENCERS( הֲחנִיתִָאים  גדוד  את  בעיקר  כללו 
בפיקודו  פומורסקה  הפרשים  חטיבת  של  ה־18 

 .)Mastelarz( של סא"ל קזימירז' מסטלרז
כדי לבצע את משימתו שהייתה להחזיק 
את השטח שעליו הופקד, לקח מסטלרז 
2 פלוגות פרשים, א' ו־ב', ותקף מהעורף 
)מבין עצי היער לשטח הפתוח( גדוד חי"ר 
גרמני שהיה בשלבי היערכות. בדרך כלל 
התרגולת הייתה לרדת מהסוסים ולתקוף 
רגלית את האויב אולם בנצלו את יתרון 
ההפתעה והניידות החליט המפקד הפולני 
לבצע הסתערות עם חרבות שלופות על 

החי"ר הגרמני. כ־250 הפרשים הפולנים הסתערו 
בקרב  מיתרון  ונהנו  הגרמני  החי"ר  על  בדהירה 
נדמה  כאשר  לסגת.  החלו  שהגרמנים  כך  המגע 
הופיעו  בקרב  לנצח  עומדים  שהפולנים  היה 
מקלעים  עם  גרמניות  שריוניות  כמה  לפתע 
באש. ההסתערות  ופתחו  אוטומטיים  ותותחים 
הפולנית נשברה והם החלו לסגת לאחר שספגו 
20 הרוגים )ביניהם קולונל מסטלרז עצמו( וכ־60 
פצועים. הייתה זו הסתערות הפרשים הראשונה 
מפקד  גודריאן,  השנייה.  העולם  במלחמת 
קורפוס השריון ה־19 שהדיוויזיה ה־20 השתייכה 
לדרגים  שהעביר  בדוח  האירוע  על  כתב  אליו, 
תקפו  באיוולתם  שהפולנים  ציין  בו  הממונים, 
עם חניתות טנקים גרמניים.12 הגרמנים החליטו 
לנצל זאת לצורכי תעמולה והביאו לשדה הקרב 
ואמריקאי  איטלקי  ניטרליים,  עיתונאים  שני 
"עלייתו  הספר  )מחבר  שירר  וויליאם  בשם 
ונפילתו של הרייך השלישי"( שסיפרו על האירוע 
על  חניתות  עם  הפרשים  הסתערות  של  המוזר 
בהרבה  שונה  היה  לא  עצמו  האירוע  טנקים.13 

פרשים  יחידות  עת  במערכה  דומים  מאירועים 
פולניות בגדלים שונים, שכותרו על ידי הכוחות 
מהכיתור  לפרוץ  ניסו  המתקדמים,  הגרמניים 
בפערים שבין היחידות הגרמניות ולא דרכן, מה 
שנראה פעמים רבות כהסתערות חזיתית עליהם. 
בעקבות דווחו של גודריאן ופרסום הכתבות של 
העיתונאים באיטליה ובארצות הברית )שכמובן 
האירוע אלא  בעת  נוכחים בשדה הקרב  היו  לא 
החלו  הגרמנים(,  להם  שסיפרו  מה  את  כתבו 
נגד טנקים  פולנים  להופיע אזכורים של פרשים 
המיתוס.  התפתח  וכך  רבים  וספרים  במאמרים 
היה  לא  פולין  לצבא  כאילו  להבין  היה  ניתן 
שריון כלל והפרשים הפולנים היו כל כך טיפשים 
ופרימיטיביים )אם כי אמיצים( שחשבו כי יוכלו 
לעצור טנקים באמצעות חרבות וחניתות. האמת 
הפולנים  הפרשים  לחלוטין,  שונה  כמובן  היא 
תוך  הגרמני  השריון  על  הסתערו  לא  מעולם 
שליפת חרבות או הטלת כידונים, כיוון שהם היו 
שיכלו  מ"מ   37 בופורס  נ"ט  בתותחים  מצוידים 
פלדה  מ"מ   26( במערכה  גרמני  טנק  כל  לחדור 
מהניצב  מעלות   30 עד  מ',   600 מטווח 
היטב  מאומנים  והיו  הפגיעה(,  לנקודת 
כנגד  והן  האויב  חי"ר  כנגד  הן  ללחום 
השריון שלו. לגבי השריון הפולני עמדנו 
בפולין  נבנה  שמרביתו  ציינו  ואף  קודם 

בתעשייה הצבאית של ארץ זו.
כוחות האוויר הפולנים נערכו אמנם 
במספר שדות תעופה ועל אף נחיתותם 
שחלקם  בדגמים  והשימוש  המספרית 
פעילים  היו  הם  ביותר,  מיושנים  היו 

חי"ר רכוב פולני )כונה בטעות פרשים( בתמרונים לפני המלחמה

הטנק הפולני P-7 הראשון שהונע במנוע דיזל
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 137 אוויר  בקרבות  הפילו  ואף  במערכה  מאד 
מטוסים גרמניים. המתקפה הגרמנית לא תפסה 
את  )כמו  הקרקע  על  התעופה  בשדות  אותם 
האמריקאים בפרל הרבור( אלא בשדות חלופיים 
בהעסקת  באוויר  או  מראש  הועברו  שאליהם 

המטוסים התוקפים.

אבידות הפולנים במערכה
כנגד גרמניה:

הרוגים: 70,000 )מהם 3,300 קצינים(
פצועים: 133,700
שבויים: 420,000

כנגד רוסיה:
הרוגים: 7,000
פצועים: 2,000

שבויים: 240־250 אלף )מהם 16,723 קצינים(.

אבידות הגרמנים במערכה
הרוגים: 16,343
פצועים: 27,640

נעדרים: 5,058
מטוסים   521 טנקים,   319 תותחים,   674 ציוד: 

ועוד כ־10,000 כלי רכב שונים.

אבידות הרוסים במערכה

כ־10,000 - 15,000 הרוגים ופצועים.14
יום הפלישה לפולין, 1 בספטמבר 1939, נקבע 
יומיים  השנייה.  העולם  מלחמת  פרצה  שבו  כיום 
על  מלחמה  וצרפת  בריטניה  הכריזו  מכן  לאחר 
גרמניה, בהתאם להסכם ההגנה ההדדית שחתמו 
לא  בפועל  אולם   ,1939 באוגוסט  ב־25  פולין  עם 
עמדו  מעתה  לפולנים.  לעזור  דבר  כמעט  עשו 

אירופה  במערב  ברית  כבעלות  וצרפת  בריטניה 
במשותף  שפעלו  הסובייטית  ורוסיה  גרמניה  מול 
לחלוקת מרכז ומזרח אירופה ביניהן. הסכם ההגנה 
שחתמו בריטניה וצרפת עם פולין לא הרתיע את 
היטלר וגם לא הביא לפולין סיוע בשדה הקרב, אך 
ביבשת  נרחבת  למלחמה  הפכה  המלחמה  בזכותו 

אירופה.
רבים  פולנים  ואזרחים  כוחות  כי  לציין  יש 
הצליחו לברוח לצרפת ובריטניה ולהמשיך להילחם 
משם כנגד הגרמנים במסגרת צבא פולין החופשית. 
פולניים  חיילים   95,000 עברו  המערכה,  תום  עם 
לרוסיה, 30,000 לרומניה, 40,382 להונגריה, 13,500 
לליטא, 1,315 ללטביה. מאות אלפי יהודים פולנים 
שמצאו עצמם בשטח הכיבוש הסובייטי היוו מאגר 
גדול של חיילים שהתגייסו במהלך המלחמה לצבא 

האדום ולצבא פולין החופשית. •
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 Bernard Law( פילדמרשל ברנרד לֹו מונטגומרי
Montgomery( במדבר המערבי בצפון אפריקה

 )Generaloberst Erwin Rommel( גנרל ארווין רומל
במדבר המערבי בצפון אפריקה

זה קורה לי רק כשאני קורא, וכשזה קורה אני 
צירופים  מגלה  אני  מחדש  פעם  כל  ממש.  נקרע 
מאגיים של מלים או צלילים, שיש בכוחם לשנוק 
גדול,  ילד   - ואני  מיתריי,  את  לשתק  גרוני,  את 
בוגר שתי מלחמות ומוות אחד )כמעט( - מרגיש 

כי עיניי מתלחלחות.
ליבמן,  פליקס  הנדסה  קצין  על  כשקראתי 
יהודי מתל אביב, שלחם בצפון אפריקה, בלוב, זה 
כי חשוב,  לי שוב. פתחתי במסע חיפושים,  קרה 
שגם חיילי צה"ל יידעו על גבורתו, אך כל מאמציי 

אינם נושאים פרי, עד עתה.

יוני 1942, לוב

צרפת  "כוחות  של  הראשונה  הבריגדה 
מדבר  דרך  צפונה  מסעה  את  סיימה  החופשית", 
שלא  בכך  צ'אד.  אגם  עד  לימי  ממצודת  סהרה 
החשופה,  הסלעית  האדמה  אל  ונצמדה  נסוגה 
בהחזיקה  ורדן  של  השני  הנס  את  ביצעה  היא 
בקו למען מונטגומרי במשך חודש שלם, כשהיא 
וורמאכט  של  יומיות  טנקים  התקפות  הודפת 
ונתונה כמעט שעה־שעה להפצצות על ידי להקות 
מטוסי ה"שטוקה". גם קבוצת מהנדסים יהודים, 
הדרום־אפריקאים",  המלך  "קלעי  עם  שנמנתה 
מרחק  מקילי,  ליד  עצמו  ניסיון  באותו  התנסתה 
היהודי  הגבורה  מעשה  מזרחה.  מייל  חמישים 
מסופר בהודעות הרשמיות של הגנרל פייר קניג, 

מפקד היחידות "צרפת החופשית".

1 ביוני 1942

בעודם  אותם  גילו  גרמנים  סיור  מטוסי 
לשמש  היה  שאמור  בשדה,  מוקשים  זורעים 
את  לאגף  רומל  של  ניסיונות  בפני  מחסום 
עלמיין.  אל  על  בגבו  שנשען  השמיני,  המחנה 
הטייסים הנאצים הבחינו במהנדסים היהודים 
להיפרע  עליהם  עטו  הפתוח,  במדבר  שעבדו 

מהם, ואחרי כן נעלמו.

"עיניי מתלחלחות, 
פליקס"

מאיר מינדל *

מקילי  סביב  המישור  כל  הבאים  ביומיים 
שהעניקה  מסתחררת,  חול  בסופת  אבד  כמו 
מסתור לפלוגת העובדים. היהודים שמעו את 
ה"מסרשמיטים" וה"יונקרסים" הנוהמים מעל 
הראות  אולם  אחריהם,  ותרים  החול  לענני 

באוויר ועל פני הקרקע הייתה אפסית.
מקילי הוא משטח חול זרוע שיני סלע של 
החול  בגבעות  ממזרח  ּתָחום  לבה,  בליטות 
לעיניך  מתגלים  ושם  פה  סהרה.  של  הניידות 
גושי שיחים שרופים, אבל סביב לא עצים ולא 
וסלעים  חול  רק   - החרוך  לישימון  פרט  צל. 

וגם... באר.
לזרוע  היה  היהודית  הקבוצה  של  תפקידה 
על  מרובע  בצורת  טנקים  נגד  מוקשים  שדה 
בגבולות  מילין.  שלושה  על  ארבעה  של  שטח 
ס"מ  כ־130  במרחק  המוקשים  נזרעו  השדה 
הורחבו  השדה  בפנים  הלאה  מהשני,  האחד 
המרחקים. מוקשים אלה גודלם כגודל קערת־
מרק והם עשויים מתיבת מתכת גדושה בחומרי 
נפץ. הם מושמים במחפורת, ואחרי כן מכסים 
אותם. במשך ימים אחדים מכסה החול את פני 
השטח, ולא נשאר זכר למכונת המוות שנבלעה 
בקרקע. מוקשים אלה מיועדים לעצור מכוניות 

משא, טנקים וארטילריה.
מציינים  בעבודתם,  החלו  אך  המהנדסים 
יתדות  קוויו של שדה המוקשים בתקיעת  את 
לעיני  כשנתגלו  דוקרני,  בתיל  אותן  ומקשרים 
מיד  הופיעו  החול,  סופת  מששככה  הגרמנים. 
למהנדסים  והשמידו  כבדים  מפציצים  שישים 

את מחצית מכוניות המשא.

4 ביוני 1942

מטוסי ה"שטוקה" שבו לתקוף את מטמיני 
המוקשים. הקצין הממונה על זריעת המוקשים, 
מייג'ור )רס"ן( פליקס ליבמן, אזרח תל אביבי, 
אותת בהליוגרף אל התחנה הבריטית הקרובה 

פליקס ליבמן, מייג'ור, יהודי, איש יוצא דופן, לוחם מופלא במלחמת העולם 
השנייה במדבר המערבי בצפון אפריקה, עמד בגבורה עם קומץ מחייליו ששרדו 
בקרב קשה. מעשה הגבורה היהודי מסופר בהודעות הרשמיות של הגנרל פייר 

קניג, מפקד יחידות "צרפת החופשית". לאן נעלם פליקס ליבמן?
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המפציץ הגרמני שטוקה )יונקרס Ju 87 "שטּוקה"( 
 )Sturzkampfflugzeug :היה מפציץ הצלילה )בגרמנית

הנפוץ ביותר של הלופטוואפה במלחמת העולם 
השנייה, צלליתו קלה לזיהוי בשל כנפי השחף 

ההפוכות שלו וכן הנסע הקבוע

מטוס המסרשמיט 109

אוויריים.  בדבר הצורך במספר תותחים אנטי 
היחידה  ועל  "הואיל  מידית:  הייתה  התשובה 
להיות מוכנה לעמוד בפני התקפת קרקע בכל 
יישלחו  אוויריים  אנטי  תותחים  עשרה  רגע, 
אנטי  תותחים  כמה  עוד  יגיעו  ואיתם  מיד, 
פקודה  באה  הודעה  אותה  עם  יחד  טנקים". 
מאת המפקד הראשי עצמו, הגנרל סיר ברנרד 
זריעת  את  סיום  לידי  להביא  "יש  מונטגומרי: 

המוקשים ולהחזיק בשדה בכל מחיר".
לב  תשומת  העניקו  שהגרמנים  העובדה, 
שהם  החשיבות  על  העידה  למקילי,  רבה  כה 
והתותחים  התגבורות  אך  למקום,  מייחסים 
שהובטחו לא הגיעו כלל. מטוסי סיור בריטיים 
הבחינו בטור טנקים גרמניים נע בכיוון למקילי, 
ודיווחו על כך. בתוך שלושה ימים הוקפה מקילי 
טנקים  של  שרשרת  ידי  על  עבריה  משלושת 
גרמנים ואיטלקים גם יחד, ויחידת המהנדסים 

נותקה מכל מגע עם העולם החיצון.

10 ביוני 1942

בבוקר בטרם יתקיף, שלח הבריגדיר הגרמני 
לבן  דגל  עם  טנק  המכותרת,  היחידה  על  הצר 
הכניעה.  נס  את  להרים   - אליהם  דברו  ואת 
מייג'ור ליבמן אמר לקצין הגרמני, שהביא את 
לא  לבן!  נס  לנו  "אין  אליהם:  הכניעה  הצעת 
נמצא ברשותנו אלא דגלנו, את זה נמשיך לנופף. 

זה דגלנו, והוא דגל כחול־לבן של ציון!".
 "JUD SIND ESIE" )"אתה יהודי"( - אמר 
הגרמני משתומם, הקיש עקביו, הצדיע וחזר על 

עקבותיו.
הטנקים,  נהימת  נשמעה  שעות  שש  מקץ 

האחד  בטור  ששים 
ועשרים וחמישה בכל אחד 
האחרים.  הטורים  משני 
"שטוקות",  להקת 
שעה  באותה  שהופיעה 
להריק  נאלצה  עצמה, 
נזק,  בלי  פצצותיה  את 
משהותקפה על ידי מטוסי 
הבריטיים,  הוק"  "קיטי 

קדימה.  לנוע  המשיכו  הטנקים  אבל 
שהגיעו  עד  האש  את  חסכו  היהודים 
מפלצות הפלדה אל עמודי התיל הדוקרני, 
התפוצצו  טנקים  שני  באש.  פתחו  ואז 
כאשר פגעו במוקשים, תשעה עשר נפגעו 
אחד  יהודי  סרג'נט  טנקית.  אנטי  באש 

בלבד נפל לעומת שבעה מהם.
שהשתייך  הראשי  הטנקים  טור 
נדהם  "ארייטה"  האיטלקית  לדיוויזיה 

קפצו  היהודים  מן  אחדים  ירייה.  ובמכונות 
באקדחיהם  יורים  כשהם  הטנקים  על  ועלו 
לתוך חרכי הצפייה ואל לועי התותחים. בדרך 
כשהסתלקו  טנקים.  חמישה  עוד  הושמדו  זו 
הנמיכו  האחרונים,  האיטלקיים  הזחלים 
המוקשים  שדה  פני  מעל  בריטים  מטוסים 

ונופפו בידיהם אל היהודים.

11 ביוני 1942

מקילי הופצצה באכזריות מן האוויר, והפעם 
על־ידי הגרמנים. הם חזרו על התקפותיהם פעם 
העמדה  את  להכריע  החליטו  כי  נראה  ביום. 
בהתקפות אוויר, להשמיד את חיל המצב הקטן 
את  לאגוף  שיוכלו  כדי  לטנקים  דרך  ולפנות 
שבעה  במשך  מונטגומרי.  גנרל  של  הבריטים 
ימים הומטרו הפצצות כשהן הופכות את שדה 
לא  נדמה  שבו  פלדה,  של  לגיהינום  המוקשים 
האדם.  גוף  ולא  האדם  עצבי  לא  לשרוד  יוכלו 
לא  עוד  מעמד.  להחזיק  היה  יכול  לא  דבר 
לפרוק  "שטוקה" אחת  להקת מטוסי  הספיקה 
נגלתה  כבר  כשהשנייה  האיום,  משאה  את 
הפציצו  להם,  אופיינית  יללה  תוך  באוויר. 
החפירות,  את  המשא,  מכוניות  את  בצלילה 
שדה  את  והפכו  חרשו  הם  התותחנים.  את 
מכתשים  של  מצבור  שהפך  עד  המוקשים 
רותחת  לתופת  מקילי  שהייתה  ועד  עמוקים 
כשרסיסי הברזל מפלחים את האוויר במעופם 
בגיהינום של הישימון. ועדיין החזיקו היהודים 

מעמד.

20 ביוני 1942

התקרבותם  עם  בהמוניהם.  חזרו  הטנקים 
מחוריהם  והרעבים  הלאים  המגינים  הגיחו 
והפעילו את תותחיהם. שוב הדפו את ההתקפה 
של הפלוגה האיטלקית כשקרב אווירי מתלקח 
מבריחים  בריטים  וטייסים  לראשיהם,  מעל 
 ECOUPה־ את  לבצע  שבאו  ה"שטוקות"  את 
DE GRAC )מכת החסד( על חיל המצב. אבל 
בלבד  איש  תשעים  נשארו  ההוא  היום  בערוב 
מחמש מאות אנשיו של ליבמן. ארבעים ואחד 
הטנקים העשנים של האויב העידו על הסיוט 

והחל  לאחרים  אותת  הלוחמנית,  התגובה  מן 
מייג'ור  התכונן  שאליו  הרגע  זה  היה  לסגת. 
בחפירות  שהתחבאו  מאנשיו,  שישים  ליבמן. 
הגיחו  המוקשים,  שדה  לגבולות  בסמוך 
ממחבואם ברגע שהאיטלקים הפנו עורף ופגעו 
בטנקים הנסוגים ברימוני יד, בבקבוקי תבערה 
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שבו עמדו חיילי חיל ההנדסה של קלעי דרום 
אפריקה.

חידשו  יום  יום  עוברים.  ימים  עשרה  עוד 
את  מגעישים  התקפתם,  את  האיטלקים 
הולכים  כשהם  קטלנית,  באש  המוקשים  שדה 
אוויר  בפצצת  המרכזית.  העמדה  אל  וקרבים 
וייסורי  ונהרסה,  הבאר  נפגעה  היטב  מכוונת 
מנת  עמדה  ואילך  יום  מאותו  החלו.  הגסיסה 
המים היומית של האנשים על חצי ליטר בלבד, 
התעופה  חיל  ידי  על  בפחיות  להם  שהוצנחה 

המלכותי.
בצפיפות  אנשיו  את  ריכז  ליבמן  מייג'ור 
בעמדתם  העמוקה  המרכזית  לחפירה  מסביב 
חבריהם,  גופות  שכבו  מבחוץ  האחרונה. 
שמפציצי האויב לא אפשרו להביאם לקבורה, 
ורק העיפו והרקידו אותן באוויר במחול מטורף 

ואכזרי של בשר ועצמות מרקיבים.

25 ביוני 1942

נוספים  שנים  מדעתם,  יצאו  אנשים  שני 
למחרת. שלושה אנשים ברחו בצריחות למדבר. 
ההפצצה נמשכה. בחום הקיץ הגובר מיום ליום 
וברוח הצורבת המעלה ענני חול, הלך צימאונם 
של האנשים וגבר עד לבלי נשוא. אחדים שתו 
הם  רגליהם  מי  את  אחרים שתו  ואבדו.  בנזין 
וסבלו ייסורי טירוף בצימאונם, שגדל עוד יותר 
באותם  מפיו  דבר  הוציא  לא  איש  כן.  אחרי 
הימים האחרונים. הרובים להטו בידי האנשים, 

מפציצי הצלילה התיזו סילוני חול סביבם.

1 ביולי 1942

אנשים,  וחמישה  ארבעים  אלא  נותרו  לא 

אנושיים  בלתי  להכירן,  שאין  מפלצות  קומץ 
מסורקים,  בלתי  החיצונית,  בצורתם  כמעט 
אחדים  ואפר,  בעפר  מאופרים  מבעיתים, 
נקרעו  לגמרי, מאחר שבגדיהם  עירומים  מהם 

מעליהם בהדף הפצצות. 

2 ביולי 1942

בשש בבוקר עמדו הלוחמים בפני ההתקפה 
אך  אבדו,  אנשים  שני  עוד  עליהם.  חדשה 
 ,10:00 בשעה  נוספת.  פעם  נהדפו  האיטלקים 
כשלשונו דבקה לתוך פיו הניחר מצמא, הודיע 
הצופה לליבמן שטור מכוניות משא הולך וקרב 
שלושת  דגל  את  הנושאת  מכונית  ובראשו 
הצבעים של צרפת. המפקד, על אף היותו פצוע 
בראשו ובמותנו, התרומם על רגליו ונופף את 
היו  קרבו.  הצרפתיים  החיילים  התשובה.  אות 
החופשית"  "צרפת  של  היחידה  שרידי  אלה 
בלילה  לסגת  פקודה  שקיבלו  חכים,  מביר 
נראים  האוויר,  לחלל  הידסו  היהודים  הקודם. 
המייג'ור  אל  קרב  קניג  הגנרל  מעונים.  כשדים 
 VAUS AVES" בזרועותיו:  וחבקו  ליבמן 
TENU BON JUSQUAU BOUT" - "עמדתם 
עד הסוף", אמר, ודמעות החניקו את קולו של 

הצרפתי. 
ונמסר להם כי עליהם  ניתנו מים,  ליהודים 
להצטרף לטור הצרפתי. המצור הוסר. חיילים 
על  הציוד  שיירי  את  להעמיס  החלו  צרפתים 
חלפה  ספיטפיירים  עדת  המשא.  מכוניות 
בטיסה, כשהטייסים מנופפים בכובעיהם. אחד 
החיילים היהודים הוריד את הדגל התכול לבן 
ועמד להכניסו לנרתיקו, כשהגנרל קניג ראהו: 
"איננו  תמה.  הדגל?"  את  מוריד  אתה  "מדוע 
ליבמן.  הסביר  הזה"  הדגל  את  לנופף  רשאים 

"זה בניגוד לתקנות..".
"אני  קניג,  הגנרל  אמר   "PARDON"
 je men fous pas mal des"כאן המפקד  הנני 
 reguiations nous somme victorieux tout les
deux. אנחנו המנצחים, שנינו ביחד!" ובפנותו 
 legionnaires" :אל אנשיו, קרא הקצין הצרפתי
הדגל  לגיונרים,   -  les drapeau juif salute

היהודי! הצדעה!".
אצל  מצאתי  בי  נגע  שכה  הסיפור  את 
קיבל  הסיפור  ואן פאאסן.  ההולנדי  העיתונאי 
קניג  פייר  של  בזיכרונותיו  עובדתי  חיזוק 
בנטויץ'  של  בספרם  לעומתם,  ובאינטרנט. 
וציוני"  וקיש - "בריגדיר פרדריק קיש - חייל 
- על מפקד חיל ההנדסה במדבר לוב, הפרשייה 

איננה מוזכרת.
לי  תעזרו  נכבד/ה,  קורא/ה  את/ה,  אם 
למצוא את עקבותיו של הגיבור פליקס ליבמן 
איש  מעל  הלוט  יחד את  נסיר  וכך  תבורכו,   -

יוצא דופן זה. •

מדריך  חובב,  היסטוריון   - מינדל  מאיר   *
ומנהל "המוזיאון הפתוח־נגבה" וחתן פרס 

ראש הממשלה לקומפוזיציה 1995

מפת קרב אל־עלמיין
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דבורי בורגר  

)ILWS( המכון לחקר לוחמת יבשה בלטרון
h t t p : / / w w w . i l w s . o r g . i l

של  בראשותו  יבשה,  לוחמת  לחקר  המכון 
ביוזמת  שהוקם  אבידור,  גדעון  )במיל'(  תא"ל 
עמותת יד לשריון לאחר מלחמת לבנון השנייה, 
הקים אתר המאפשר לנו לעקוב אחר הפעילות 
האינטנסיבית והענפה של המכון בתחומי מחקר 
פרסומי  מובאים  באתר  וביטחוניים.  צבאיים 
העוסקים  מחקרים  וספריית  במלואם,  המכון 
בלחימה, בלוחם, בטכנולוגיה צבאית ובתפיסות 
שמציע  המכון,  כוללות.  וביטחוניות  צבאיות 
ולחוקרים  הבכירים  צה"ל  לגורמי  במתו  את 
ידועים בעולם, נהנה מעושר של פרספקטיבות 
ראויות  כותרות  מייצר  אחת  ולא  ופרשנויות, 

להתייחסות לאומית ובינלאומית.
להצטרף  ומזמין  תדיר,  מתעדכן  האתר 
תמלילי  יועלו  בקרוב  תפוצה.  לרשימת 

השלישי  הכנס  במסגרת  שניתנו  ההרצאות 
 3  -  2 בימים  לשריון  ביד  שנערך  המכון  של 
עברית ואנגלית. בספטמבר 2009. 

הזמנה להתרענן ב"פרש"
h t t p : / / w w w . f r e s h . c o . i l /
v B u l l e t i n / s h o w t h r e a d .

p h p ? t = 1 3 7 0 5 6 # p o s t 8 3 9 1 6 6

הפורום  חברי  עבור  מרכז  'פרש'  אתר 
ומבקרים מזדמנים קישורים לאתרים הקשורים 
בצה"ל, בביטחון ובצבאות העולם על פי נושאי 
משנה. האתרים המוצעים הם רבים וחשובים, 
חברי  של  התייחסויותיהם  בתוספת  גם  אך 
הקישורים  רשימות  רחוקות  עדיין   - הפורום 
מלהיות מלאות. למעוניינים לקדם את היוזמה, 
לפורום  הצטרפות  לשקול  הזדמנות  זו  אולי 
פשוטה  רישום  )שגרת  באינטרנט  זה  חשוב 

עברית. ומאובטחת(, ולצרף המלצות נוספות. 

אתר הגבורה - אקטואלי ורלוונטי תמיד 
h t t p : / / w w w . g v u r a . o r g / c 1 0 2 5

מלחמת־יום־הכיפורים
מוביל  )אוקטובר(  תשרי  חודש  רבים  עבור 
הכיפורים  יום  במלחמת  ונשנה  חוזר  לעיון 
"המחדל",  המושגים  להישכח.  הממאנת 
"הקונספציה" ודומיהם, אינם מצליחים להאפיל 
על מושג הגבורה - ערך הלחימה שהכריע את 

המערכה - ונטיית הלב מובילה אותנו אליו.
אתר הגבורה, פרויקט לאומי של איש אחד 
ומיוחד, ד"ר ֹעפר דרורי, חבר עמותת יד לשריון 
ומומחה למערכות מידע, משתדל לַאתֵר ולהכיל 
צה"ל.  בתולדות  גבורה  סיפור  כל  זה  בֲאתָר 
להזכירו  וראוי  זה,  במדור  נסקר  כבר  האתר 
בסיפורי  להתעדכן  שיוכלו  כדי  לקוראים,  שוב 
שעברה,  בשנה  תשרי  מחודש  שנוספו  גבורה 
שקיבלו  ואלמונים  מוכרים  לוחמים  אודות 
הכיפורים,  יום  במלחמת  וצל"שים  עיטורים 
עברית.  והם המובאים בקישור זה. 

www.yadlashiryon.com 
! ך ל ש ת  י ב ה ר  ת א א  ו ה

האתר מתעדכן כמעט מדי יום באירועי עמותת יד לשריון וחיל השריון ובאירועים חדשותיים
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חיילים יהודים בצבא פולין

אל"ם )במיל'( בני מיכלסון
 3.5 בפולין  חיו  השנייה  העולם  ערב מלחמת 
מיליון יהודים, שהיוו כ־10% מכלל האוכלוסייה. 
לפני  שנים  מאות  במשך  בפולין  חיו  היהודים 
בתקופת  פולין  מלכי  תחת  לממלכה,  שאוחדה 
"פולניה הגדולה", ובמשך 120 שנות השפל בהן 
הייתה פולין נתונה לשליטת אויביה - הממלכות 
היו  היהודים  ואוסטריה.  פרוסיה  רוסיה,  של 
ושגשוגה  לרווחתה  שתרמו  נאמנים  נתינים 
חלק  לקחו  צורך  וכשהיה  פולין,  של  הכלכלי 

בהגנה על עצמאותה.
בטורי  סטפן  המלך  של  שלטונו  בתקופת 
)BATORY(, במחצית השנייה של המאה ה־16, 
מקזימיר  איסקוביץ'  מנדל  היהודי  הקצין  שימש 
כקצין הגישור של המלך ואחראי לבניית הגשרים 
נהוג  היה  ה־17  במאה  הרוסים.  כנגד  בקרבות 
שהיהודים שחיו בערים הפולניות יעברו אימונים 
צבאיים וייטלו חלק בהגנת הערים כנגד הטטרים, 
שפשטו על ריכוזי התיישבות לצורכי ביזה והרג, 
הקהילה  הקימה  ב־1794  למשל.  לבוב  בעיר  כמו 
מיוחד.  לאומי  משמר  גדוד  בוורשה  היהודית 
הפרשים  גדוד  עם  לחם  האגדי  יוסילביץ  ברק 

בהנהגתו  הפולנית,  ההתקוממות  במסגרת  שלו 
של תדיאוש קושצ'יושקו ב־1794, הגן על פרבר 
היהודים  ובאומץ.1  ביעילות  וורשה  של  פראגה 
לחמו לצד עמיתיהם הפולנים גם בהתקוממויות 
ו־1863.   1831 בשנים  פולין  לעצמאות 
מהמפורסמות היה שהרב הראשי של וורשה בר 
מייזלס, תמך והתפלל להצלחת המרד הפולני של 
1863. בשנת 1886 שוב הצטרפו היהודים בפינסק 
ובשאר ערי מזרח פולין לתנועה לעצמאות פולין. 
של  הפולנים  לגיונותיו  במסגרת  לחמו  היהודים 
במלחמת   )PILSUDSKI( ּפילסודסקי  יוסף 
העולם הראשונה, בצבא האוסטרו הונגרי ואחר 
ברית  נגד  במלחמה  הפולני  הצבא  במסגרת  כך 

המועצות בשנים 1920 - 1921.

בתקופת הרפובליקה הפולנית 
השנייה )1918 - 1939(

בנובמבר  ב־11  הוכרזה  פולין  עצמאות 
ידי  על  הוקם  העצמאות  לקבלת  במקביל   .1918
התבסס  הצבא  של  גרעינו  הצבא.  הפולני  העם 
 ,PILSUDSKI( פילסודסקי  של  הלגיונות  על 
לגיונות  לימים ראש המדינה ומרשל של פולין(. 

הראשונה,  העולם  מלחמת  במהלך  הוקמו  אלה 
כחלק מהצבא האוסטרו־הונגרי, ללחימה בחזית 
הצבא  לבניין  אחר  מקור  רוסיה.  כנגד  המזרחית 
היו היחידות הפולניות שהוקמו בשלהי המלחמה 
 )HALLER( הלר  יוסף  הפולני  הגנרל  ידי  על 
הכחול"(.  )"הצבא  הצרפתי  הצבא  במסגרת 
יחידות אלה הגיעו לפולין במרוצת 21919. מרבית 
כוח האדם של הצבא הפולני שהוקם היו חיילים 
בצבאות  הראשונה  העולם  במלחמת  ששירתו 

המובסים, הגרמני, האוסטרי והרוסי.
היה  הפולנים  בלגיונות  היהודים  מספר 
משמעותי והיחס אליהם היה בדרך כלל ידידותי. 
קודמו  ּפילסודסקי  בלגיונות  ששירתו  יהודים 
ואף  פלוגות  מחלקות,  ולמפקדי  קצונה  לדרגות 
שירתו  יהודי  ממוצא  גנרלים  חמישה  גדודים. 
 1939 במערכת  השתתפו  שניים  מהם  בלגיונות, 
)ראה להלן(. היהודים שירתו בלגיונות בנאמנות 
ובהקרבה, 25 מהם זכו בעיטורי הגבורה הפולנים 
ו"צלב   VIRTUTI MILITARI ביותר,  הגבוהים 
כפי שפורסם   ,)CROSS OF VALOR( המופת" 
בספר הזיכרון של עמותת נכי המלחמה, האלמנות 
והיתומים היהודים בוורשה ב־1936. אין נתונים 

 חיילים יהודים
 בצבא פולין

במלחמת העולם השנייה
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מספקים על השתתפותם של היהודים במלחמה 
אולם   1921  -  1918 בשנים  סובייטית  הפולנית 
נתוני עמותת נכי המלחמה היהודים בפולין רשם 
נכים  ו־8,000  יתומים   14,000 אלמנות,   10,000

שהצטרפו לעמותה בעקבות מלחמה זו.3
לפי הִמפקד של שנת 1938, נספרו 6,750 וותיקי 
מלחמה יהודים בפולין ובכלל זה כאלה ששירתו 
אורגנו  הם  מילואים.  קציני  ושהיו  ב"לגיונות" 
ב־78 סניפים של "העמותה של היהודים וותיקי 
גילתה  זו  עמותה  פולין".  לעצמאות  המלחמה 
ולחמה  היהודים  הפליית  כנגד  רבה  מעורבות 
היהודי  למיעוט  זכויות  שוויון  למען  בנחישות 

בפולין. בעמותה היו רשומים 312 קצינים.
המועצות(  ברית  )עם  המכריעים  בקרבות 
לקביעת גבולה המזרחי של פולין, התנדבו יהודים 
רבים לשירות צבאי, בתוכם קציני מילואים רבים 
אשר פיקדו על פלוגות, גדודים ואפילו חטיבות 

בצבא הפולני החדש.
ביחידות  בעיקר  בצבא,  ליהודים  היחס 
ובסגל  הלר  הגנרל  של  צבאו  על  שהתבססו 
סגל  מרבית  עוין.  ולעתים  מפלה  היה  הקצונה, 
המובס  הצאר  לצבא  בעבר  השתייך  הקצונה 
ששררה בו אנטישמיות רבה, והם העבירו מנהגים 

אלה אתם לצבא הפולני החדש.
ימים ספורים לאחר הכרזת העצמאות, בימים 
פוגרום  התרחש  כבר   ,1918 בנובמבר   24  -  22
ראשון בעיר לבוב ובו נרצחו 72 יהודים בפקודת 
המפקד הצבאי בתואנה שהיהודים אינם נאמנים 
יחידות הצבא  ביצעו   1919 ב־5 באפריל  לפולין. 
פקודת  פי  על  פינסק  ביהודי  פוגרום  הפולני 
מפקדם. היהודים הואשמו בחוסר נאמנות לפולין 
ותמיכה בבולשביקים. ב־19 באפריל 1919 נרצחו 
ידי החיילים המוצבים  וילנה על  עשרות מיהודי 
בעיר בשל "תמיכתם בבולשביקים ובגידה בעניין 
הכרזת  לאחר  קצר  זמן   ,1919 בשנת  הפולני". 
את  המגבילים  צווים  הוצאו  כבר  העצמאות, 
צו  פורסם   1920 בשנת  בצבא.  היהודים  שירות 
המונע דרגות קצונה מיהודים אשר שירתו בצבא 
האוסטרו־הונגרי. אפילו התערבותם של יהודים 

חברי הֵסיים )בית הנבחרים( לא הועילו.
אולם הפעולה האנטישמית הקיצונית ביותר 
ומש"קים  קצינים   3,000 של  מעצרם  הייתה 
יבלונה  במחנה  פולין  לעצמאות  שלחמו  יהודים 
שליד ורשה. פעולה זו נעשתה מחשש שמא הם 
יסייעו לאויב כנגד הפולנים. רק מחאה בינלאומית 
את  אילצו  שם  ידועי  אישים  של  והתערבות 
שלטונות הצבא לשחררם. רק ב־29 ביולי 1920, 
האירועים  מתופעת  הפולנית  הממשלה  נזעקה 
צו  והוציאה  הצבא  ושל  בצבא  האנטישמיים 

למניעת אלימות של חיילים כנגד יהודים.
הצבא  ניצח   1920 במארס  ב־16  בינתיים 
הצבא  את  פילסודסקי  של  בפיקודו  הפולני 
"הנס  שכונה  ורשה  להגנת  בקרב  הסובייטי 
בניצחון  השתתפו  רבים  יהודים  הוויסלה".  על 
רבה,  בהקרבה  הפולניות  ביחידות  בשרתם  זה 

ואבדותיהם היו בהתאם.

במארס 1921 נחתם לבסוף ההסכם בין ברית 
המועצות לפולין וגבולה המזרחי של פולין נקבע 

כ־200 ק"מ מ"קו קרוזון" - נהר הבוג.
במארס  שפורסמה  החדשה  הפולנית  החוקה 
1921 הבטיחה שוויון זכויות פוליטיות ואזרחיות, 
חופש דתי ואוטונומיה תרבותית לכל המיעוטים 
לתקופה  נכנסה  פולין  היהודים.  זה  ובכלל 
הרפובליקה  מוסדות  נבנו  במהלכה  שלום  של 

השנייה.
מפקד  לפי  בפולין,  חיו  יהודים   2,854,364
האוכלוסייה.  מכלל  אחוזים   10 שהיוו   ,1921
)בבית  בסֵיים  הן  נציגים  היו  היהודי  למיעוט 
והן בסנט. אולם בצבא לא חל שינוי  הנבחרים( 
עליון  פיקוד  הוראת  הוצאה  היהודים.  באפליית 
בצי  האוויר,  בכוחות  לשרת  מיהודים  שמנעה 
וכדומה.  הקשר  ובחיל  בשריון  המודיעין,  ובחיל 

בחיל  שירתו  היהודיים  מהחיילים  אחוזים   74
הרגלים, 14 אחוזים בתותחנים ואחוז קטן בחיל 
הגיעו  יהודים  חיילים  של  קטן  אחוז  הפרשים. 
לדרגת מש"ק זוטר ורק קצינים ומש"קים בודדים 

היו בשירות קבע.
להיות  משכילים  מיהודים  למנוע  כדי 
מקודמים לדרגות קצונה הם שוחררו משירות על 
מספר  מגויסים".  ו"עודף  בריאות"  "בעיות  רקע 
)סגן־משנה  קצונה  דרגות  שקיבלו  היהודים 
לדרגות  ואפילו  במיוחד  נמוך  היה  במילואים( 
מש"ק נבצר מהם להגיע. לאחר מותו של המרשל 
תפקידי  יותר  עוד  הוגבלו  ב־1936  פילסודסקי 
ה־  השלטון  מפלגת  של  היחס  בצבא.  היהודים 
היהודים  עוין.  ואף  מפלה  היה  ליהודים   O.N.Z
נחשפו לאפליה, חרם כלכלי, מגבלות חוקיות על 
והפרות  לגטאות  דחיקה  שלהם,  האזרח  זכויות 
ידי  על  פוגרומים  באוניברסיטאות,  כנגדם  סדר 

הצבא וכדומה.4
בשנת  הסדיר  בצבא  שירתו  יהודים   13,346
מסד"כ  אחוזים   6.6 של  שיעור  זה  היה   .1937

הצבא.

מערכת 1939
אוגוסט 1939 היה חודש "חם" באירופה בכלל 
היטלר  של  המאיימות  הדרישות  בפרט.  ובפולין 
מפולין לוותר על העיר החופשית דנציג )גדנסק( 
והמסדרון הפולני נדחו בנחישות. ב־14 באוגוסט 
פנתה ברית המועצות לפולין ושאלה האם תיאות 
ממשלת פולין לאפשר לכוחות סובייטיים לעבור 
התשובה  גרמניה?  ידי  על  תותקף  אם  בשטחה, 
הפולנית הייתה שלילית ונחרצת )זיכרון מלחמת 
1920 היה צרוב היטב בתודעה הפולנית(. סכנת 

המלחמה הפכה למוחשית מאי פעם.
התקדרות  עם   ,1939 אוגוסט  חודש  בשלהי 
השלטון  יחס  לפתע  השתנה  המלחמה,  ענני 
והעיתונות ליהודים. העיתון הרשמי של הממשלה 
מערכת  מאמר  פרסם   GAZETA POLSKA
המעלה על נס את הסולידריות של אזרחי פולין, 
פולנים ויהודים גם יחד, כנגד הפלישה הגרמנית 
העומדת בשער. "פולין משמשת בית לאומי לכל 
הופיעו  מגוונות  פטריוטיות  ואמירות  אזרחיה" 
וורשה  מיהודי  אלפים  ברדיו.  ושודרו  בעיתונות 
במערב  נ"ט  ומכשולים  ביצורים  לבנות  התנדבו 
על  הראשונה  ההגנה  לחטיבת  והצטרפו  העיר 
בימי  כמו  זה  היה  מוסטוביץ'.  בארמון  וורשה 
1831 כאשר הקימו היהודים את המשמר הלאומי 

היהודי בעת ההתקוממות ההיא.
גרמניה  של  החתימה  עם  קריטי  הפך  המצב 
ב־23  ריבנטרופ־מולוטוב  הסכם  על  ורוסיה 
 1,455,000 של  הכללי  הגיוס   .1939 באוגוסט 
חיילים בפולין שהוכרז בימי אוגוסט האחרונים 
היה מאוחר מדי. למעלה מ־150 אלף יהודים גילו 
נאמנות לפולין והתגייסו לצבא להגנת פולין בפני 
התוקפנות הגרמנית. שיעורם היה כ־10 אחוזים 
מכלל הכוח המגויס. במהלך הקרבות נהרגו 32,216 
הגרמני  בשבי  נפלו   61,000 ל־  וקרוב  יהודים 
נרצחו  מהם  פולנים.5  שבויים   420,000 מתוך 
יהודים.  שבויים  אלף  ל־25  קרוב  ברעב  מתו  או 
מבין השבויים היהודים היו כאלף קצינים, מהם 
נשארו בחיים כמאתיים בלבד. השבויים היהודים 
ובאוסטריה  בגרמניה  שבויים  למחנות  הועברו 
יחס  הפולנים.  לנשק  מחבריהם  הופרדו  הם  שם 
הגרמנים לשבויים היהודים היה אכזרי. עד סוף 
היהודים,  מהשבויים  אלף  כ־30  שוחררו   1940
חלק  פולין,  יהודי  עם  יותר  מאוחר  נספו  רובם 
הצטרפו למורדים בגטאות, ואחרים הגיעו לברית 

המועצות והצטרפו לצבא האדום.
כ־250 אלף חיילים פולנים נשבו על ידי הצבא 
למזרח   1939 בספטמבר  ב־17  שפלש  האדום 
מהשבויים  חלק  יהודים.  אלף  כ־25  מהם  פולין, 
עם  הוגלו,  והנותרים  לבתיהם  שוחררו  היהודים 
שבויים פולנים, למחנות עבודה. חלק מהשבויים 
או  האדום  לצבא  הצטרפו  ששוחררו  היהודים 

מפת הפלישה הגרמנית לפולין בספטמבר 1939
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לפרטיזנים, מעל 436 שבוים יהודים נרצחו על ידי 
הרוסים ביער קטין, ביניהם הרב הראשי של צבא 
פולין, רס"ן ברוך שטיינברג. רבים אחרים נרצחו 
הפלישה  במהלך  הַאיינְזְַצגְרּוֶּפן  חוליות  ידי  על 

הגרמנית לברית המועצות ביוני 1941.
על אף שאין רישום מדויק )יש רישום חלקי 
שהוענקו  גבורה  ועיטורי  צל"שים  של  בלבד( 
יהודים  לוחמים  הצטיינו   - יהודים  ללוחמים 
בין המצטיינים  ותושייתם.  גבורתם  רוחם,  בעוז 
גנרלים  שני  וגם  וקצינים  מש"קים  טוראים,  היו 
 )NEUGEBAUER( נויגבואר  נורויד   - יהודים 
באנגליה,  הפולני  ההגנה  משרד  משלחת  ראש 
החי"ר  דיוויזיית  מפקד   )MOND( מונד  וברנרד 

מס' 6 של ארמית קרקוב.6

 הצבא הפולני במערכה 
על צרפת 1940 - 1939 

אחת ההחלטות החשובות ביותר של ממשלת 
על  כי  הייתה  המלחמה,  פרוץ  לפני  עוד  פולין, 
על  כיבושה  לאחר  גם  להילחם  להמשיך  פולין 
מעורבות  שרק  הייתה  ההנחה  הגרמנים.  ידי 
לצד  צבאית משמעותית של הפולנים במלחמה, 
מדינית  השפעה  להם  תאפשר  הברית,  בעלות 
הפולני  הצבא  שהקמת  מכאן  בקרבם.  כלשהי 
הפכה   1939 ספטמבר  תבוסת  לאחר  בצרפת 
למטרה העיקרית של הממשלה הפולנית הגולה, 
בעלות  של  בהכרה  וזכתה  בפריז  שהתמקמה 

הברית והמדינות הניטרליות.
פולני־ צבאי  הסכם  נחתם   1940 בינואר  ב־4 

צרפתי להקמת צבא פולני על אדמת צרפת. צבא 
)בתוכם  פולנים  וחיילים  מקצינים  הורכב  זה 
כאלף יהודים( שהצליחו לברוח לצרפת ממחנות 
שגרו  מפולנים  וכן  והונגריה  ברומניה  המעצר 

בצרפת.
חיו  אשר  פולנים  אזרחים  אלף  כ־400  מתוך 
שנענו  פולנים  יהודים  היו  אלף  כ־50  בצרפת, 
הפולני  לצבא  להתגייס  לקריאה  בהתלהבות 
לא  אליהם  היחס  אולם  בצרפת.  המוקם  החדש 
מערים  החל  הפולני  הצבאי  והממסד  השתנה 
בקש  נדחו  ורבים  התגייסותם  על  שונים  קשיים 
על ידי לשכות הגיוס. רק מעורבותו האישית של 
הגולה,  פולין  ממשלת  ראש  סיקורסקי,  הגנרל 

גרמה לשינוי היחס כלפי היהודים.
הפולני  הצבא  כבר  כלל   1940 ביוני  ב־15 
קצינים.   7,661 בתוכם  חיילים,   80,326 בצרפת 
זה, בהם  יהודים שירתו בצבא  14 אלף  ל־  קרוב 

49 קצינים.
לקראת  רק  ללחימה  נכנסו  הפולנים  הכוחות 
סוף המערכה על צרפת. ב־14 ביוני 1940 לחמה 
דיוויזיית הגרנדירים הראשונה בפיקודו של גנרל 
מארן־ ותעלת  לגרד  דוס,  באזורי   )PUCH( פוך 
של  בפיקודו  השנייה  הגרנדירים  דיוויזיית  ראן. 
 )KETLING־PRUGER( פרוגר־קטלינג  גנרל 
נכנסה ללחימה ב־10 ביוני באזור בלפור ונהדפה 
לעבר הגבול השוויצרי. ב־20 ביוני עברה הדיוויזיה 
את הגבול לשוויץ והושמה במחנות מעצר למשך 

המלחמה כולה.
בלחימה  שהשתתפו  הפולניות  היחידות 
להגנת צרפת בחודש יוני 1940 עשו זאת כאילו 
כבדות  אבדות  וספגו  פולין,  אדמת  על  הגנו 
בהתאם, בתוכם חיילים יהודים רבים. בדיוויזיה 
פצועים  ו־2,800  הרוגים   900 היו  הראשונה 
ו־2,549  פצועים   134 הרוגים,   41 ובשנייה 
 50 היו  המשוריינת  הפרשים  בחטיבת  נעדרים. 
הרוגים, 120 פצועים ו־1,020 נעדרים. במערכה זו 
הוענקו לחיילים יהודים עיטורי הכבוד הפולנים 
והצרפתים הגבוהים ביותר כגון: הסג"מים מיכל 
גרינברג ואפולונרי סלומונוביץ שקיבלו את צלב 

המלחמה, ועוד רבים אחרים.
לפריז  הגרמנים  נכנסו   ,1940 ביוני  ב־13 
בין  היו  פולנים  חיילים   27,083 נכבשה.  וצרפת 
כאלף  בתוכם   - דנקירק  דרך  לאנגליה  הנסוגים 
יהודים שהצטרפו לצבא הפולני המוקם על אדמת 
אנגליה. חיילים פולנים אחרים ברחו לספרד בה 
במירנדה.  זה  כמו  שבויים  במחנות  רוכזו  הם 
עמיתיהם  כלפי  הפולנים  החיילים  של  יחסם 
עוין.  לרוב  היה  אלה  שבויים  במחנות  היהודים 
הגרמני,  בשבי  שנפלו  היהודיים  מהחיילים  חלק 
הפולנים(  עמיתיהם  עם  )יחד  כך  אחר  שוחררו 
וגורלם דמה לזה של כלל יהודי אירופה הכבושה 

על ידי הגרמנים.
לאחר תבוסת צרפת הוקמה מחתרת פולנית 
פעולה  ששיתפה   )POWN( צרפת  אדמת  על 
רבים  יהודים  הצרפתים.  המחתרת  ארגוני  עם 

זכו  רבים  בגבורה.  ולחמו  זו  למחתרת  הצטרפו 
לאותות הצטיינות צרפתים גבוהים כמו אלכסנדר 
גודז'אק שזכו בצלב לגיון הכבוד.  בלום ושמואל 
32 מהם  יהודים,   290 לחמו  זה  בארגון מחתרת 
פרסם  כהן  ליאופולד  ההיסטוריון  בקרב7.  נפלו 
רשימה חלקית של 77 לוחמים יהודים פולנים, 47 
מהם קצינים שנפלו בהגנת צרפת, ו־110 לוחמים 

שציינו ועוטרו באותות הצטיינות.8

 החטיבה ההררית 
העצמאית בנורבגיה

לנורבגיה.  גרמניה  פלשה   1940 באפריל  ב־9 
הגרמנית  המתקפה  לפני  עוד  באפריל,  ב־23 
הפולנית  ההררית  החטיבה  נשלחה  צרפת,  על 
להילחם  חיילים   4,612 של  בעוצמה  העצמאית 
בקרב על נרוויק בנורבגיה, במסגרת חיל המשלוח 
צרפתים  כוחות  עם  יחד  הברית  בעלות  של 
ובריטים. חיל משלוח זה הובס על ידי הגרמנים 
ופונה מנורבגיה תוך שהוא סופג אבדות כבדות. 
ו־28  פצועים   84 הרוגים,   97 איבדו  הפולנים 
נעדרים. בין החללים בקרב היו 7 יהודים שנקברו 
בבית הקברות הצבאי בנרוויק. בין הפצועים היו 

גם כן חיילים יהודים.

החטיבה הפולנית הקרפטית 
בקרבות המדבר המערבי

בחומס   1940 בשנת  הוקמה  זו  חטיבה 
תחת  הצרפתי,  הלבנט  מצבא  כחלק  שבסוריה 
 .)KOPANSKI( קופנסקי  הגנרל  של  פיקודו 
להקים  סיקורסקי  הגנרל  זו החלטתו של  הייתה 
הצבאי  מההסכם  כחלק  בסוריה  פולנית  חטיבה 
שנחתם בינו לצרפתים. החטיבה נועדה להילחם 
ביוון  הברית  בעלות  של  המשלוח  חיל  עם  יחד 
ונבנתה על פי דגם חטיבה הררית בצבא צרפת. 
דרך  שברחו  פולנים  מחיילים  הורכבה  היא 
לא  עדיין  אך  ויוון  יוגוסלביה  רומניה,  הונגריה, 
הגיעה למלוא מצבתה כאשר צרפת הובסה ביוני 
הלבנט  צבא  של  הֵאמונים  שמירת  עקב   .1940
פטן(  פיליפ  )אנרי  הצרפתי  פטן  של  לממשלו 
ישראל  לארץ  לעבור  לחטיבה  סיקורסקי  הורה 
 319 ולהעמיד עצמה תחת הפיקוד הבריטי שם. 
כאשר  החטיבה  מנתה  חיילים  ו־3,437  קצינים 

יצחק )אנטק( צוקרמן גנרל נייגבוארקולונל ברק יוסלביץ
ממפקדי מרד גטו ורשה 

והמרד הפולני ב־1944

חיילים יהודים מצבא אנדרס בתל אביב במהלך 
המלחמה בדרכם, לחזית באיטליה
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"ערקה" לארץ ישראל. הצבא הבריטי מיקם את 
חי"ר  כחטיבת  אותה  ארגן  בלטרון,  החטיבה 
מאד  ומהר  אותה,  ואימן  אותה  צייד  מוגברת, 
הוכנסה  החטיבה  חיילים.  ל־5,000  הגיעה  היא 
לתפקידי לחימה כבר בשלהי 1940 במצרים אולם 
שלחמה  בעת  צברה  שלה  המוניטין  עיקר  את 
אוגוסט־ בחודשים  טוברוק  על  במצור  בגבורה 

במסגרת  השתתפה  מכן  לאחר   .1941 דצמבר 
הקורפוס ה־13 הבריטי במבצע "צלבן". בקרבות 
אלה ספגה החטיבה אבדות כבדות, 156 הרוגים 
)מהם 127 רק במצור על טוברוק(, 467 פצועים 
ו־15 נעדרים. בין החללים היו גם חיילים יהודים 
בטוברוק  הבריטים  הקברות  בבתי  שנקברו 

ובאלכסנדריה.
מהחזית  החטיבה  הוצאה   1942 במארס 
לצבאו  להצטרף  ישראל  לארץ  חזרה  והועברה 
בפולנית:  אנדרס,  )ולדיסלב  אנדרס  הגנרל  של 
מברית  לשם  שהגיע    )Władysław Anders
הדיוויזיה  במסגרת  הוכללה  ושם  המועצות, 
חדלה  רשמי  באופן  ה־3.  הקרפטית  ההררית 
זה  היה   .1942 מאי  בחודש  להתקיים  זו  חטיבה 
המדבר  בקרבות  שהשתתף  היחיד  הפולני  הכוח 

המערבי.

יהודים בצבא אנדרס
המועצות  ברית  בין  הדיפלומטיים  היחסים 
למזרח  האדום  הצבא  פלישת  עם  נותקו  ופולין 
כעבור  חודשו  הם   .1939 בספטמבר  ב־17  פולין 
לאחר  כשבוע   ,1941 ביולי  ב־30  כשנתיים 
לברית המועצות. בעת ההיא  הפלישה הגרמנית 
ברית  אדמת  על  פולנים  אזרחים  אלף   391 היו 
במחנות  מעצר,  במחנות  שהוחזקו  המועצות 
ההסכם  סעיפי  בין  שבויים.  ובמחנות  עבודה 
בממשלת  המועצות  ברית  של  הכרה  על  הוכרז 
האזרחים  כל  שחרור  ועל  בלונדון,  הגולה  פולין 
אחר  מיד  המועצות.  בברית  מהמחנות  הפולנים 
בתחומי  פולני  צבא  של  הקמתו  על  הוצהר  כך 
הצבא  עם  אחד  שכם  שיילחם  המועצות  ברית 
האדום נגד גרמניה. ב־12 באוגוסט 1941 הודיעו 
האסירים   389,041 שחרור  על  הסובייטים 
הפולנים, בהם: 200,828 פולנים, 90,667 יהודים, 
31,392 אוקראינים, 27,418 ביילורוסים ו־5,712 

אחרים.
 1941 באוגוסט  ב־14  שנחתם  נוסף  בהסכם 
הגנרל  יהיה  הפולני  הצבא  של  שמפקדו  נקבע, 
ידוע  והיה  סובייטי  אסיר  היה  אז  שעד  אנדרס, 
ביקורו  במהלך   ,1941 בסתיו  גדול.  כאנטישמי 
של ראש ממשלת פולין הגנרל סיקורסקי בברית 
המועצות, הוסכם על העברת ריכוזי הצבא הפולני 
ובעיקר  המועצות  ברית  של  הדרומיים  לאזורים 
והקירגיזית.  האוזבקית  הרפובליקות  לתחומי 
ינואר־פברואר  היחידות הועברו לשם בחודשים 
עד  אלה  באזורים  שהה  אנדרס  וצבא   ,1942
לפינויו הסופי מתחומי ברית המועצות בסוף קיץ 

.1942
פולין,  אזרחי  היו  אנדרס  לצבא  המתגייסים 

לרוב אסירי מחנות עבודה סובייטים, ששוחררו 
היהודים  העליון.  הסובייט  החלטת  בעקבות 
פולין,  וממערב  ממרכז  פליטים  רובם  שביניהם, 
הסובייטים  המלחמה.  פרוץ  עם  מזרחה  נמלטו 
ראו בבני המיעוטים - האוקראינים, הביילורוסים 
והיהודים, שחיו בשטחי הכיבוש במזרח פולין - 
אזרחים סובייטים והתנגדו לגיוסם לצבא אנדרס. 
מנגד לחצו הפולנים על גיוס יהודים לצבא אנדרס 
של  הרצון  עצם  לגבי  קרים.  מדיניים  משיקולים 
יהודים להתגייס לצבא אנדרס, היו להם המניעים 
שלהם: ההתגייסות לצבא אנדרס שינתה באופן 
עקרוני את מעמדם כפליטים וטמנה בחּוָּבּה את 
המועצות.  ברית  גבולות  את  לצאת  האפשרות 
היו  תקופה  באותה  אנדרס  בצבא  החיים  תנאי 
כאשר  לו.  מחוצה  ששררו  מאלה  יותר  טובים 
אנדרס  צבא  של  ִקרבתו  על  ליהודים  נודע 
להגיע  לגבול האיראני התעוררה בקרבם תקווה 
זה  לצבא  התגייסו  שהיהודים  כך  ישראל,  לארץ 
שהתקבלו  היהודים  מרבית  רבה.  בהתלהבות 
ביחידות   .1941 בסתיו  זאת  עשו  אנדרס  לצבא 
אחוזים  ל־30־40  היהודים  שיעור  הגיע  אחדות 
מכלל החיילים. עקב קשיי יהודים להתגייס לצבא 
שניצלו  היו  פולנים,  פני  שהעמידו  היו  אנדרס 
קשרים עם קצינים פולנים והיו אף שנתנו שוחד. 
לבעלי מקצוע נדרשים כמו רופאים היה סיכוי רב 

יותר להתגייס לצבא אנדרס.
על פי ההסכם בין המדינות, הוגבל גודלו של 
צבא אנדרס ל־30 אלף איש בתוכם 2 דיוויזיות, 
מפקדת ארמייה, חטיבת הדרכה, בית ספר צבאי 
ואקדמיה. אף על פי כן בנובמבר 1942 כבר הגיע 
מספר המשרתים בצבא זה ל־40,961 ועל כן היה 
ונשק  ציוד  מזון,  אחסון,  של  תמידי  מחסור  בו 
איש(.  אלף  ל־30  רק  הרוסים  ידי  על  )שסופק 
היה ניסיון להקים יחידות יהודיות נפרדות בתוך 
הצבא הפולני. הדוחפים לכך היו פעילי התנועה 
הרוויזיוניסטית. המניעים היו הרצון להדגיש את 
בתקווה  הצבא,  בתוך  היהודי־לאומי  האספקט 
שהדבר יסייע בעתיד להשגת המטרות היהודיות־

להקמת  הניסיונות  כל  ישראל.  בארץ  לאומיות 
יחידות יהודיות לא הגיעו לידי הבשלה.9

בצבא אנדרס היו תופעות אנטישמיות שנבעו 
שבין  בתקופה  בפולין  האנטישמיות  ממסורת 
קיבלו  שהיהודים  והאשמות  המלחמות,  שתי 
בהתלהבות את הצבא והממשל הסובייטי במהלך 

הפלישה של ברית המועצות לפולין.
ברית  את  אנדרס  צבא  של  לעזיבתו  הסיבות 
המועצות נבעו בעיקר מהתדרדרות ביחסים בין 
הגולה  הפולנית  לממשלה  הסובייטי  השלטון 
בלונדון, עקב הגעת הידיעות הראשונות על רצח 
הקצינים הפולנים ביער קטין. אנדרס עצמו היה 
כוח  כיוון ששאף לעמוד בראש  מעוניין בעזיבה 
גם  לסיקורסקי.  חלופה  בעתיד  ולשמש  צבאי 
לבריטים היה אינטרס בעזיבת צבא אנדרס את 
כדי  התיכון,  למזרח  והעברתו  המועצות  ברית 
הגרמנים  כנגד  בלחימה  לכוחותיהם  שיצטרף 

שם.
העברת צבא אנדרס מברית המועצות בוצעה 
בשני שלבים, בסוף מארס ותחילת אפריל 1942 
שנה.  באותה  ספטמבר   - אוגוסט  ובחודשים 
פולין  אזרחי   114,732 לאיראן  פונו  הכול  בסך 
 76,110 בהם  אחוזים(  )כ־3  יהודים   3,588 בהם 
חיילים מהם כ־3,500 יהודים. במהלך קיומו של 
והפינוי  המועצות  ברית  אדמת  על  אנדרס  צבא 

לאיראן, נפטרו 354 יהודים בהם קצין אחד.

 הקורפוס הפולני השני - 
צבא פולין במזרח

אנדרס  הגנרל  של  בפיקודו  היה  זה  קורפוס 
והוקם בספטמבר 1942 על בסיס "צבא אנדרס" 
אורגן  זה  קורפוס  המועצות.  מברית  שהתפנה 
מנה  הקורפוס  אימונים.  לצורך  בעיראק  והוקם 
70 אלף חיילים בהם 4,225 יהודים מתוכם 176 

קצינים )נובמבר 1942(.
זירתית  כעתודה  זה  קורפוס  נועד  בתחילה 
לעבר  הקווקז  דרך  יתקפו  שהגרמנים  במקרה 
שדות הנפט של המזרח התיכון. בחודשים אוגוסט 
לארץ  השני  הקורפוס  הועבר   1943 וספטמבר 
ישראל. בעת הזו מנה הקורפוס הפולני 64 אלף 
חיילים ו־3,000 חיילות. כמו בתקופת היותם על 
אדמת ברית המועצות המשיך היחס האנטישמי 
כלפי היהודים בעוצבה זו. ב־11 במאי 1944 דיווח 
המפקד   ,)SOSNKOWSKI( סוסנקובסקי  גנרל 
הכללי של צבא פולין, לראש ממשלתו שנציגות 
לד"ר  לקרוא  שוקלת  אביב  מתל  פולנים  יהודים 
שוורצברט מהמועצה הפולנית העליונה בלונדון 
למחות על היחס האנטישמי בצבא. גם בעדותו 
פנחס  סרן  הקורפוס השני,  הרב הראשי של  של 
רוזנגרטן, הודגש היחס המפלה, העוין ואף האלים 
כלפי היהודים בצבא. עם זאת ציין ד"ר רוזנגרטן 
את יחסם הטוב של גנרל קופנסקי, קולונל גלדק 

ורס"ן דורקו אל פקודיהם היהודים.
חיילים   3,085 "ערקו"  ישראל  לארץ  בהגיעם 
יהודים. כ־2,000 מהם התגייסו מיד לצבא הבריטי 
ובהמשך לחי"ל ואחרים לארגוני המחתרות בארץ 
למשטרת  וכן  והלח"י  האצ"ל  ההגנה  ישראל, 
לחירותם  לחמו  "היהודים  העבריים.  הישובים 
ואני לא רציתי לעמוד בדרכם", אמר גנרל אנדרס 
העיקריות  הסיבות  שלו.  האישי  השליש  לדברי 
האנטישמיות  היו:  היהודיים  החיילים  לעריקת 
הידיעות שהחלו  ובקורפוס השני,  בצבא אנדרס 

חייל יהודי פולני בפרטיזנים
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להילחם  השאיפה  פולין,  יהדות  גורל  על  להגיע 
והרצון  הבריטי  הצבא  במסגרת  הגרמנים  כנגד 
בארץ  עצמאית.  עברית  מדינה  למען  ללחום 
משפחה  ובני  מכרים  עם  נפגשו  הם  ישראל 
ששכנעו רבים מהם לערוק. שגריר פולין בארצות 
הברית באותה תקופה, רצ'זינסקי, זכר כי הייתה 
זו החלטה של אנדרס לאפשר את עריקת היהודים 
בארץ ישראל )אולי ראה בכך דרך להיפטר מהם( 

שנתמכה בדיעבד על ידי סיקורסקי.
בנובמבר 1943 הועבר הקורפוס השני למצרים 
ובחודשים דצמבר 1943 - מאי 1944 הושט לחזית 
איטליה והשתתף במסגרת הארמיה הבריטית ה־8 
בקרב העקוב מדם במונטה קסינו. בקרב מכריע 
זה, בו טוענים שהפולנים הכריעו את המערכה, 
 2,931 - 420, הרוגים,  הם ספגו אבידות כבדות 
יהודים־ חיילים   1,300 נעדרים.  ו־345  פצועים 
בתוכם  קאסינו  מונטה  בקרב  השתתפו  פולנים 
 136 נפצעו.  ו־62  נהרגו  יהודים   28 123 קצינים. 
עיטורים )מתוך כלל 492(, בהם מהגבוהים ביותר, 
את  קיבלו   6 זה:  בקרב  יהודים  לחיילים  הוענקו 
 Cross( ה"וירטוטי מיליטרי", 68 את צלב הכבוד
 Silver Cross of( 29 את צלב הכסף ,)of Valour
 Bronze Cross of( הארד  צלב  את  ו־33   )Merit
Merit(. באוקטובר 1944 ואחר כך באפריל 1945 
אנקונה  לשחרור  השני  הפולני  הקורפוס  לחם 
ובולוניה. 20 חיילים יהודים נהרגו בקרבות אלה 

מתוך היהודים שהשתתפו.
אנדרס  גנרל  אפילו  נאלץ  המלחמה  לאחר 
האנטישמי להודות כי "היהודים לחמו בהקרבה 
בשרתם  אף  והצטיינו  הקרב  בשדות  רבה 

בתפקידים אחרים".10

 הצבא הפולני בבריטניה - 
צבא פולין במערב

מאזרחים  הוקם  בבריטניה  הפולני  הצבא 
שהצליחו  חיילים  בסיס  על  בעיקר  פולנים, 
תבוסת  לאחר   1940 ביוני  מדנקירק  להתפנות 
אלף   27 זה  צבא  מנה   1940 ביולי  ב־15  צרפת. 
חיילים ועוד 3,000 אזרחים. ב־5 באוגוסט 1940 
מקום  את  פולין  של  הגולה  ממשלתה  קבעה 
ונחתם  צרפת(  תבוסת  )לאחר  בלונדון  מושבה 

הסכם בין שתי הממשלות.
חיילים  של  המדויק  למספר  להגיע  קשה 
וחומר  קל  זה,  צבא  במסגרת  שלחמו  יהודיים 
או  בנורמנדי  הנחיתה  כמו  ספציפיות  במערכות 
הצהירו  לא  יהודי  ממוצא  רבים  חיילים  ארנהם. 
לשכות  ידי  על  להידחות  לא  כדי  יהדותם  על 
הגיוס הפולניות, הם שינו את שמם והכריזו על 
עצמם כפולנים. דבר זה לא מנע מחיילים וקצינים 
להתייחס  בסקוטלנד  המוצבים  זוטרים  פולנים 
בעוינות כלפי עמיתיהם היהודים. אפשר להעריך 
כי כאלף חיילים יהודיים שירתו במסגרת הצבא 
מהאנטישמיות  כתוצאה  בבריטניה.  הפולני 
שביקשו  יהודים  חיילים  של  קבוצה  נמצאה 
העברה לצבא הבריטי. במהלך 1943 הם עזבו את 
במסגרת  שונות  ליחידות  והתנדבו  יחידותיהם 

הצבא הבריטי.

בפיקודו  ה־1  הפולני  המשוריין  הקורפוס 
בנחיתה  השתתף   )MACZEK( מצ'ק  הגנרל  של 
בלגיה  צרפת,  לשחרור  ובקרבות  בנורמנדי 
והולנד )כיבוש ברדה באוקטובר 1944(. מהידוע 
בקורפוס  יהודים   240 שירתו   1944 ביוני  לנו, 
משנה.  סגן  בדרגת  קצינים   8 ביניהם  המשוריין, 
 264 שירתו  בבריטניה  הפולניות  היחידות  בכלל 
רופאים.   18 מהם  קצינים,   30 בתוכם  יהודים 
חטיבת  במסגרת  בהצטיינות  שירתו  יהודים   28
שבה  מערכה  ארנהם,  במערכת  ה־1  הצנחנים 
החללים  בקרב  כבדות.  אבדות  החטיבה  ספגה 
האוויר  בחיל  שירתו  יהודים   95 יהודים.  גם  היו 
הפולני על אדמת בריטניה, מרביתם קצינים. 32 
הצטיינו  רבים  בפעולה.  נעדרו  או  נהרגו  מהם 
פולנים  גבוהים  עיטורים  וקיבלו  הקרב  בשדה 
ובריטים, בהם קצינים כמו סגן סטניסלב רפפורט 
והטייס סגן ארנולד קליין שקיבלו את ה"וירטוטי 

מיליטרי".

בתנועת הפרטיזנים ובמחתרות
יחידות   27 הוקמו   1944  -  1942 בשנים 
ולפתח  להתקיים  שהצליחו  יהודיות  פרטיזנים 
למצער.  חודשים,  כמה  במשך  קרבית  פעולה 
שמואל  אבה,  אפרים  של:  יחידות  אלה  היו 
אולשאק, יוליאן אייזנמאן, אברהם אמסטרדם, 
בראון,  אברהם  בירמאן,  לייב  אקרמאן,  בר 
ליאון גלנצ'ינסקי, שמואל )מייצ'יסלאוו( גרובר, 
יגר, ברוך  יחיאל גרינשפאן, מנדל הלר, שמואל 
ליבפריינד, משה ליכטנברג, מיכאל מאינוק, יוסף 
מלינובסקי, לייזר פונצ'ק, אדוארד פורסט, זלמן 
צימרמאן,  הנריק  פינקלר,  אברהם  פיינשטאט, 
היחידה  רוכמאן,  הרש  קנופפמאכר,  נחום 
 - )אי"ל  אנילביץ'  מרדכי  ע"ש  הפרטיזאנית 

יהודי לוחם של וארשה, הארגון העיקרי  ארגון 
בגטו ורשה אך גם במקומות אחרים(, הקבוצה 
הקבוצה  בצ'נסטכוב,  אי"ל  של  הפרטיזנית 
הקבוצה  בקראקוב,  אי"ל  של  הפרטיזאנית 
המחנה  )נמלטי  מאוסטרובייץ  הפרטיזאנית 
זו  ברשימה  שוויינטוקשיסקי(.  באוסטרובייץ 
לא נכללו הרבה קבוצות קטנות, עליהן נשתמרו 

ברוב המקרים רק ידיעות קלושות.11
היהודיות  הפרטיזניות  מהיחידות  תשע 
הצטרפו בהמשך הזמן לארמיה לודובה הפולנית. 
בירמאן,  לייב  אייזנמאן,  של:  היחידות  אלה  היו 
אברהם בראון, יחיאל גרינשפאן, שמואל גרובר, 
פיינשטאט  זלמן  מאיטק,  מיכאל  יגר,  שמואל 
השתייכה  רשמי  באורח  פורסט.  ואדוארד 
שם  על  היחידה  גם  )א"ל(12  לודובה  לארמיה 

מרדכי אנילביץ'.
קנופפמאכר  קבוצות  של  הפרטיזנים 
וליכטנברג עברו למזרח הנהר בוג ושם המשיכו 
הפרטיזנים  תנועת  במסגרת  המאבק  את 

הסובייטית.
רוב היחידות הפרטיזניות היהודיות הקיזו את 
וחצי.  שנה  של  הקרבית  הפעולה  במשך  דמן  כל 
שנשארו  אלה  יחידות  של  המעטים  הלוחמים 
בחיים עברו ליחידות פולניות. עד ליום השחרור 
של שטח הגנרל גובנמן )הממשל הכללי הגרמני( 
יחידות  שלוש  רק  ויציב  ארגוני  מעמד  החזיקו 
אברהם  גרינשפאן,  יחיאל  של  פרטיזניות: 
פינקלר וליאון גאלנצ'ינסקי. היחידה של אברהם 
ולהגיע  החזית  את  לפרוץ  הצליחה  אמסטרדם 
לעמדות הצבא הסובייטי אחרי שסבלה אבידות 

קשות.
יחידות   13 הוקמו  לודובה  ארמיה  במסגרת 
פולניות־ )יחידות  רב־לאומיות  פרטיזניות 
ופולניות־יהודיות־ יהודיות־רוסיות  יהודיות, 

סד"כ הצבא הגרמני במערכה על פולין ב־1939
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תנועת מלקחיים פנימית של הגרמנים בפולין 
בספטמבר 1939

בשלב  לפחות  היהודים,  היוו  בהן  רוסיות(, 
משליש  יותר  הקרבית,  פעולתן  של  הראשון 
על  "יאנובסקי"  היחידות:  אלה  היו  הלוחמים. 
שם ואנדה ואסילבסקה, "יאסטשומב", "סטפאן 
שם  על  גלובאצקי",  "בארטוש  "וילק",  קולה", 
ראייבסקי,  קוסצ'יושקו,  שם  על  קיילץ,  אדמת 
למחוז  מיוחדת  ויחידה  קובאל  מאסטלאז', 

לובלין.
חשובות  לעמדות  הגיעו  יהודים  מעט  לא 
בתוך  במיוחד  הפולנית,  הפרטיזנים  בתנועת 
הלוחם  ובארגון  בא"ל  השמאל,  של  היחידות 
והמפקדים  המארגנים  עם  הסוציאליסטי. 
היהודים  האחרים,  בין  נמנו  א"ל  של  הדגולים 
איגנאץ רוזנפארב )רוב־נארבוט( - מפקד היחידה 
על שם אדמת קיילץ, לאחר־מכן מפקד א"ל בכמה 
א"ל;  של  הראשי  המטה  ראש  ולבסוף  אזורים, 
סאבינה  ורשה;  אזור  מפקד   - שטרנהל  הנריק 
מארגנת  לודווינסקה(  )יאדוויגא  גולדשלאק 
יאנינה  קראקוב;  באזור  הפרטיזאניות  היחידות 
יאבורסקי  מיכאל  נשים;  יחידות  מפקדת  בייר 
בא"ל.  הכימאים  שירות  וראש  הראשי  המארגן 
של  והמפקדים  הדגולים  המארגנים  בקבוצת 
היהודים:  היו  הלוחם  הסוציאליסטי  הארגון 
שמעון יפה, איללה גנאכוב ומייצ'יסלאוו פרשט. 
מפקד הגדוד הפרטיזני הגדול בשטח הג"ג )הגנרל 
גוברנמן - הממשל הכללי הגרמני במרבית שטח 
היהודי  הקצין  היה  פרנק(  הנס  בראשות  פולין 
אלכסנדר סקוטניצקי. מפקד הגדוד המובחר של 
א"ל על שם צ'ווארטקי היה הקצין היהודי אדווין 

ריזלובירסקי.
בגדוד  היהודים  מילאו  מאוד  חשוב  תפקיד 
חשיבות  נודעה  שלפעולתו  המיוחד,  המחץ 
באביב  א"ל  של  ההתפתחות  בהחשת  מיוחדת 
יהודי סגן אלוף  היה קצין  זה  גדוד  1944. מפקד 
ארגון  לצורך  שהוצנחו  הצנחנים  בין  טורונצ'יק. 

יחידות פרטיזניות גדולות, חטיבות וגדודים, היו 
פיקוד  ביניהם תפסו עמדות  יהודים.   40 לפחות 
החטיבה  מפקד  סאטאנובסקי  רוברט  חשובות: 
"עוד פולין לא נפלה"; יוסף גרינברג־וישנייבסקי 
קראקוב;  אדמת  שם  על  החטיבה  מטה  ראש 
יוסף קראטקי ואדם קורנהנדלר־קירנצקי ממלאי 
גוטמאן־מקוטלי  יצחק  החטיבות;  מפקדי  מקום 
 70 לפחות  המולדת".  חופש  "בעד  הגדוד  מפקד 
פעולתם  כדי  תוך  קצינות  דרגת  השיגו  יהודים 

בשטח  שפעלה  הפולנית,  הפרטיזנים  בתנועת 
הגנרל גוברנמאן.

בגטאות
ארגוני מחתרת מזוינים קמו ב־18 גטאות - 
בוולודאווה,  בצ'נסטוכוב,  בקראקוב,  בוורשה, 
באיוואניסקה,  בטומאשוב־לובלסקי,  בז'לכוב, 
בז'שוב  בדזיאלושיצה,  באופאטוב,  בסאנדומיר, 
בטארנוב,  שבפודלאסיה,  במזריץ'  )ריישה(, 
במארקושוב  בראדזין,  בראדום,  בפיליצה, 
פעולות  פעמיים  היו  ורשה  בגיטו  ובקאמיונקה. 
 .)1943 ובאפריל  )בינואר  רציני  בהיקף  לחימה 
המערכה של 19 באפריל הפכה למרד ממושך - 
הקרב הגדול ביותר עד אותו זמן )אפריל 1943(, 
יוגוסלביה(,  )להוציא  הגרמני  הצבא  בעורף 
 )1944 קיץ  )עד  ביותר  הגדול  הלחימה  ומעשה 
בשישה  הכבושה.  שבאירופה  עירוני  במרכז 
גטאות )צ'נסטוכוב, טארנוב, פיליצה, אופאטוב, 
המחתרת  ארגוני  גילו  ומז'ריץ'(  סאנדומיר 
ב־13  יותר.  קטן  מידה  בקנה  מזוינת  התנגדות 
גטאות )וארשה, צ'נסטוכוב, קראקוב, ולודאווה, 
טומאשוב־לובלסקי,  קאמיונקה,  מארקושוב, 
)ריישה(,  ז'שוב  דזיאלושיצה,  איוואניסקה, 
ראדום, ראדזין, ז'לכוב( הצליחו ארגוני המחתרת 
פרטיזניות  לפעולות  מאנשיהם  חלק  להוציא 
ואופאטוב(  )סאנדומיר  גטאות  בשני  בשטח. 
הלוחמים  את  להוציא  הניסיונות  כל  נכשלו 
לפעולות  המחתרתי  הארגון  של  החמושים 

פרטיזניות בסביבה.

במחנות
במחנות  קמו  מזוינים  מחתרתיים  ארגונים 
הריכוז  במחנה  וסוביבור,  טרבלינקה  ההשמדה 
אוסטרובייץ  כפייה:  עבודת  ובמחנות  פלאשוב 
מינסק־ יאסטקוב,  בוזין,  שוויינטוקשיסקי, 

אנדרטה בהר הרצל בירושלים לזכרם של הלוחמים היהודים שנפלו במדי צבא פולין במלחמהאנדרטת צבא אנדרס על הר ציון בירושלים

ריכוזי הגרמנים והפולנים ב־1 בספטמבר 1939
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קבוצת חיילים יהודים בצבא פולין

ההתנגדות היהודית המזויינת בפולין

סקארז'יסקו־קאמייננה,  )קופרניק(,  מאזובייצקי 
קרושינה,  קראשניק,  קריכוב,  פיונקי,  קיילץ, 
לשבויי־ ובמחנה  טראווניקי  פוניאטוב,  וולנוב, 

היו  מחנות  בארבעה  בלובלין.  יהודיים  מלחמה 
וגם  לפרוץ  מהעצירים  לחלק  שאפשרו  מרידות 
היו  הפרטיזנים.  תנועת  אל  הזמן  במשך  להגיע 
 ,)1943 בפברואר   8( טרבלינקה  מחנות  אלה 
 16( קרושינה   ,)1943 באוקטובר   14( סוביבור 
 .)1943 באוגוסט   16( וקריכוב   )1942 בדצמבר 
התנגדות מזוינת בממדים קטנים יחסית הייתה 
במחנה לעבודת כפייה במינסק־מאזובייצקי )10 
גילו  היהודים  המלחמה  שבויי   .)1943 בינואר 
למחנה.  מחוץ  פעמים  מספר  לחימה  התנגדות 
חיסול  בעת  גם  היהודים  גילו  מזוינת  התנגדות 
בנובמבר   3( ופוניאטוב  בטראווניקי  המהנות 

.)1943
)סקארז'יסקו־קאמייננה,  מחנות  בשלושה 
לארגן  הניסיונות  נכשלו  קיילץ(  פלאשוב, 
בחמישה  והתיל.  החומות  בין  לחימה  התנגדות 
פיונקי,  )אוסטרו־בייץ־שוויינטיקשיסקי,  מחנות 
שבלובלין(  ובמחנה־השבויים  קראשניק  בודוין, 
חלק  להוציא  המחתרתיים  הארגונים  הצליחו 
בשני  בסביבה.  פרטיזאניות  לפעולות  מאנשיהם 
הניסיונות  נכשלו  ובולנוב(  )יאסטקוב  מחנות 

לפריצה מזוינת ובריחה אל הפרטיזנים.
כסבירים את המספרים  לקבל  יש  הכול  בסך 
הלוחמת  בהתנגדות  המשתתפים  של  הבאים 

בשטח ארבעת המחוזות של הג"ג:
במרד גטו ורשה - 1,000

בפעולות מזוינות בגטאות אחרים - 300
בפעולות מזוינות במחנות - 700

בתוך קבוצות מזוינות ביערות )פרטיזנים( - 
2,000

במרד ורשה הפולני - 1,000
עם  הלוחמים  את  רק  מקיפים  אלה  מספרים 
מאורגנות,  מזוינות  קבוצות  במסגרת  ביד  נשק 
שלא  מחתרתיות  קבוצות  חברי  מונים  ואינם 
הצליחו להגיע ללחימה מזוינת )ארגוני מחתרת 
בגטאות או נמלטים ליערות, אשר מחוסר נשק 
וגם  פרטיזניות(,  יחידות  להקים  הצליחו  לא 
המרידות  של  הפסיביים  המשתתפים  את  לא 
במחנות, שנמלטו או התאמצו להימלט מהמחנה 
בהכנת  פעיל  חלק  לקחו  לא  אך  המרד,  בעת 

ההתנגדות.
אפשר לכן ללא חשש של טעות גדולה, לקבל 
הג"ג  בשטח  המזוינת  ההתנגדות  בתנועת  כי 
שלחמו  לערך,  יהודים   5,000 בפועל  השתתפו 

כשהם מצוידים בנשק.13
מיד עם פרוץ ההתקוממות הפולנית באוגוסט 
יהודית  יחידה  למתקוממים  הצטרפה   ,1944
במסגרת  צוקרמן(  )יצחק  אנטק  של  בפיקודו 
במחתרת.  העממי  הצבא   - לודובה"  "ארמייה 
ביחידה זו לחמו כמה עשרות יהודים, לוחמי מרד 
בעיר(,  והסתתרו  המרד  את  )ששרדו  ורשה  גטו 
בוורשה  אז  עד  שהסתתרו  אחרים  יהודים  וגם 

בצד הארי.
רבים לחמו בשני הצבאות של  יהודים  אולם 

הארצי  הצבא   - קריובה"  "ארמייה  המחתרת, 
יהודים  היווסדם.  מאז  האמור  העממי  והצבא 
פולנים,  ובשמות  יהודים  כלא  לרוב  אלה שירתו 
בגלל האנטישמיות ששררה באוכלוסייה הפולנית 
ואף בשורות צבא המחתרת הפולני. אחדים מהם 
במשרות  כך  אחר  ושירתו  לניצחון  להגיע  שזכו 
גבוהות בפולין שמרו על שמותיהם הלא יהודים 

גם לאחר המלחמה.
היהודים  מספר  על  מדויקים  נתונים  אין 
הגדול  בחלקם  הפולניות.  למחתרות  שהשתייכו 
לפי  אנטישמי.  מכר  ידי  על  פעם  מדי  נהרגו 
הגנרל בן־קומורובסקי, מפקד הארמייה קריובה, 
)אוגוסט־ בוורשה  הפולני  במרד  השתתפו 

אחד  מפקד  יהודים.  כאלף   )1944 אוקטובר 
לודובה  הארמייה  של  המפקדה  ראשי  מחמשת 

היה יהודי - מטוביאצקי שנהרג במרד.14

 הצבא הפולני העממי 
בברית המועצות

ב־9 במאי 1943, בתיאום בין ממשלת ברית 
המועצות ואיחוד הפטריוטים הפולנים, הוקמה 
הפולנית  הדיוויזיה  המועצות  ברית  אדמת  על 
הראשונה על שם תדיאוש קושציושקו, שנועדה 
להילחם לצידו של הצבא האדום לשחרור פולין. 
קולונל זיגמונט ברלינג )BERLING( אשר קּוָדם 
הדיוויזיה  כמפקד  מונה  גנרל,  לדרגת  כך  אחר 

ואחר כך הארמייה הפולנית הראשונה.
יהודים רבים אזרחי פולין, בחלקיה הרחוקים 
של ברית המועצות, ששוחררו מהמחנות אולם 
בהתלהבות  התנדבו  אנדרס,  צבא  ידי  על  נדחו 
לעוצבה הפולנית החדשה וכמקודם רבים נדחו 
לשמור  הרצון  הייתה  הסיבה  הרשויות.  ידי  על 

על אופייה הפולני של הדיוויזיה.
לשנות  התבקשו  פיקודי  כושר  בעלי  יהודים 
את שמם לכאלה עם צליל פולני־סלבי ולהצהיר 
שסירבו  אלו  מרבית  הפולנית.  לאומיותם  על 
התבקשו  מיוחדים  במקרים  לבתיהם.  שוחררו 
דין  עורכי  מהנדסים,  רופאים,  שהיו  יהודים 
לשירות  שהתנדבו  הצהרה  על  לחתום  וכדומה 

הצבאי.
רבים מקציני הצבא העממי הפולני היו קציני 
מעוטרים,  ואף  קרבי  ניסיון  עם  האדום  הצבא 
בצבא  נוכחותם  פולנית.  אזרחות  בעלי  חלקם 
הפולני, על אף שלבשו מדים פולנים, ערער את 
של  הפולניים  במאפיינים  ופגע  הכוח  לכידות 

צבא זה.
בקצינים  המחסור  על  לפצות  במגמה 
ספר  בתי  נפתחו  פולני  ממוצא  ובמש"קים 
פולנים.  אזרחים  של  להכשרות־שדה  וקורסים 
לאחר מספר שבועות של אימונים חזרו החניכים 
ליחידותיהם כמפקדי כתות ומפקדי מחלקות. עם 
ונפתחו  בקצינים  המחסור  גם  גדל  הצבא  גידול 
האדום.  הצבא  פי שיטת  על  לקצינים  ספר  בתי 
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בשיטה זו הוסמכו 2,300 קצינים מהם 980 שלמדו 
האדום.  הצבא  של  והאקדמיות  הספר  בבתי 
במסגרת זו היו אף צוערים יהודים רבים. על פי 
דגם הצבא האדום ועל מנת לוודא את נאמנות 
העממי  הצבא  במסגרת  הוקם  הפיקודי  הסגל 
אגף  חינוכי־פוליטי, שהיווה  קצונה  סגל  הפולני 
מיוחד ובכיר בצבא זה. קצינים נאמנים שנבחרו 
במיוחד עברו הכשרה חינוכית־פוליטית מיוחדת 
)פוליטרוקים(  פוליטיים  מפקדים  לסגני  ומונו 

מרמת הפלוגה ועד רמת הדיוויזיה.
השתתפה   1943 באוקטובר  וב־13  ב־12 
בגזרת  מדם  עקוב  בקרב  קושצ'יושקו  דיוויזיית 
וספגה  סמולנסק,  שליד  מוהילב  בנפת  לנינו 
אבידות כבדות: 540 הרוגים ו־768 פצועים מהם 

73 יהודים הרוגים ו־42 פצועים.
חיילים וקצינים יהודים רבים הצטיינו ועוטרו 
מיליטרי",  ה"וירטוטי  את  קיבלו   5 לנינו:  בקרב 
את   5 הכבוד,  צלב  את   48 גרינוולד,  צלב  את   4

 Golden( עיטור הזהב של הניצחון בשדה הקרב
הכסף,  עיטור  את   61  ,)Medal of Field Glory
103 את עיטור הארד. הוענקו להם גם עיטורים 
רוסיים: סרן יוליוס היבנר קיבל את "גיבור ברית 
המועצות", אחד קיבל את מסדר הסרט האדום, 
קיבלו   37 ועוד  האדום  הכוכב  מסדר  את   10

עיטורים שונים.
החי"ר  דיוויזיית  הפכה  המלחמה,  בהמשך 
בשיאו  כולו.  העממי  הצבא  לגרעין  הראשונה 
מנה הצבא העממי הפולני 391,410 חיילים כולל 
38,488 קצינים. כ־20,000 חיילים יהודים שירתו 
לציין  חשוב  קצינים.  כ־2,200  בהם  זה,  בצבא 
מתוך  יהודים   203 היו  הראשונה  בארמיה  כי 
לצד  שירתו  הם  אחוזים(.15   34.4( קצינים   590
עמיתיהם הפולנים בשחרור ורשה ב־17 בינואר 
הבלטי,  הים  לחוף  בפומרניה  במערכות   ,1945
לנהר  עד  דרזדן־סקסוניה  ובמרחב  בברלין 
האלבה. בכל המערכות האלו נפלו 2,077 חיילים 

יהודים בהם 1,645 הרוגים ו־432 נעדרים.
העממי,  הפולני  הצבא  של  העליון  המפקד 
המרשל רולה־ז'ימיירסקי, אמר בישיבת המועצה 
הלאומית הפולנית העליונה בינואר 1945: "אנצל 
והקצינים  שהחיילים  לקבוע  כדי  זו  הזדמנות 
היהודים נלחמים בפולש הנאצי במלוא המסירות 
והגבורה. אלה הם חיילים עזי נפש ולרוב לוחמים 

בגבורה למען שחרורה של פולין".
יהודים  של  ההמונית  להתנדבותם  הסיבה 
ולדיוויזיית  בכלל  הפולני  העממי  לצבא 
המאפיינים  היו  לא  בפרט  קושצ'יושקו 
אלא  )הקומוניזם(,  זה  צבא  של  האידיאולוגים 
להילחם  לראשונה  להם  שניתנה  ההזדמנות 
כמו  שלא  שדה,  בתפקידי  ואף  הנאצים  נגד 
בצבא אנדרס ובצבא הפולני בכללו. רבים מהם 
תפסו לאחר המלחמה עמדות חשובות בהקמת 
בכלל  הקומוניסטית  הפולנית  המדינה  מוסדות 

והקמת צבאה בפרט. •

אוקטובר 2009  שריון 33 ׀ 23



טיל פוגע במטוס פנטום

שנים  ותשע  בדיוק שלשים   ,2009 ביולי  ב־18 
מנחם  הנווט  של  הפנטום  מטוס  שנפגע  לאחר 
עיני, ושל הטייס שמואל חץ ז"ל, מעל תעלת סואץ 
)בשבת 18 ביולי 1970(, אני יושב בביתו של מנחם 

ושומע ממנו את סיפורו כאילו זה קרה אתמול.
התעלה  את  חוצים  בצהריים,   12:15 שבת, 
כ־50  טילים  סוללות  רגל. המטרה   18,000 בגובה 
מעליה  אנחנו  דקות  תוך  לתעלה.  מערבית  ק"מ 
 SA-3 ובמטוס מסומנת התרעה שסוללת טילים
לא  אך  מתקרב  הטיל  את  רואים  עליהם.  ננעלת 
עושים תמרון חמיקה בגלל אמצעי הל"א )לחימה 
הקרבה  מרעום  במטוס.  שהורכבו  אלקטרונית( 
במרחק  למטוס,  מתחת  אותו  מפוצץ  הטיל  של 
כמו מטח  רעש  כמה עשרות מטרים. טראח.  של 
של חצץ נשמע במטוס. מנסים להעריך נזקים, לא 
רואים לא אש ולא עשן, קשר הפנים עובד, קשר 
הזמן.  כל  ביניהם  מדברים  הטייסים  מנותק.  חוץ 
כדי  משתחרר  והכול   Panicה־ מתג  על  לחיצה 
להקל על המטוס - פצצות, מיכלי דלק. מתחילים 
שניות  כ־15  רק  נמצאים  מזרחה.  חזרה  לפנות 
המטוס  אחת.  בבת  קורה  הכול  משטחנו.  טיסה 
המהירות  בהגאים.  שליטה  נוטה שמאלה, חסרה 
כ־600 קשר ובכיוון האדמה, בגובה 100 רגל בלבד. 
ובמטוס קרב כמו במטוס קרב, אינך יכול להשתהות 
בקבלת החלטה ובתגובותיך, אין מקצה שיפורים 
המידית  ההחלטה  אופציות.  לשקול  יכול  ואינך 
היא היחידה והטובה ביותר - מנחם מושך בידית 

כיסא המפלט ועף החוצה ולמעלה מן המטוס.

טייסת הפנטומים
טייסת הפנטומים הראשונה בצה"ל שחץ היה 
שובם  לאחר  בה,  הבכיר  הנווט  ומנחם  מפקדה 
מסמלת  הברית,  בארצות  ארוכה  מהשתלמות 
שהתרחשה  ההתשה  מלחמת  את  מכל  יותר 
לאורך תעלת סואץ, ממארס 1969 ועד להפסקת 
ואחותה  זו  טרייה  טייסת   .1970 באוגוסט  האש 
התקיפות  עיקר  את  כתפיהן  על  נשאו  הצפונית 

בתעלה.  הטילים  מערכי  על  ההפצצה  וגיחות 
מנחם אישית השתתף בכ־300 גיחות קרב כאלה, 
כולל גיחות במלחמת ששת הימים כנווט במטוסי 

ווטור.
הטיסה  לפני  וחצי  כחודש  הוקמה  הטייסת 
מספיק  נצברו  לא  ועדיין  הראשונה,  המבצעית 
החדש  הבסיס  מפקד  באימונים.  טיסה  שעות 
ורמ"ח  לכן  קודם  שבועות  מספר  לתפקידו  נכנס 
חדש  כן  גם  היה  האוויר,  חיל  במטה  המבצעים 
שבו  טרם  הקרקע  מצוותי  חלק  בתפקידו. 
מהשתלמות ארוכה ולכן נאלצו להיעזר בצוותים 
כמעט  בהתנסות  היה  שהכול  כך  אמריקאים, 

ראשונית.
זאת ועוד, זמן קצר לפני גיחת קרב זו הותקן 
במטוסים פוד לוחמה אלקטרונית )ל"א( המשבש 
מכ"ם אויב, וההדרכה על השימוש בו ניתנה על ידי 
דוקטרינת  לגבי  גם  שִהנחה  ארה"ב,  מצבא  רס"ן 
הברית  ארצות  צבא  ידי  על  שפותחה  הלחימה 
בגובה  בזוגות  לטוס  נדרשו  הטייסים  בוייטנאם. 
כנף",  ו"הטיות  מתמרונים  להימנע  רגל,   18,000
כדי למנוע הפרעות בפעולתו של הפוד ל"א, שעל 

פי מה שהובטח ייתן הגנה מרבית למטוסינו.
האוויר  חיל  טייסי  את  קוממו  אלו  הנחיות 
מתאים  לא  שזה  וחשו  אחרת,  לחשיבה  שאומנו 
מולם  שנפרש  הצפוף  הטילים  למערך  כך  כל 
 SA-2 בטילי  והמצויד  ההדדי  החיפוי  בשיטת 
ידי  על  בחלקם  המופעלים  משופרים,   SA-3ו־
צוותים סובייטים מיומנים. בגיחות קרב קודמות 
ידעו  ורובם  טילים  עשרות  מטוסינו  לעבר  נורו 

לחמוק מהם בתמרונים שאומנו לכך.
הוכחה  הטייסים  של  דאגתם  הצער  למרבה 
וחץ.  מנחם  של  מטוסם  עם  שקרה  כפי  כנכונה, 
גיחת  להיות  אמורה  הייתה  יצאו  שאליה  הגיחה 
משתי  מטוסים  של  זוגות  עשרים  של  "בליץ" 
מסיבית  הפצצה  מכת  להנחית  שנועדה  טייסות, 
על מערך הטילים. כול מטוס צויד בעשר פצצות 
אוויר־ טילי  ועוד  אחת  כל  ק"ג   400 בנות  של 
הופצצו  מעט,  לא  אז  עד  חטפו  המצרים  אוויר. 

מערכי חי"ר, ארטילריה, מחנות צבא, בתי זיקוק 
 92 הופלו  היתר  ובין  שונים  מתקנים  לנפט, 
וראשוני להבטחת  מטוסים שלהם. תנאי הכרחי 
היה  התעלה  שלאורך  במעוזים  היאחזותנו 
שליטה מלאה ומרחב פעולה לחיל האוויר, ומכאן 
שמטוסי הפנטום הוקצו לקו הראשון ולמשימות 
הטכנולוגית  איכותם  בגלל  ביותר,  החיוניות 

והמבצעית המעולה.
המצרים  ספגו  זו  מלחמה  של  במהלכה  ואכן 
אלפי הרוגים ונזקים רבים, והתברר להם שמלחמת 
 - ִאְסתִנְזָאף  ַאל  )ַחאְרּב  הכריזו  שעליה  ההתשה 
מלחמת הקזת דם(, הוכחה כחרב פיפיות חמורה 

עבורם, שאילצה אותם לבקש הפסקת אש.
גם בישראל, שילמו מחיר כבד - 127 אזרחים 
הרוגים, 594 חיילים הרוגים )מתוכם 260 בחזית 
הדרום(, 15 מטוסים שאבדו ונזקים ברכוש, וזאת 
ולחימה  פח"ע  ארועי  )כולל  הלחימה  גזרות  בכל 
קשים בגבולות ירדן, סוריה ולבנון(. רק בחדשים 
יוני־יולי 1970 הופלו חמישה מטוסים שלנו בחזית 
המצרית. בצה"ל הלכה והתגבשה הדעה שחייבים 
להגיע להכרעה ולא לתת לצבא להישחק, כשהוא 
את  התעלה.  לאורך  ובתעלות  במעוזים  מחופר 
כתפיהן  על  נשאו  הכרעה  בהשגת  הנטל  עיקר 
הרחבות טייסות הפנטום. אמנם יחידות נוספות 
אך  שבתעלה,  בלחימה  חשוב  חלק  נטלו  בצה"ל 
ומי  זמן,  ופסק  רענון  תחלופה,  גם  הייתה  בהן 
שעסק בלחימה זו באופן שוטף ורצוף היו בעיקר 
והפגיעות  הנזקים  ואכן  האוויר.  חיל  מטוסי 
שהסבו למצרים גרמו להם להבין שחייבים להגיע 
להפסקת אש, ומכאן תפקידו ומקומו הייחודי של 

חיל האוויר במלחמת ההתשה.
הפקודות לגיחת ה"בליץ" הגיעו לטייסת ימים 
הטייסת  ומפקד  הגורלית,  לטיסה  קודם  אחדים 
לימודה,  על  שקדו  מנחם  הבכיר  והנווט  חץ 
הייתה  הטייסים.  ליתר  תדריכים  ומתן  עיבודה 
אווירה מתוחה ומופנמת אצל כולם ודכדוך סמוי 
קרקר במעמקי הבטן. עד אז, כאמור הופלו מספר 

פנטומים ושישה טייסים ונווטים נפלו בשבי.

ראיון אישי עם תא"ל )במיל'( מנחם עיני, נווט הפנטום שחזר מן השבי 
סא"ל )במיל'( דוד כספי

 40 שנה 
למלחמת ההתשה בסיני
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יום ביומו כמעט היה צריך להמריא, להפציץ, 
ולחזור  פעילים  טילים  מערכי  עם  להתמודד 
כאשר  זאת,  וכל  הבאה  לגיחה  נוסף  לתדריך 
אתה  מתי  רוָאה  למעשיך,  ועדה  לידך  המשפחה 
עודכנו  לא  אם  אף  חוזר.  אתה  ואיך  מתי  יוצא, 
במדויק באופי המשימות - הנשים הן הגיבורות, 
העורף הנפשי והתמיכה שנתנו לטייסים, והילדים 
הנבונים שידעו והבינו במה אבא עוסק. לא תמיד 
הֵקלה הִקרבה הזו על צוותי האוויר הלוחמים. כפי 
שהתבטאה אסתר, רעייתו של מנחם: "אף פעם 
זו הייתה מין הגנה כזאת,  לא שאלתי מה, למה. 
אך הפעם באווירת המתח שהייתה, ו"לחשושים" 
שראיתי בין שני הגברים, שהייתה ביניהם ידידות 
שלנו  המשפחות  שתי  בין  כמו  וקרובה,  אמיצה 
את  ושאלתי  להתאפק  יכולתי  לא   - חץ  ושל 
מנחם, מה קורה?". מנחם כדרכו לא פירט ושמר 
על קור רוח באמרו: "אל תדאגי, יהיה בסדר, יש 

לנו רעיון חדש".
הלכו  הגדולה  ההפצצה  לגיחת  ההכנות 
והושלמו ומפקד הבסיס רפי הר־לב, בא לבדוק בין 

היתר את צוותי המטוסים. כאשר שמע מהטייס 
הפנטומים  בטייסת  הבכיר  ומהנווט  הבכיר 
ולהוביל  מטוס  באותו  לטוס  מתכוונים  ששניהם 
את המטס, הביע מיד הסתייגותו "אתם אוצרים 
אצלכם את מירב הידע, המומחיות והניסיון של 

הטייסת, אם תיפגעו..."
שני  מצד  אך  הסיכון,  את  ידעו  וחץ  מנחם 
הצלחתה  בהבטחת  העצומה  האחריות  את  חשו 
של המשימה ורק צוות משולב כמוהם, יכול היה 
שהייתה  האמיצה  הידידות  גם  זאת.  להבטיח 
ביניהם הייתה ערובה לביטחון עצמי ואמון הדדי. 
מפקד הבסיס שזה עתה הגיע לתפקיד, לא עמד 
מול נחישותם של שני הבכירים. יתכן שגם העריך 
פגיעה  ולפגוע  ידיים  לכופף  הזמן  עתה  לא  כי 
מורלית בטייסים. חרד היה ובצדק חשש, אך ניבא 

ולא ידע את שניבא!

בשבי - בבית החולים ובחקירות 
האוויר  והדף  המטוס  מן  החוצה  ההיפלטות 
הפתאומי הימם את מנחם ולזמן קצר והוא איבד 

המושיע  המצנח  של  הפתיחה  מכת  ההכרה.  את 
על  נחת  שניות  תוך  למציאות.  אותו  החזירה 
זה אולי הרגע המכונן והמשמעותי  הקרקע. היה 
הזה  החד  המעבר  עיני.  מנחם  של  בחייו  ביותר 
הטייס  ומוגנת בתא  בטוחה  מישיבה  שניות  תוך 
למצב שבו אתה נזרק החוצה לחלל העולם, עושה 
על  עצמו  מוצא  מנחם  אדם.  לבן  משהו  כנראה 
ורגל עם שברים  יד   - וכואב  הקרקע פצוע קשה 
חזק  דימום  אפשרית,  בלתי  בזווית  פתוחים 
במפשעה, פצעים "קלים" נוספים ומכות יבשות. 
במרחק לא רב ממנו הוא מזהה פטריית עשן של 
מה שהיה מטוסו, מחפש את חץ הטייס שאם צנח 
כמוהו היה צריך ליפול בינו לבין המטוס. אך לחץ 

אין זכר!
לפלוט  אמורה  הייתה  המפלט  ידית  משיכת 
את שניהם בהפרש של שמונה עשיריות השנייה 
שהנווט  כדי  הטייס,  מכן  ולאחר  הנווט  קודם   -
של  האחורית  מהאש  ייפגע  לא  מאחור  היושב 
האם  בידית?  יחד  משכו  שניהם  האם  המפלט. 
התנגדות  לצאת?  היה  יכל  ולא  בתאו  חץ  נתקע 
עצומה,  היא  קשר  כ־600  של  במהירות  האוויר 

הייתכן שהחופה נתקעה מול התנגדות כזו?
אלה שאלות שלא אפשרי לתת עליהן תשובה 
עובדתית ברורה, והמסקנה המתבקשת היא שחץ 
במאמצים  שולף  מנחם  המטוס!  בתוך  התרסק 
הטייס,  שבחליפת  והאיתור  הקשר  מכשיר  את 
קורא בערוץ החירום, מזדהה בשמו )לא היה טעם 
להשתמש בקוד שממילא לא זכר ברגע זה(. למרבה 
ההפתעה עונה לו אחד מטייסי הפנטום מטייסת 
טייס  עם  בשיחה  גיחה.  באותה  שטס  אחרת 
מנחם  שכן  ומעודד  מרגיע  משהו  היה  הפנטום 
מדווח על מצבו ועל מה שאירע, והעיקר שהוא חי 
ושידע על כך כל העולם שהשבוי שזה עתה נחת 
נמצא בחיים, ושהמצרים לא יספרו חלילה אחר 
כך סיפורים אחרים. בינתיים מקיפה אותו קבוצת 
חיילים מצרים עם כלי נשק שלופים. "מסור ד"ש 
התחושות,  הקשר.  את  מנחם  מסיים  למשפחה" 
רגעים  באותם  מנחם  של  והמחשבות  הרגשות 
היו צלולות וחדות, כפי שמשחזר בסיפורו. שלווה 
עם הכרה רציונלית במצבו ואולי גם השלמה עם 
כך שאין כרגע מה לעשות. שאלתי את מנחם אם 
לדבר  חשב  לא  האוויר  חיל  חירום  בערוץ  מלבד 
בערוץ נוסף, "ערוץ השמים" נקרא לו, פנייה אל 
בורא עולם בתפילה כלשהי. מנחם סבר שלא היה 

טעם להטריח את בורא עולם עבור עצמו.
שנים לאחר מכן, מתוודה מנחם בכנות וביושר 
האפיניים לו, שבעצם הוא חש תחושה של הקלה 
בחדשים  אצלו  שצבר  המתח  כל  של  ופורקן 
האחרונים. הנה זה נגמר, לא עוד יירו עליך טילים 
כמעט כל יום. בבית שבבסיס נקש המפקד הר־לב 
על דלתה של משפחת עיני. מתמונה שהתפרסמה 
למחרת בעיתון אפשר היה להבין את מצבו היחסי 
של מנחם. כל מה שקיוו כולם הוא שמעתה ואילך 

זה יהיה סיפור קצר.
רב  זמן  למנחם  נתנו  לא  המצרים  החיילים 
למחשבות נוספות, הסתכלו עליו כמו אל ייצור מן 
המאדים. חששו של מנחם היה שבגלל ההתרגשות 

מנחם בחליפת טייס 
בקוקפיט פנטום 005
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מנחם מאחורי שלחן ערוך לסדר 
צילום הטייסים והנווטים של פסח בבית הסוהר עבסייה

טייסת הפנטום הראשונה 
עם מדריכיהם )כורעים(, 
בארצות הברית

מהנשק  כדור  לפלוט  עלול  עוד  מישהו  שלהם 
בתדריכים,  שהונחה  כפי  בידו.  שמחזיק  הדרוך 
ניסה מנחם לזהות את הקצין והמפקד שביניהם, 
ואכן היה כזה, להוט ביותר למצוא ולהחרים את 
אקדחו של מנחם. אך מה לעשות שהנווט הבכיר 
לא נהג לטוס עם אקדח, כי לא ראה בזה כל טעם. 
לבסוף השתכנע הקצין ובמקום זאת לקח לו סכין 
קפיצית לחיתוך מיתרי המצנח. גם ברגעים כאלה 
נוצרות אפיזודות מעין מצחיקות. הקצין המצרי 
לרגע  נבהל  בסכין,  להשתמש  כיצד  ידע  שלא 
וכשניסה  הלהב,  של  השחרור  נצרת  על  כשלחץ 
לסגור הסתבך ולא ידע כיצד. מנחם ברוב אדיבותו 
יודע  לכך. מי  לו, אך הקצין סירב  הציע להראות 

מה חשב ולא ִהרפה מידיו את הסכין.
על  מנחם  את  מעמיסים  החיילים  יאללה, 
משאית ויש לציין שעשו זאת בהתחשבות במצבו 
ובזהירות הנדרשת. אחד מהם אפילו שם את רגלו 
מתחת לראשו של מנחם, כמשענת ראש. מנחם 
בערבית,  ולא  באנגלית  וזאת  וקיבל,  מים  ביקש 
שפה שהוא מבין מבית אימא. החיילים במשאית 
בידיהם  פנטום  שטייס  העובדה  מן  נרגשים  היו 
הכסוי  הרימו  אחרים,  ליד  שעברו  עת  ובכל 
להראות את שולי המצנח, כשהם צועקים "פנטום, 
זוכר  מכאבים,  ונאנק  מטושטש  מנחם  פנטום". 
זריקה  לו  הזריקו  חולים שדה שבו  לבית  שהובא 

כלשהי והוא נרדם.
כשהתעורר מצא עצמו בבית החולים מעאדי 
בקהיר בחדר יפה, כנראה לאחר ניתוחים וטיפול 
רפואי רחב, כשהוא עטוף בגבס ובתחבושות לרוב. 
הבזק של מצלמה העיר אותו ואז פגש לפניו מספר 
טובה  בעברית  אותו  שאל  מהם  ואחד  אנשים 
מנחם  בעוד  וכד'.  במטוס  איתו  היה  מי  לזהותו, 
עונה לו הוא חש חבטה עזה בכתפו, ש"הוענקה" 
לו מאחד החוקרים בטענה שהוא משקר. הייתה זו 
כנראה הצגת תכלית מצדם, להראות למנחם מה 
וכואב אסף מנחם  יהיה אם באמת ישקר. המום 
את שארית כוחותיו, התיישב על המיטה, ובמבט 
חד וכועס צעק על המכה: "אתה לא תעז להכות 
הנחושה  התגובה  ישראלי".  קצין  אני  יותר,  בי 

של מנחם עשתה את שלה והחוקר גמגם משהו, 
המום מן התגובה הבלתי צפויה. אכן, למעט פעם 

אחת, מנחם לא נתקל יותר באלימות כלפיו.
בבית  מנחם  עבר  החקירה  תהליכי  כל  את 
לחדרו  ונכנסו  יצאו  חוקריו  מהדי.  החולים 
והתחלפו ביניהם, פעם תפסו אותו מיד עם צאתו 
מחדר הניתוח, כשהוא עדיין מעורפל מן ההרדמה, 
החוקרים  שבוי.  לחלוב  יותר  קל  יהיה  חשבו  כך 
היו די מקצועיים ובקיאים היטב במה ששאלו. יש 
הקודמים  הטייסים  מן  הרבה  למדו  שהם  להניח 
שכבר היו בשבי, והם ניסו להצליב ולאמת דברים 
עם מנחם. בין היתר חקר אותו מומחה ל"א שאף 
הטכנולוגיה  בתחום  דברים  למנחם  להסביר  שש 
מצד  ניסו  החוקרים  טייס.  שהיה  חוקר  וכן  הזו, 
אחד ליצור אווירה נוחה ו"נעימה", ומצד שני ידעו 
ללחוץ היטב ולהתיש, לא וויתרו על שום אמירה 
או הערה של מנחם, ואפילו נשמעה טריוויאלית 

ושולית , והם חזרו ודשו וחקרו.
האחרים  השבויים  על  למנחם  נודע  בדיעבד 
שספגו מכות והשפלות בחקירות. ל"מזלו" שיחק 
בבית  ששהה  והעובדה  הרפואי  מצבו  לטובתו 
אימץ  שמנחם  שהגישה  גם  להניח  יש  החולים. 
נפשי  מאמץ  ממנו  שתבעה  בחקירות,  לעצמו 
הוא  שכן  לזכותו  עמדה  אדיר,  ואינטלקטואלי 

הקרין אמינות ו"דובר אמת" כלפי החוקרים. 
מנחם החליט לא להסתבך בסיפורי שקר, דבר 
אחרת,  או  כזו  פה  בפליטת  אותו  להפיל  שעלול 
הגרסה  את  לבסס  הדרוש  הנפשי  המאמץ  וגם 
השקרית גוזלת אנרגיות רבות. לכן בדברים שלא 
רצה לגלות התבצר מאחורי האמירה שאינו יודע. 
להתרשמותו, היה לחוקרים ידע רב שאספו מקודם 
ויתכן גם שהגיעו למסקנה שמנחם כבר לא מחדש 
הרבה )כי הוא היה השבוי האחרון מחיל האוויר( 

ולכן בחלוף כשלשה חדשים עזבוהו לנפשו.
בית  בחדר  לבד  כשהוא  חלפה  שנה  כחצי 
עז  אותותיו.  במנחם  לתת  החל  והדבר  החולים 
לצאת  סכוייו  ומה  קורה  מה  לדעת  רצונו  היה 
מכאן. מספר מכתבים, קצת ספרים, אוכל בסדר, 
בגדים מן הבית שעוררו אצלו געגועי כאב ונציג 

נחמד של הצלב האדום, בכל אלה לא די.

בבית הסוהר יחד עם החבר'ה
מנחם  הובא  שאליו  בַעָּבִסייָה  הסוהר  בבית 
הוא פגש בחבריו האחרים - חמישה אנשי צוות 
אוויר וארבעה מחילות אחרים, כולם נישבו לפניו. 
על שהצלב האדום  למנחם  הייתה  גדולה  אכזבה 
להחזירו הביתה  לא הצליח לשכנע את המצרים 

בגין היותו פצוע קשה.
הפגישה עם חברים לצרה הייתה מרגשת מאד 
חבר  עם  הפגישה  בפרט  ועידוד,  לתמיכה  ומקור 
קרוב וותיק, רמי הר־פז, שגם ניהל את העניינים 
וגם  הבכירה  דרגתו  בתוקף  השבויים  בחבורת 
עם  לתקשר  והיודעת  הכובשת  אישיותו  בתוקף 
אנשים. המקום לעומת בית החולים היה מדכא, 
החסומים  גבוהים  חלונות  עם  חשוך,  צפוף, 
בקרשים ועם רצפה וקירות שמזמן לא ראו ימים 
טובים של צבע וריצוף. ארגזים וקרטונים במקום 
והשתייה  המיטות  על  פזורים  בגדים  ארוניות, 
לאו  בעברן  שהכילו  שימורים  קופסאות  מתוך 

דווקא חומרים שטעמם דומה לקפה או תה.
מנחם אינו שש בדרך כלל "לתפוס מנהיגות", 
אבל כאן הבין שלא צריכים מנהיגות גדולה, אלא 
פשוט ניהול טוב יותר של חיי היומיום. בשיתוף 
את  רתמו  הר־פז  רמי  הטוב  חברו  של  והסכמה 
היתר  בין  ושינויים,  לשיפורים  להסכים  כולם 
סיוד, ארוניות, ספלי שתיה, כונניות ספרים, סדר 
יום, שעוונית לשולחן האוכל, מקרר ומאוחר יותר 
לימודים  לקיים  הציע  מנחם  וטלוויזיה.  רדיו  אף 
סדירים במקצועות הפיזיקה והמתמטיקה שהוא 
כמהנדס  בהם  בקיאותו  עקב  עצמו,  על  לקח 
את  עצמם  על  לקחו  ואחרים  אווירונאוטי, 
האנגלית ומקצועות טכנולוגיים. רובם צללו לתוך 
יפה,  ספרות  וקראו  אינטנסיביים  קריאה  הרגלי 
אוטוביוגרפיות ורומנים מרגשים שאף גרמו להם 

להזיל דמעה.
לדברי מנחם, העניין הרגשי בתנאי שבי כבוש 
אצל כול אחד ומופנם פנימה, כול אחד בדרכו שלו, 
וזה מעין מנגנון של הגנה נפשית, שהרי קל מאד 
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לגעגועים  משתקים,  עצמיים  לרחמים  להידרדר 
עזים מובילי דכדוך או לתחושה של חוסר תקווה. 
הפעילות האינטלקטואלית שלהם חיפשה פורקן 
ספר  את  לעברית  לתרגם  הצעה  והועלתה  נוסף 
"ההוביט", מתוך הטרילוגיה של ג'והן טולקין "שר 
הטבעות". ואכן כך היה - ארבעה חבר'ה עבדו על 
הפלא  ולמרבה  וכד'  ההיגוי  העריכה,  התרגום, 

כשחזרו הספר יצא לאור בהוצאת זמורה ביתן.
מערכת היחסים הבין־אישית בקבוצה הייתה 
כמעבדה אנושית אינטנסיבית במשך תקופה כה 
ארוכה של כשנתיים וחצי יחד. בדרך כלל נשמרו 
יחסים של שיתוף, הסכמה, אווירה פרודוקטיבית 

ורעות הוגנת.

קרבות אוויר נגד הרוסים
רוסים  בחיילים  רוויה  הייתה  התעלה  זירת 
טילים,  בסוללות  המצרי  לצבא  וסייעו  שגיבו 
ארטילריה, מומחים שונים, לוגיסטיקה וכן טייסות 
קרב של מיג 21. המתח באוויר הלך והצטבר ומדי 
פעם ניסו הרוסים לתקוף מטוסים שלנו גם כשלא 
את  הגדישו  הרוסים  התקפיות.  במשימות  היו 
הסאה כאשר מטוס סקייהוק שלנו הותקף על ידם 
מכאן  לבסיסו.  לחזור  הצליח  ולשמחתנו  ונפגע, 
ואילך היה ברור שצריך להגיב. באישור והחלטת 

ממשלה הוחלט לצאת למשימה.
למארב  האוויר  חיל  יצא   1970 ביולי  ב־30 
ארבעה  לרוסים.  מלכודת  יצירת  תוך  מתוכנן 
למשימות  כביכול  התעלה,  אל  נשלחו  מיראז'ים 
מיד  הזניקו  הרוסים  חימוש.  וללא  וצילום  סיור 
רביעיית מיגים 21 כדי לתקוף וליירט המיראז'ים, 
ומיד אחריהם שתי רביעיות נוספות. כנראה היו 
ניסו  הם  להם.  שנקרה  זה,  קל"  ל"טרף  להוטים 
חזרה  שלהם  הפנייה  בנקודת  המיראז'ם  לתקוף 
ממטוסים  להם  באה  ההפתעה  אבל  לשטחנו, 
הרוסים  את  והפילו  במרחב  ש"התחבאו"  שלנו 
לתוך מלכודת. התפתח מיד קרב איתנים אווירי 
ולישראלים   21 מיגים  כעשרים  לרוסים  כאשר 
צפוף  היה  מיראז'ים.  ושמונה  פנטומים  ארבעה 
באוויר - טילים, ירי, מכלי דלק ומטוסים חוצים 
של  שנייה  כל  הכיוונים.  ומכל  עצומה  במהירות 
חוסר ערנות עלולה להיות קריטית. כעבור פחות 
חזרו  ומטוסינו  טייסינו  וכל  הקרב  נגמר  משעה 
מאחוריהם  השאירו  הרוסים  בשלום.  הביתה 

חמישה מיגים מרוסקים בחולות סיני!
לימים, סיפר מנחם, התקיימה פגישה מעניינת 
בוושינגטון בתפקידו כנספח צה"ל, שבה השתתפו 
ואיתן  הביטחון,  כשר  ז"ל  ויצמן  עזר  היתר  בין 
התקיימה  הפגישה  האוויר.  חיל  מפקד  אליהו  בן 
שהיה  מובארק,  חוסני  מצרים  נשיא  של  במלונו 
והתקרובת  הוויסקי  כוסות  בין  עזר.  עם  מיודד 
הרוסיים.  המטוסים  הפלת  על  מובארק  נשאל 
היה בתקופה ההיא מפקד  להזכירכם, שמובארק 
גדול  בחיוך  ציין  מובארק  המצרי.  האוויר  חיל 
שלאחר תקרית זו, נערכה Big  party בכל בסיס 
מצרי, שכן הוכח שגם טייסים רוסים מופלים ולא 
רק מצרים, והסיבה לכך היא שהרוסים מספקים 

להם מטוסים "נחותים".

השיבה הביתה

ה"חור"  את  מנחם  שעזב  ולפני  שחרורו  ביום 
שלהם בכלא ַעָּבִסייָה, הוא התבונן סביבו והיה לו 
קשה להאמין ששהה בו כשנתיים וחצי ועוד שנה 
אומרים  היו  אילו  בשבי.  כאסיר  החולים,  בבית 
לו מראש שזה מה שנגזר עליו, הוא מעריך שלא 
גם חבריו. חדר האסירים  וכמוהו  בזה  עומד  היה 
והחצר היו מוקפים בחומה והם לא ראו דבר, "חוץ 
להנצחה  זכתה  מנחם  של  זו  )אמירה  מציפורים" 
בספרה של ַעִּמּיָה ליבליך על קבוצת השבויים הזו, 

שקראה לו בשם זה(.
מהרדיו ומהטלוויזיה המצרית שהייתה בחדרם 
הכפורים.  יום  מלחמת  פרוץ  על  השבויים  למדו 

דאגה רבה אפפה אותם שכן הטלוויזיה המצרית 
של  תמונות  היתר  ובין  מגמתי  באופן  שידרה 
חיילים ישראליים בשבי. מנחם היה היחיד שהבין 
ערבית וניסה להסיק ולהסביר לחבריו את הדברים 
כולם  ידעו  ליבם  בתוככי  ששודרו.  והמשמעויות 
או  שלום  בתנאי  או  לחופשי  ייצאו  הם  שמכאן 
במלחמה שתפרוץ. כמובן שהרגשות היו מעורבים 
ממה  עבורם.  כלשהי  בתקווה  המהולה  בחרדה 
לא  כאשר  זמן  מדי  יותר  נמשכו  הקרבות  שראו 
ברור להם במדויק מה מצבו של צה"ל. רק כשניתן 
היה להבין שיש הפסקת אש ומגעים אינטנסיביים 
של משא ומתן - התחזקה בהם אמונתם שאולי 

החופש קרוב.
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הפצצה מעל התעלה־רואים התעלה

הפצצה מעל העיר סואץ

וקצין  הדלת  נפתחה   1973 בנובמבר  ב־16 
מצרי מחייך שהיה עמם תקופה ארוכה ב"יחסים 
השוויצרית  הטלוויזיה  כתבי  עם  יחד  טובים", 
האם  נו,   - ב"צחוק"  שאלו  האדום,  הצלב  ונציגי 
מוכנים לחזור הביתה?". במהירות מסחררת אספו 
כולם את המטלטלים המעטים בעוד החשש מקנן 
בלבם שמא זה מצג שווא. הם צעדו אל האוטובוס 
ולראשונה ללא כיסוי עיניים. הלם הצפייה באופק 
וסחרר  סינוור  זמן,  הרבה  כך  כל  לאחר  הרחוק 
בעילפון. מטוס הצלב  כמו  את ראשו של מנחם, 
האדום המריא בכיוון צפון, ועדיין הם חשו חוסר 
ביטחון - למה צפונה ולא מזרחה? מנחם ניגש אל 
הטייס ואמר לו - אתה לא חוזר בשום אופן. אין 
כוח שבעולם שיחזיר אותי - מרגיע אותו הטייס.

ארבעים חודשי שבי הגיעו לקיצם!
זרועות  הנכסף.  הרגע  הגיע  סוף  סוף  אכן 
חובקות חזק, אבא והבנות והרעיה, כמובן, שקשה 
לתאר  יותר  קשה  ביקיריך,  נוגע  שאתה  להאמין 
זאת במילים. לא היה מנוס, מלהבין, כבר באותו 
וחידוש  הסתגלות  תקופת  להם  שמצפה  הרגע, 
המשפחתי  הקשר  אך  המשפחתי.  בתא  הקשר 
העמוק והמודעות למצבם עשו את שלהם ומנעו 
השנים  במשך  ויצרו  רסיסים,  ופיזור  התפרצות 

מהות חדשה ומאושרת.

"חידת" העלמותו של הטייס שמואל חץ
יצרו הרוסים תעלומה  מסיבות בלתי ברורות 
סביב נפילתו של הטייס שמואל חץ ז"ל, שהטיס 
את מטוסו של מנחם. ב־1998 יצא לאור במוסקבה 
שנה",   25 לאחר  ידיים  "לחיצת  בשם  ספר 
בשם  סוביטי  צבאי  היסטוריון  עמד  שמאחוריו 
קולונל וואלרי יארמנקו. הספר תורגם גם לערבית 
והופץ בעותקים רבים. בכנס שנערך לציון השיתוף 
בין צבאות מצרים ורוסיה )כחמישים אלף חיילים 
זה  היסטוריון  הרצה  במצרים(,  אז  שהו  רוסים 
וציין שחץ נחת חי וכמעט שלם עם  על הפרשה 
מטוסו, ושניהם נלקחו למוסקבה. הוא גם מביא 
שהפילה  הטילים  סוללת  ממפקד  שונות  עדויות 
את חץ ואף מקצינים זוטרים יותר, שראו כביכול 
אחד  לומר  הגדיל  למטוס.  חץ  את  מעלים  כיצד 

מהם שהוא טס יחד עם חץ באותו 
המטוס.

כקוריוז נוסף כתב גם העתונאי 
ב"ידיעות  מאמר  הבר  איתן 
אחרונות", שבו הצביע על עובדה 
למה  בניגוד  שהייתה  מוזרה 
שרגילים היו המצרים. ההודעה על 
הפלת הפנטום של מנחם פורסמה 
אחר  כיממה  המצרים  ידי  על 
כזה  אירוע  כלל  בדרך  התקרית. 
ב"שמחה  מידי  לפרסום  זוכה  היה 
שהיו  שלנו  טייסים  ובששון". 
באותה תקיפה טענו שראו שניים 
צונחים. מנחם דיווח את מה שראה 
ושמיים  המתרסק  המטוס  עשן   -
נשאלת השאלה  נוסף.  ללא מצנח 

לגבי משמעות ההמתנה בהודעה המצרית. הייתכן 
בהברחת  מלאכתם  את  הרוסים  עשו  זה  שבזמן 

הטייס והמטוס?
אזור  נסרק  הכפורים  יום  מלחמת  לאחר 
הנפילה של המטוס בסיוע אינטנסיבי של מנחם, 
שרידים  נמצאו  אכן  המקום.  במדויק  לאתר  כדי 
ביגוד  פריטי  וכן  פנטום  מטוס  התרסקות  של 
של  כגופתו  המשוערים  ושרידים  טיסה  מסרבל 
מתוך  הסובייטים  שיצרו  הסיפור  בלעדי  גם  חץ. 
אינטרסים שלהם, התעלומה מלווה יום ביומו את 
מנחם וחבריו, אך יחד עם זאת מציין מנחם "חץ 

נהרג ונקבר ובזה תם הסיפור".

אפילוג וגילוי נאות
החמצה  של  בתחושה  השבי  מן  חזר  מנחם 
ושל חוסר עשייה. הטרידה אותו העובדה שזמן 
כה רב הוא מחוץ לעשייה ולתרומה שהיה רגיל 
לעשות בהתלהבות ומסירות בחיל האוויר. אך 
אצל מנחם כמו אצל מנחם - שבוע בלבד לאחר 
שחזר מן השבי הוא חזר לעבודה בחיל האוויר. 
שמח  ועתה  סא"ל  דרגת  לו  הוענקה  בשבי 
השכלתו  גם  המנצל  מעניין  תפקיד  לעשות 
באמל"ח  ענף  כראש  אווירונאוטי,  כמהנדס 

בחיל.
עבור מנחם זה היה בבחינת פרש שנפל מסוסו 

וחוזר ורוכב עליו מידית, למרות 
שחטף מכות וכאבים. הוא מצא 
והשתלב  בעבודתו  רב  סיפוק 
באימוני  כולל  בחיל,  מחדש 
ובנותיו  טיסה. אך עבור אסתר 
שאבא  שציפו,  מה  היה  לא  זה 
התפקיד  בטרדות  מידית  ישקע 
בעבודה, וזה כלל לא היה פשוט 

במשפחה.
מנחם  שימש  יותר  מאוחר 
בתפקידים בכירים בחיל כמפקד 
חיל  וכנספח  אדם  כוח  אגף 
בתפקידו  בוושינגטון.  האוויר 
זה זכה למה שלא זכה אף אחד 
שגריר  האחרים.  הנספחים  מן 
דאז,  בישראל  הברית  ארצות 
העניק לו בשם משרד ההגנה את מדלית הכבוד על 
שירותו הנאמן - Legion of Merit, בצירוף מכתב 

הוקרה מטעם שר ההגנה דאז קספר ווינברגר.
שיא הקרירה המקצועית של מנחם היה כאשר 
נתמנה לראש ִמנהלת פרויקט ה"לביא" - תפקיד 
החוויות  לצד  מנחם,  את  שהביא  ומעניין  מרתק 
לנושאים  והחשיפה  העיסוק  של  המקצועיות 
מתקדמים של מדע וטכנולוגיה - גם להתחככות 
עם מנהיגי האומה ולמאבקים קשים בארץ ולמול 
האמריקאים, באשר לגורלו של "הלביא" שביטולו, 
ישראל  למדינת  הפסד  היה  מנחם,  של  לדעתו 

במובנים רבים.
ואנכי  מנחם  כי  אציין  הנאות  הגלוי  למען 
חברים עוד מימי בית הספר התיכון שבו שלמדנו 
ונערצת  יחד במגמה הריאלית, עם מורה קשוחה 
והפיזיקה.  המתמטיקה  רזי  את  אותנו  שלימדה 
פעם  לא  בו  נעזרתי  לספסל  מנחם  של  כשכנו 
אצל  ריאליים  מקצועות  שכן  הדברים,  בהבנת 

מנחם זה בדם.
חבריו.  כל  ודאגנו  חרדנו  בשבי  כשנפל 
חברינו  בפני  וחזרתי  שאמרתי  מה  את  זכורני 
הכרתי  מנחם.  זה  בשבי  ישרוד  מישהו  אם   -
את אישיותו, אופיו, קור הרוח שבו והביטחון 
שמחים  כולנו  עצמו.  כלפי  בו  שיש  הרציונלי 

שכך היה! •

מקורות
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4. ליבליך, ע' חוץ מציפורים, שוקן 1990.

28 ׀ שריון 33  אוקטובר 2009 



יואל אפק )הופמן(*

כאשר עמדתי להשתחרר בשנת 1961 בדרגת 
אלוף  אכ"א,  ראש  עם  לשיחה  נקראתי  סגן 
קצינים  שבעה  היינו  בפגישתנו  דורון.  אהרון 
כנראה  מעוניין  היה  שהצבא  שונים  מחילות 
היה  שנים.  מספר  לעוד  בשירות  בהישארותנו 
כללית.  מוטיבציה  שיחת  והייתה  מהנה  ערב 
לאחר מכן נקרא כל אחד מאיתנו לשיחה אישית 
ניסה להסביר לי שחשוב  עם ראש אכ"א. הוא 

לצה"ל לבנות את חיל השריון כשהקצונה בדרג 
מבני  מורכבת  תהיה  רס"ן(  סרן,  )סגן,  הנמוך 
עת  באותה  שברובם  והמושבים,  הקיבוצים 
הלכו לחילות אחרים. דיברנו ארוכות אך בסוף 
אמרתי בכל זאת כי אני מעוניין לחזור לקיבוץ 
עברנו  המשפחתיים  חיי  )בהמשך  )דורות(. 
לקרני  ומשם  הירדן  שבבקעת  בקעות  למושב 
כי טרם הנחתי את  שומרון. הריני להבטיחכם 

מקל הנדודים(.
במילואים הוצבתי בגש"פ דרום )גדוד שריון 

מילואים.  עשיתי  שם  שרמן,  טנקי  עם  פיקודי( 
בשנת 1965 עברתי קורס מ"פים במילואים, אבל 
נשארתי מ"מ עד מלחמת ששת הימים - וכאן 
המקום להזכיר קוריוז מאותם ימי אבק: באחד 
התרגילים הגדולים שנעשו בשנים לפני מלחמת 
ששת הימים, הגענו לסיומו של התרגיל לאחר 
שלושה ימים ללא שינה. כדרכנו אז הוצאנו את 
הנהגים שעלו לצריחון המפקד, ואנו נהגנו ודהרנו 
לתפוס את המובילים. כאשר הגעתי למובילים 
נתקע.  שלי  מהמחלקה  שטנק  בקשר  שמעתי 

הפציעה
זהו סיפורו המרגש של מ"פ מילואים מקיבוץ דורות שהתגייס ביום הכיפורים 
למלחמה, כשהוא עוזב בביתו אישה, תינוקת בת שנתיים ושלישיית בנים בני 

שבועיים שהביא מבית החולים בערב יום הכיפורים. במלחמת ששת הימים לחם, 
נפצע קשה ועבר שיקום ארוך, ובמהלך מלחמת יום הכיפורים נפצע גם כן. הסיפור 

נולד עקב מפגש חברים של קורס מפקדי טנקים משנת 1959

מסדר של קורס מפקדי טנקים 1959
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ניסיתי להבין במה מדובר והתברר שנכנסה אבן 
גדולה בזחל הטנק. בירור במערכת הקשר הבהיר 
כי מפקד החוליה הטכנית טוען שהעניין מסובך. 
צריך לנסוע לירוחם, להביא רתכת, לחתוך את 
להרכיב  ואזי  בשרשרת,  חוליה  ולהחליף  הזחל, 
שיחה  ולאחר  התקוע  הטנק  אל  נסעתי  חזרה. 
עם החוליה הטכנית הבאתי את הטנק שלי ליד 
הטנק שנתקע. חיברנו כבלים מהטנק שלי לווים 
שבצד הנגדי של הטנק התקוע. הוריתי לנהג שלי 
היה באוויר  וכאשר הזחל התקוע  שייסע לאט, 
הטנק  לנהג  ואמרתי  שלי  הנהג  את  עצרתי   -
משיכה  תוך  לאט,  לאט  קדימה  שייסע  התקוע 
התקוע  )הזחל  ימין  זחל  בידית  )בלימה(  חזקה 
היה בצד שמאל(, כלומר: שהטנק לא יזוז, והזחל 
התקוע יסתובב. וכך בתנועות קצרות של מטר 
ויצאה.  האבן  השתחררה  אחורה  ומטר  קדימה 
הטנק היה כשיר לנסיעה. נסענו יחד למובילים, 
והגענו לבאר שבע בלילה, ישר לשינה בתוך שקי 
)סא"ל  ריג'יק  לי שהמג"ד  למחרת אמרו  שינה. 
אליו  וכשניגשתי  אותי,  מחפש  אורון(  ראובן 

שמעתי מפיו שבחים על שחרור הטנק. 
לפני פרוץ המלחמה, כמו  גויסנו כשבועיים 
המתוחים  בשבועיים  שכבנו  המילואים.  רוב 
הפקודה,  ניתנה  כאשר  קציעות.  באזור  האלה 
)אבו־ אום־כתף  לכיוון  הטנקים  עם  נסענו 

עגילה(. זה היה היעד הראשון של הכוח. כאשר 
ליעד, ספגנו ארטילריה כבדה מאוד.  התקרבנו 
שעות,  נמשכה  הארטילרית  וההתקפה  מאחר 
מה  לדעת  שעלי  אחריות  מתוך  לי  ברור  היה 
קורה ולכן לא נכנסתי לגמרי לתוך הטנק, אלא 
לקראת  החוצה.  הראש  את  הוצאתי  פעם  מדי 
הפריצה ב־22:00 חטפתי פגז על הטנק, שריסק 
לי את כל הלסת התחתונה. למזלי לא נפגע לי 
אך  בחיים,  שנותרתי  כך  ראשי,  דם  כלי  שום 
הצוואר  לכיוון  העליונה  מהלסת  שנפער  החור 
לא ִאפשר לי לדבר. משכתי את התותחן בכובעו 
נפגעתי,  איך  ויראה  עלי  שיסתכל  החוצה 
והצבעתי על מכשיר הקשר ועל הטנק של יגאל 
פרטי  את  שלי.  המחלקה  סמל  שהיה  שילה, 

הפינוי יספר יגאל. 
שנפגעו  קצינים  ארבעה  לזחל"ם,  הוכנסנו 

והתחלנו  מההפגזה הזאת עם ארבע אלונקות, 
כל  נמשכה  הנסיעה  ישראל.  לכיוון  לנסוע 
רופא  אבל  מעורפלת,  הייתה  וַהָּכרתי  הלילה 
שהיה איתנו בזחל"ם שמר שלא אירדם. הייתי 
זוכר  אני  אך  ומהכאבים,  מהפציעה  מטושטש 
שמעתי  וביניהם  מעלי  שנאמרו  דברים  קטעי 
לצאת  ושצריך  מוקשים  בשדות  שהסתבכנו 
בזהירות אחורה. אינני יודע פרטים איך הגענו 

לתל השומר. 
זוכר  ואני  כחודש,  השומר  בתל  שכבתי 
לאחר  השלישי,  ביום  לביקור  הגיעו  שהוַריי 
קיבוץ  בת  והייתה  במחלקה  שעבדה  שאחות 
לא  אני  פציעתי.  על  לקיבוץ  הודיעה  דורות 
את  וראיתי  כסא  על  אותי  הושיבו  איך  שוכח 
אמי  אך  מיד  אותי  זיהה  אבי  הוַריי מתקרבים. 

גם כשהגיעה לשלושה מטרים ממני לא זיהתה 
אותי. כאשר קלטה שזה אני היא פרצה בבכי. 
עברתי הרבה ניתוחים, גם לאחר שחרורי מבית 
החולים. במשך שנתיים עברתי פעמיים בשבוע 
תיקנו  רבים  בשלבים  כך  ושיפוצים.  טיפולים 
והרכיבו  התחתונה  השפה  ואת  הלסת  את  לי 
לצאת  יכולתי  לא  ארוכה  תקופה  תותבת.  לי 
מחשש לזיהומים, אך ברגע שהתאפשר חזרתי 

לחקלאות והתמדתי בה לאורך השיקום. 
פרופיל  עם  הלכתי  כיפור  יום  למלחמת 
תינוקות  ארבעה  עם  נשוי  הייתי  כאשר   ,37
בני  בנים  ושלישיית  שנתיים  בת  בכורתי   -
שבועיים שאותם הבאתי מבית החולים בערב 
למלחמה  יצאתי  ולמחרת  הכיפורים,  יום 

והשארתי את אשתי עם ארבעת התינוקות. 
מפני  לא  הקיבוץ  בני  כל  עם  התגייסתי 

תחושה  שהייתה  מפני  אלא  לי,  אמר  שמישהו 
שזה משהו שונה. צלצלתי בצהרי יום הכיפורים 
אל אחי שהיה מפקד טייסת מיראז'ים, והוא רק 
אמר שמפנים את כל הנשים והילדים מהבסיס. 
הייתה אווירה קשה: יום הכיפורים, אין רדיו, אין 
מידע. קיצורו של דבר הגענו לצאלים, שם נאמר 
טנקים  שישה  לזווד  צוותים,  שישה  לקחת  לי 
על  לעלות  לא  על השרשראות לתעלה,  ולרדת 
הכביש אלא לנסוע בצד. אחרי שני לילות הגענו 
בבוקר לתעלה, ושם הורו לנו להצטרף לסריקה, 
טנקים.  ציידי  חוליות של  אנו מחפשים  כאשר 
שינה,  ללא  ימים  משלושה  מאוד  עייף  הייתי 
ובקושי החזקתי את עיני פקוחות. לפנות ערב 
של היום השלישי למלחמה, 8 באוקטובר 1973, 
לצערנו,  שנכשלה  ברן,  של  הנגד  התקפת  בעת 
אותי  העיף  בתובת הטנק. ההדף  נפגענו מטיל 
טיל  שמעתי  כשהתאוששתי,  לקרקע.  מהטנק 
שבו  במקום  המפקד,  בצריחון  פגע  וזה  נוסף 

ישבתי דקה לפני כן. 
ידעתי שעלי לעלות על הטנק המטּווָח מקרוב 
- כדי להוציא את התותחן והטען. הפחד היה 
גדול, כי היו לי בבית ארבעה תינוקות. עליתי, 
במרחק  ושכבנו  והטען,  התותחן  את  הוצאתי 
עצמי  אני  אותנו.  לחלץ  שבאו  עד  מהטנק  מה 
מלא  הייתי  בטנק.  הפגיעה  במהלך  נפצעתי 
פוניתי  לכן  לתפקד,  יכולתי  לא  מהאש  כוויות 
בזחל"ם התאג"ד לשדה התעופה בבלוזה, ומשם 
חולים  לבית  והלאה  לחצרים,  אותנו  הטיסו 

סורוקה, שם עברתי טיפולים.
מסורוקה, דרך בית החלמה באשקלון, חזרתי 
למרבה  תינוקותיי.  ושבט  אשתי  אל  הביתה 
המזל - הגיעו הורי אשתי בערב יום כיפור לברך 
ולהתברך בנכדיהם הטריים, והם נשארו שלושה 
חודשים בקיבוץ דורות. האמהות עזרו לאשתי 
והאבות סייעו בהחזקת המשק הקיבוצי שבניו 

יצאו לקרבות. •

 ,1958 אוגוסט  מחזור  בן  הוא  אפק  יואל   *
שהתגייס לגדוד 82 בחטיבה 7. במאי 2009 נערך 
מפגש חברים של בני המחזור ששירתו יחד בגדוד 
82 ובקורס מט"קים 1959. במפגש המיוחד הזה 
של אנשים בני 70, סופר בין היתר על האירוע של 
הפציעה ולאחר המפגש הציע רפי נעים לאותו בן 

מחזור את כתיבת הסיפור.

יואל אפק

תמונות מקורס מפקדי טנקים 1959

תמונות מקורס מפקדי טנקים 1959
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כל היתרונות הביטוחיים בפוליסה אחת
מחירים אטרקטיביים � חבילת כיסויים נרחבת

המומחים של מנורה מבטחים מזמינים אותך ליהנות 
בישראל: ותכולת הדירה המוביל  מביטוח המבנה 

� שירותי חירום 24 שעות ביממה )אינסטלציה, 
ביוב, חשמל ועוד(

� ביקור רופא כולל שירותי מעבדה ניידת
� עזרה ראשונה לשיניים 

� שירות בלי טובות - תיקונצ'יק
� בדק בית - בדיקת קרינה במכשירי מיקרוגל, ניקוי 

פילטרים למזגנים, פתיחת סיפונים ועוד
� שחר צנרת )ברכישת ביטוח מבנה(

� טלויזיה חליפית
� שירותים וטרינריים

� שירות תיקוני חשמל )מצומצם(

עם  אתה מקבל 
ללא תוספת תשלום

את חבילת הכיסויים הבאה:

לפרטים נוספים פנה לסוכן הביטוח שלך

 שתמיד יהיה 
לך לאן לחזור.

13 Amal St. Afek industrial Park, Rosh-Ha’ayin 48092, ISRAEL. 
E-mail: reuven@nir-or.com Tel:+972 3 9155203 Fax:+972 3 9155223

תחומי התמחות:

צגים מוקשחים  לאוויר, לים וליבשה:
 צג חכם רב משימתי עם מחשב פנימי

 צג אינטגרלי עם מכשיר הקלטה 

 צג נייד למשימות שדה לתצוגה, ניווט וכדו'

 צג עם יכולות שליטה ובקרה במערכות ועמדות הפעלה

פתרונות וידאו:
 מקליט וידאו דיגיטלי

  ממירים לסוגי הוידאו השונים:
PAL / NTSC / RS170 / VGA / DVI

 מחולל סמנים לוידאו

מחשבים:
 מחשב משימה מתקדם )עם/בלי צג קדמי(

 מחשב שליטה נייד

 מחשב/מרכזייה לניהול ובקרת וידאו

  מערכת הוידאו בנמ"ר
)צגים, מרכזייה(

 צג גנן במרכבה

 כרטיס ETN במרכבה

 LCD צג חדש  
בלוח מחוונים סימן 3

 ניר-אור בשרות
השריון בצה"ל:

ים
פי
ש



רקע

היה זה היום הראשון של מלחמת ששת הימים, 
פיקודי  שריון  גדוד  שלנו,  הגדוד   .1967 ביוני   5
ריג'יק  )במיל'(  אלוף  סגן  של  בפיקודו  )גש"פ( 
חלק  14 שנטלה  לחטיבה  סופח  אורון(,  )ראובן 
את  חצה  שהגדוד  בעת  שרון.  אריק  של  באוגדה 
השעה  בסביבות  ניצנה  באזור  המצרי  הגבול  קו 
 - אום־כתף  הגדול  המצרי  למתחם  בדרכו   ,08:00
אבו־עגילה, טסו נמוך מעלינו מטוסי חיל האוויר 
במצריים.  התעופה  שדות  להפצצת  בדרכם  שלנו 
ההתקדמות בשטח הייתה איטית וזהירה ובתחושה 
כשעה  לאחר  נודע.  הבלתי  אל  מתקדמים  שאנו 
כוחות  יותר קלטו המצרים שנכנסים לשטחם  או 

שריון גדולים, והחלו להגיב בהפגזה ארטילרית.
לעבר  בהתקדמותם  המשיכו  כוחותינו 
נתקלנו  וכאן  כתף,  אום  מתחם  של  החוץ  מוצבי 
בהתנגדות מועטה של טנקים ושריוניות. מהר מאד 
התגלו לעינינו טנקים ושריוניות מצריים, שהועלו 
לצידם,  ראינו  לנו.  שקדמו  מכוחות  ונפגעו  באש 
פניהן  שעל  מצרים  חיילים  של  גופות  לראשונה, 
והבנו שאנו עמוק בתוך מלחמה. המשכנו  חלפנו 
להתקדם לעבר מתחם אום־כתף. ככל שהתקרבנו 
נעשתה ההפגזה חזקה יותר, עד לקצב משוער של 
מאות פגזים בשעה. בשלב זה, היו לנו כבר נפגעים 

ראשונים מאש הארטילריה המצרית.
)של  המ"פ  גדול.  שטח  על  פרוש  היה  הגדוד 
היה  המחלקה  מפקד  אריק.  היה  מ'(  פלוגה 
סמל  הייתי  ואני  )הופמן(  אפק  יואל  הטוב  חברי 
להמשך  הכוללת  ההיערכות  במסגרת  המחלקה. 
עין  קשר  על  לשמור  מאמץ  כל  עשינו  הלחימה, 
ההפגזה  ובפלוגה.  במחלקה  הטנקים  בין  רצוף 
בקשר  הודעה  קבלתי  לפתע,  והתגברה.  הלכה 
מרסיס  )כנראה  נפצע  המחלקה  מפקד  שיואל 

ארטילרי(.

החילוץ
ההודעה שקיבלתי הממה אותי לרגע בהתחלה, 
אולם התעשתי במהירות. הבנתי שאני חייב לחלץ 
והפציעה  הזמן  כי  מחיר,  בכל  הטנק  מתוך  אותו 
הם קריטיים לשלומו. הודעתי לצוות שלי שיואל 
את  כיוונתי  לחילוץ.  נערכים  ואנו  נפצע  המ"מ 

לקפוץ  כך שאוכל  יואל,  לטנק של  הנהג שייצמד 
מתוך  אותו  ולחלץ  שלו  לטנק  שלי  מהטנק 
הצריח, מבלי להיחשף לזמן ארוך בעת ההפגזה. 
והתותחן  יואל. הטען  של  הצוות  באנשי  נעזרתי 
מלמעלה,  בו  אחזתי  ואני  מלמטה  אותו  דחפו 
פציעתו  למרות  הצריח.  אותו מפתח  וכך משכנו 
פעולה  עמנו  שיתף  הוא  ובלסת,  בפה  החמורה 
וסייע לנו בחילוצו. רגליו ופלג גופו התחתון לא 
הטנק,  סיפון  על  מזרן  על  אותו  השכבנו  נפגעו. 
ואני נשארתי לידו לתמוך בו ולשמור שלא ייפול, 
כשאנו חשופים. הוריתי לצוות הטנק שלי ולצוות 
של יואל לנסוע במהירות ולצאת מהאזור המופגז. 
זחל  לכיוון  מטרים  מאות  כמה  נסענו  להערכתי 
על  בקשר  דיווח  תוך  והחובשים,  הרופא  של   9
יואל  הרפואי,  לזחל  בהגיענו  והחילוץ.  הפציעה 
הרפואי.  לצוות  ונמסר  באלונקה  מהטנק  הורד 
נפרדנו בתקווה שיצא מהפציעה בשלום, אבל עם 
חשש גדול לשלומו. עם זאת חשתי הקלה, כיוון 
זמן  וחלף  נפגעים,  וללא  בשלום  עבר  שהחילוץ 
קצר מרגע הפציעה עד לקבלת הטיפול הראשוני 
הצטרפנו  החילוץ  בתום  השטח.  בתנאי  הנדרש 
שוב לכוח הלוחם והמשכנו במשימתנו. בסופו של 
דבר יואל קיבל את הטפול המתאים בשטח, עבר 

בבתי  ממושכים  טיפולים  של  סדרה  מכן  לאחר 
חולים בארץ, וחזר לאיתנו.

את  ביקרתי  המלחמה,  אחרי  שבועות  מספר 
הייתה  וההתרגשות  דורות  בקיבוץ  בביתו  יואל 
יואל  ייראה  איך  לדעת  הייתי מאד סקרן  גדולה. 
וכיצד יתפקד אחרי כל הניתוחים שעבר. לשמחתי 
בקיבוצו  עבד  במהירות,  לתפקד  חזר  יואל  הרבה 

והקים משפחה.

בשולי הסיפור
לאחר המלחמה לא נערך שום תחקיר במסגרת 
לנו  היו  נפצע,  המ"פ  מדוע.  מבין  ואינני  הפלוגה 
בפלוגה  פצועים  כשישה  ועוד  הרוגים  שלשה 
בהמשך הלחימה, )לצערי מאש מטוסינו( והנושא 
של הפקת לקחים לא הועלה על ידי אף אחד. כל 

אחד חזר לביתו ולמשפחתו. •

 ,1958 אוגוסט  מחזור  בן  הוא  שילה  יגאל   *
שהתגייס לגדוד 82 בחטיבה 7. במאי 2009 נערך 
מפגש חברים של בני המחזור ששירתו יחד בגדוד 
82 ובקורס מט"קים 1959. במפגש המיוחד הזה 
של  האירוע  היתר  בין  סופר   70 בני  אנשים  של 
הפציעה ולאחר המפגש הציע רפי נעים לבן אותו 

מחזור את כתיבת הסיפור.•

חילוץ חבר 
תחת אש

יגאל שילה*

תמונה מקורס מפקדי טנקים 1959
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פרוטקטור - כלי שייט בלתי מאויש )כשב"ם( 
עבור חיל הים מפיתוח וייצור רפאל

007

ד"צ�

השם רפאל מעורר יראת כבוד בצה"ל, בצבאות 
ביטחוניות  ובחברות  ואירופה  הברית  ארצות 
איכותיים  לחימה  אמצֵעי  בעולם.  מהמתקדמות 
וייחודיים שסיפקה רפאל לצה"ל הביאו להצלחות 
רבות ולא הכול נחשף. כשישים אחוזים מן הייצור 
של רפאל נמכרים לשוקי חו"ל וההכנסות מזינות 
לחימה  מערכות  לטובת  והפיתוח  המחקר  את 
חדשניות לצה"ל שהן מעבר לדמיון. יחד עם זאת 
קיים מאמץ תמידי של ההנהלה והעובדים, שרבים 
מהם מדענים מהשורה הראשונה, לקבל הזמנות 
לפעול  להמשיך  כדי  ומחו"ל  הביטחון  ממשרד 
ולהיות מהמובילים במערכות לחימה מתקדמות, 
אבי  ד"ר  עם  נפגשתי  מאוד.  עד  תחרותי  בעולם 
גלאור )גינזבורג( הסמנכ"ל למו"פ ועם ד"ר בועז 
של  הפקוחה  עינו  תחת  מיגון,  מנהלת  ראש  כ. 

של  חלקה  מה  לשמוע  לשיחה,  שהתלווה  קב"ט 
רפאל )כיום חברה ממשלתית( במערכות לחימה 

ובעיקר ללוחמת היבשה.
להוות  החברה:  חזון  את  בפני  פרסו  ראשית 
נדבך משמעותי בביטחון מדינת ישראל, כחברה 
המפתחת  ורווחית,  צומחת  חדשנית,  גלובלית, 
ומייצרת מערכות לחימה בחזית הצורך המבצעי 
במערכות  עוסקת  רפאל  הטכנולוגיה.  ובקדמת 
מגוונות בתחום האווירי, היבשתי, הימי, התת־ימי 
ואף בחלל. רפאל נחשבת מהקמתה )בשנת 1948( 
ישראל  מדינת  של  הלאומית  כמעבדה  היום  ועד 
ומערכת הביטחון, ויש בה עשרות רבות של מוקדי 
ידע יחידים בארץ וכן ברשותה תשתיות לאומיות 
כדוגמת  ישראל,  ומדינת  הביטחון  משרד  עבור 
בשדמה  והמשוכלל  הלאומי  הניסויים  מרכז 

במגוון  טמון  רפאל  של  מעוצמתה  חלק  שבנגב. 
הטכנולוגיות שבשליטתה. בין הלקוחות של רפאל 
היבשה,  צבא  את  לצה"ל,  פרט  למנות,  אפשר 
רבות  ומדינות  האמריקאי  האוויר  וחיל  המרינס 
הדברים,  בשולי  ולא  ובמרכזה.  אירופה  במערב 
רפאל היא המפעל הביטחוני הגדול ביותר מצפון 
והיא מפרנסת אחד עשר אלף  לקו חיפה עפולה 
משפחות של עובדיה ושל קבלני משנה ויצרני חוץ 
לרדת  ניסינו  הגדולות  הכותרות  לאחר  אחרים. 
בתפריט  יש  מה  ולשמוע  משמע,  תרתי  לקרקע, 
כבר  היבשה  צבא  הבוקר של  לארוחת  רפאל  של 

מחר ובעתיד, והנה התוצאות.

מיגון רק"ם וחימוש נגד מיגון
רפאל מספקת לצה"ל ולצבאות זרים חליפות 

חברת רפאל- 
מעבר לדמיון

יש ואמצעי לחימה עלום או ידוע קונה את עולמו בהצלחה מסחררת 
במלחמה או במבצע צבאי ומשאיר את האויב פעור פה ומובס. כיצד 
נוטרלו בסיסי התעופה של האויב בפתיחת מלחמת ששת הימים? 
כיצד  של"ג?  מלחמת  בתחילת  הסורי  הנ"מ  מערך  הושמד  כיצד 
הושמדו הטילים ארוכי הטווח של חיזבאללה בתחילת מלחמת לבנון 

דמיון  הרבה  למצוא  אפשר  זה  מסוג  הצלחות  מאחורי  השנייה? 
ימים  ששקדו  הביטחוניות  בתעשיות  המוחות  מיטב  של  ויצירה 

ולילות על מחקר, פיתוח וייצור עד שיציר חזונם הגיע לרגע האמת

אשנב לתעשייה *

אל"ם )במיל'( שאול נגר
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מערכת נאוטילוס ליירוט רקטות ופגזי ארטילריה 
מפיתוח נורת'רופ גראמן האמריקנית

מיגון לרכב מפיתוח וייצור רפאל

צג  המכילה  נשק  עמדת  של  השליטה  מערכת 
ויחידת שליטה לתותחן ולמפקד

מערכת "ריצוף" )Carpet( של רפאל 
לפינוי מוקשים ונטרול מטעני 
צד, על בסיס פצצות דלק־אוויר 
המשוגרות לפני הרק"ם הנושא

מערכת "ריצוף" על רק"ם של צה"ל

איומים,  מגוון  כנגד  לרק"ם  ושרידות  מיגון 
בהתאמה למגבלות משקל המיגון שיכול הרק"ם 
המיגון  חליפות  וייצור  פיתוח  והמחיר.  לשאת 
הגוף  עמידות  הרק"ם,  מבנה  את  בחשבון  מביא 
בהדף ובמיקוש וכנגד מטעני צד. האיום המרכזי 
הקואליציה  וכוחות  הברית  ארצות  צבא  כנגד 
נ"ט  רקטות  המיקוש,  הוא  ובאפגניסטן  בעיראק 
אר־פי־ג'י ומטעני צד, שהעיקרי שבהם הוא מטען 
 .)EFP - Explosively Formed Penetrator( קלע
כנגד  הגנה  מספקות  רפאל  של  המיגון  חליפות 
מגוון  כנגד  קלים,  תותחים  וכולל  עד  קל  נשק 
המוסף  המיגון   .IEDו־  EFPו־ נ"ט  וטילי  רקטות 
וריאקטיביים  פסיביים  מרכיבים  כולל   )add-on(
הראשונה  הייתה  רפאל  נפץ(.  חומרי  )הכוללים 
של  לטנקים  ריאקטיבי  מיגון  שפיתחה  בעולם 
פתרונות  הכיפורים.  יום  מלחמת  לאחר  צה"ל 
בעולם.  הם מהמבוקשים  כיום  רפאל  המיגון של 
לצבא  מיגון  חליפות  רפאל  סיפקה  כך  בתוך 
ארצות הברית עבור הנגמ"ש בראדלי וכן לנגמ"ש 

האמפיבי של המרינס.
הקורנט  כדוגמת  המתקדמים,  הנ"ט  טילי 
הם  השנייה,  לבנון  במלחמת  שהתפרסם  הרוסי 
של  בעובי  שריון  פלדת  של  חדירה  כושר  בעלי 
הבליסטי  המיגון  פתרונות  ממטר!  למעלה  עד 
מתקשים  והריאקטיבי,  הפסיבי  המשולבים, 
פנו  ולכן  משקל,  בעיות  בגלל  איתו  להתמודד 
את  מגלה  שבמהותה  אקטיבית,  להגנה  ברפאל 
לפני  עוד  אותו  ומשמידה  במעופו  הנ"ט  איום 
השיגה  רפאל  זה  בתחום  ברק"ם.  פוגעת  שהוא 
פריצת דרך עולמית והמערכת שפיתחה, הידועה 
 ,)Trophy בשם "מעיל רוח" )בחו"ל מוכרת בשם
הזמנה  יסוד  על  בצה"ל  מימוש  בשלבי  נמצאת 

שהתקבלה. במקביל כבר מפתחים דור מתקדם.
עד כה גם המיגון הבליסטי וגם מערכת ההגנה 
האקטיבית הן מערכות אישיות של הרק"ם וכבר 
מסגרתית  הגנה  במערכת  ופעילות  מחשבות  יש 
"כיפת  מערכת  היא  הדוגמאות  )אחת  ומרחבית 

ברזל" להגנה מפני טילי קסאם(.

האמריקאי  והצבא  המרינס  רכבי  כי  לציין  יש 
שמוגנו על ידי רפאל זכו להצלחה במלחמה בעיראק 
והצילו חיי חיילים אמריקאים ועל כך זכתה רפאל 

בתעודת הוקרה מהממשל האמריקאי. 
 Armor המינוח המוכר בעולם לתחום זה הוא
מיגון.  ונגד  מיגון  אמצעי  כלומר   ,Anti-Armor
בחו"ל  )המוכר  גיל  הטיל  ומיוצר  פותח  כך  בתוך 
תכליתי  רב  אלקטרו־אופטי  טיל   -  )Spike בשם 
השאר  בין  לחו"ל,  במכירות  גם  להצלחה  הזוכה 

הוא נמכר לצבאות הולנד ופולין.

מערכות הגנה אווירית איתור 
והתרעה, מודיעין ואיסוף

נמצאים  אקטיבית  הגנה  שבמערכת  בעוד 
יחד על אותו הרק"ם מכלול הגילוי והזיהוי של 
מצבים  שיש  הרי  התגובה,  ומערכת  האיומים 
באה  התגובה  כאשר  בהפרדה,  צורך  יש  שבהם 
המקושרת  יותר,  או  אחת  מערכת  באמצעות 
מפתחים  ברפאל  וההתרעה.  הגילוי  למערכת 
למערכות  שמתווספות  והתרעה  גילוי  מערכת 
מסלול  תלול  חימוש  כנגד  אוויריות  הגנה 
כמו  הנמוכה  מהשכבה  החל  )תמ"ס(לסוגיו, 
ברזל"(,  "כיפת  )מערכת  טווח  קצרות  רקטות 
שרביט  )מערכת  לחץ  שמתחת  לשכבות  ועד 

קסמים(
כיוון שאין לוחמה בלי מודיעין, גם כאן ניכרת 
מודיעין  אמצעי  בפיתוח  רפאל  של  פעילותה 
ולוחמה בסיוע רשתות תקשורת, לצורכי  ואיסוף 
מערכות  כולל  זה  בין־זרועי.  ושיתוף  שילוב 
תקשורת מתקדמות לחיל האוויר ומערכות שפה 
לתקיפה  )פודים(  מנשאים  כך  ובתוך  משותפת, 

וצילום.

פינוי מוקשים ונטרול מטעני צד
יבשה  בלוחמת  אכילס  עקב  הוא  המיקוש 
ארצות  צבא  לסוגיהם.  הצד  מטעני  גם  וכמוהו 
צד  מטעני  מאלפי  רבות  אבדות  שספג  הברית 
שהופעלו ועדיין מופעלים נגד כוחותיו בעיראק, 
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בישראל  שפותחה  קרקעית  מערכת   - כחלילית 
שרמן  טנק  של  מתובה  שרייק   AGM-45 טילי  לשיגור 
להשמדת   "19 "ערצב  במבצע  הופעלה  המערכת   .M4
הלבנון,  בבקעת  הסוריות  הקרקע־אוויר  טילי  סוללות 

במהלך מבצע שלום הגליל ביוני 1982

ג'וניור  סמסון  בשם  מרחוק  נשלטת  נשק  עמדת 
של רפאל

007

ד"צ�

ונטרול  גילוי  בתחומי  רבים  משאבים  משקיע 
המטענים באמצעים אלקטרוניים ואחרים ועדיין 
אין פתרון יעיל של מאה אחוזים. רפאל פיתחה 
דלק־ פצצות  בסיס  על  מערכת  לצה"ל  וסיפקה 

המערכת   .)Carpet( "ריצוף"  הנקראת  אוויר 
מאחורי  מצמידים  שאותו  עצמאי  משגר  כוללת 
הרק"ם, והוא ניזון רק מחשמל של הרק"ם, הטעון 
עשרות  כמה  של  למרחק  המשוגרות  בפצצות 
בזאת  באוויר  ומתפוצצות  הרק"ם  לפני  מטרים 
אחר זאת במרווחים קצובים ביניהן, וכך מתפנה 
וברוחב המספיק  כ־100 מטרים  נתיב באורך של 
אוויר  דלק  פצצת  רק"ם.  של  בטוחה  לתנועה 
ברגע  והצתה.  פיזור  ומערכת  דלק  בעיקר  מכילה 
ההפעלה מתפזר הדלק ויוצר ענן של רסיסי דלק 
מוצת  הוא  זה  ובמצב  לקרקע  מעל  קטן  בגובה 
בקוטר  על הקרקע  גדול  לחץ  היוצר  פיצוץ  ויוצר 
של כ־10 מטר סביב מוקד הפיצוץ. הלחץ מפעיל 

את המוקשים וכן מנטרל מטעני צד אם קיימים.

כלים בלתי מאוישים
צבאות רבים מפעילים מזל"טים ומל"טים )או 
בשם הכולל כטב"מים - כלֵי טייס בלתי מאישים( 
כבר שנים רבות שישראל היא מהמובילות בעולם 
בלתי  קרקעיים  כלים  של  החדירה  זה.  בתחום 
המורכבות  בגלל  יותר  מאוחר  החלה  מאוישים 
הרבה יותר של הלחימה על הקרקע. צבא ארצות 
הברית מפעיל מאות רבות של כלים יבשתיים בלתי 
מאוישים למגוון תפקידי סיור, מודיעין ותקיפה. 
רפאל מפתחת ומייצרת משפחה מגוונת של כלים 
מאוישים  בלתי  שייט  כלי  בהם  מאוישים,  בלתי 
וכבדות  )ַּכׁשְָּב"ִמים(, עמדות נשק נשלטות קלות 
לכלי רק"ם לשימוש יבשתי וימי, החל ממקלעים 
 30 בקוטר  קלים  תותחים  ועד  מ"מ   7.62 בקוטר 
על  נ"ט  לטילים  לא מאוישים  וכן משגרים  מ"מ, 
לטילים  המשגרים  או  הנשק  עמדות  רק"ם.  כלי 
ומופעלים  לדוגמה  הרק"ם  גג  על  מותקנים  נ"ט 
על ידי איש צוות היושב ברק"ם הסגור והממוגן 
ומערכת  משוכלל  תצפית  אמצעי  כשלרשותו 

הנושא  בו.  ולירי  הנשק  לכינון  ובקרה  שליטה 
כאשר  בנוי  בשטח  בלוחמה  בעיקר  מאוד  חיוני 
הצבאות  זה  במובן  צליפות.  של  רבה  סכנה  יש 
למדו שהגבורה והאומץ בנוסח "חשופים בצריח" 

מחייבים כיום שיטה אחרת.
אגב, בתחום הכלים הבלתי מאוישים מתקיים 
האווירית,  התעשייה  רפאל,  בין  פעולה  שיתוף 

ואלביט.

לוחמת אנרגיה וטכנולוגיות חדשניות
מי לא שמע או קרא על מערכות של קרני מוות 
סרט  של  הגיבור  בידי  הנתון  מכלי  המשוגרות 
מדע בדיוני? מדי פעם צצה ידיעה על קרני לייזר 
עתירות אנרגיה להשמדת טילים שונים, לדוגמה 
שמטרתה  הגנה  )מערכת  נאוטילוס  מערכת 
לייזר  באמצעות  ארטילריה  ופגזי  רקטות  יירוט 
 THEL - הפרויקט  נקרא  באנגלית  עוצמה.  רב 
המסחרי  השם   .Tactical High Energy Laser
של המערכת הוא "סקיי־גארד" ]שומר השמים[. 
לארצות  משותף  המערכת  של  הפיתוח  מימון 
הפרויקט  של  המרכזי  והקבלן  ולישראל,  הברית 
הוא חברת נורת'רופ גראמן האמריקנית(. רפאל 
המרכיבים  בשני  אנרגיה  לוחמת  בתחום  עוסקת 
גלי  של  ונשק  לייזר  קרינת  של  נשק  העיקריים: 
 High Power Micro( HPMW מיקרו, המוכר בשם
ולמעשה  חדשניות  בטכנולוגיות  מדובר   .)Wave
בעגה  יותר.  מוקדם  ואפילו  היתכנות  בשלב  עוד 
חדשנית  טכנולוגיה  נקרא  זה  רפאל  אנשי  של 
אם  ברור  לא  )כלומר  "ּבֹונֵן"  סולם  לפי   4 ברמה 
קיימת לכך היתכנות ולא ידוע על יישומים כאלה 
בעולם, וכלל לא בטוח שזה יכול לעבוד. )"ּבֹונֵן" 
הוא ד"ר זאב בונן, המנכ"ל המיתולוגי של רפאל 

שהיה מציב אתגרים מרחיקי ראות למדעניו(.

התעשיות  על  כתבות  בסדרת  ראשונה  כתבה   *
ולתחום  לצה"ל  ותרומתן  בארץ  הביטחוניות 
היבשה בפרט. כל המידע מקורו בחברות הנסקרות, 

באחריותן ובאישורן.

רוח"  "מעיל  אקטיבית  הגנה  מערכת  של  דגם 
מפיתוח רפאל, מותקן על טנק מרכבה סימן 4

של  מיגון  חליפת  עם  המרינס  של  אמפיבי  רק"ם 
רפאל
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ח"כ אופיר אקוניס )במרכז( עם נחמה בר־כוכבא ומנשה ענבר, בתצוגת מלחמת יום הכיפורים שבלטרון

נחמה בר־כוכבא )בריל(*

הזמנתי את ח"כ אופיר אקוניס להיות אורח 
הכבוד שלי באתר יד לשריון בלטרון, כדי להכיר 
המצטיינת  עשייה  במקום,  העשייה  את  לו 
כגון:  לנוער,  חינוך  נושאי  וטיפוח  בפיתוח 
הנצחה פעילה, אחריות, מנהיגות ואהבת הארץ 

והעם.
המצטיין  תלמידי  היה  אקוניס  אופיר  ח"כ 
אותו  בת"א,  ג'  אביב  רמת  בביה"ס  והמוכשר 

ניהלתי.
מטעם  כח"כ  היּבחרו  עד  השנים,  במהלך 
לקידום  זמנו  מיטב  את  אופיר  הקדיש  הליכוד, 
נושאים חברתיים ולחשיבה מחודשת במערכת 

החינוך.
וטיפוחו,  הנוער  חינוך  שנושא  מאמין  הוא 
והחשובים  המשמעותיים  הנושאים  אחד  הוא 

כיום. הנוער הוא האוצר החשוב ביותר שלנו.
באמצע חודש מאי השנה התפנה ח"כ אקוניס 
לבוא למספר שעות לאתר כדי להכיר מקרוב את 
העשייה הרבה והמשמעותית במקום, המטפחת 
את המורשת ומספרת את מורשת חיל השריון 
ההצלחות  הקשות,  משימותיו  על  לדורותיו, 

המשמעותיות הרבות בשדה הקרב, בכל מלחמות 
ישראל, מאז הקמת המדינה ועד היום.

הוביל  ענבר  מנשה  )במיל'(  תא"ל  המנכ"ל 
)במיל'(  סא"ל  לביקור  והתלוו  באתר  הסיור  את 
מנהלת  בורגר  דבורי  האתר,  מנהל  גלעם  דוד 
מרכז המידע בלטרון, מדריכת האח"מים ביחידת 
ההסברה ביד לשריון גל ברניה ואלעד מרון העוזר 

הפוליטי של חבר הכנסת.
התפעלותו  את  האורח  ביטא  הסיור  במהלך 
והתפעמותו מהעשייה הרבה והמרשימה בנושאים 
לאומיים ואזרחיים החשובים ביותר, וציין שאנו 
נותנים דוגמה ומופת לאתרים ולארגונים אחרים 

במדינה.
מנשה  )במיל'(  תא"ל  ציין  הסיכום  בשיחת 

אנו  שלנו,  הרבה  לעשייה  שבהמשך  ענבר 
נוסף  מגוון  ולפתח  להוסיף  להרחיב,  ממשיכים 
של  והחינוך  הידע  להעשרת  ומידע  ערכים  של 
הנוער. בנוסף, סיפר המנכ"ל על חלק מהקשיים 
בהפעלת  נתקלים  שאנו  במדינה,  חוץ  מגורמי 

האתר וטיפוחו.
בהבנה  התייחס  אקוניס  אופיר  ח"כ  לסיום, 
האתר.  של  החשובים  לצרכים  לעזור  ובתקווה 
הוא הודה מכל הלב על הסיור החווייתי, המרגש 
והתרשמותו  התפעלותו  את  וציין  והמלמד, 
המיוחדת מהעשייה במקום. ואלה הדברים שכתב 

בספר האורחים:
"ידידי הטובים ביד לשריון, נחמה, מנשה!

אני יוצא מכאן נדהם ונרשם מהמפעל האדיר 

מורשת,  חינוך,  בלטרון.  לשריון  יד  עמותת  של 
ובעתיד,  בהווה  בעבר,  ישראל,  ביטחון  מסורת, 
הַחיִל,  לתפארת   - כאן  בהם  עוסקים  שאתם 
בחינוך  מהותי  תפקיד  לכם  יש  והמדינה.  הצבא 

ילדינו - לדורות !
דלתי פתוחה לרשותכם - תמיד.
בהערכה עמוקה ובידידות אמת,

ח"כ אופיר אקוניס
יו"ר ועדת הכלכלה"

אלוף  של  אלמנתו  )בריל(,  בר־כוכבא  נחמה   *
מנהלת  פרסי  בעלת  )בריל(,  בר־כוכבא  משה 
מצטיינת ממשרד החינוך ועיריית תל אביב, פרס 

מפעל חיים בחינוך, יקירת העיר ת"א־יפו

ביקורו של ח"כ אופיר אקוניס, יו"ר ועדת כלכלה של הכנסת וראש צוות התגובות של הליכוד

נבחרים שנושא 
החינוך קרוב לליבם
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החברה המובילה בישראל בענף מוצרי הגומי

אינסוף אפשרויות

גומיאן
מוצרי גומי בע"מ



מלחמת 
 ההתשה 

על גדות תעלת סואץ
אל"ם )במיל'( בני מיכלסון

מבוא

מלחמת ההתשה בגזרת תעלת סואץ התרחשה 
בין יולי 1967 )למעשה זמן קצר לאחר סיומה של 
בליל  האש  להפסקת  ועד  הימים(  ששת  מלחמת 
גם  התחוללה  עת,  אותה  בכל   .1970 ביולי  7־8 
ללא  כמעט  מלחמה  ירדן  מול  המזרחית  בזירה 

הפסקה. 
מלחמת  נמשכה  ישראלית,  ראות  מנקודת 
יום  למלחמה  סמוך  ועד  כך  אחר  גם  ההתשה 
השתררה  המצרית  בזירה  במלחמה  הכיפורים. 
רגיעה החל מחודש אוגוסט 1970 ובזירה הירדנית 
עם   -  1970 בספטמבר  מכן  לאחר  מחודש  החל 
סילוק המחבלים והכוחות הזרים האחרים מירדן 
המלך  של  הנחושה  בהנהגתו  ירדן,  צבא  ידי  על 
פעילות  את  המשיכו  המחבלים  אולם  חוסיין, 
ברצועת  הבאות,  השנים  בשלוש  שלהם  הגרילה 
עזה ומגבולות סוריה )בשיתוף צבאה( ולבנון כנגד 
יעדים  כנגד  טרור  לפיגועי  ועברו  ישראל,  מדינת 
ישראליים בחו"ל. בזירה המערבית, היו במלחמת 
ההתשה שלושה שלבים: תקופת ששת החודשים 
כשנה  של  תקופה   ,1967 שנת  של  האחרונים 
לאחריה שבה שרר שקט בקו התעלה, למעט שתי 
תקריות אש רחבות היקף בסתיו 1968, ותקופת 
לחימה רצופה בת 16 חדשים ממארס 1969 ועד 

לאוגוסט 1970.
בהן  הלחימה  פעולות  את  נאצר  קטע  מדוע 
נהג  הוא  פתרונים.  לנאצר   ?1967 ביולי  החל 
המצרי  הצבא  את  לשקם  בכוונה  זאת  להסביר 

במסגרת תכנית השלבים שלו.
היה  נדמה  הימים,  ששת  מלחמת  בסיום 
בישראל כי הניצחון האדיר הינו קץ כל המלחמות, 
אולם המציאות טפחה עד מהרה על פנינו. נאצר 
של  הנדיבה  הצעתה  את  דחה  והמובס  המוכה 
את  להחזיר   ,1967 ביוני  ב־19  המנצחת,  ישראל 

מראה ביצורי פלדה למעוזים העשויים קטעי מסילת רכבתכל סיני תמורת הסדר שלום.
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במחצית הראשונה של השנה שלאחר מלחמת 
לקו  סיני  בצפון  התעלה  קו  היה  הימים  ששת 
ביולי, בספטמבר  ולחימה. שלוש פעמים,  עימות 
ובאוקטובר 1967, היו תקריות שבהן היו מעורבים 
קרבות  בהן  התחוללו  ואף  ואוויר,  קרקע  כוחות 
ימיים. הרקע לתקריות היה עימות על הריבונות 
על  הריבונות  פואד,  לפורט  קנטרה  שבין  בשטח 
מימי תעלת סואץ וצפון מפרץ סואץ, והריבונות 
צה"ל.  ידי  על  שנכבש  בשטח  סיני  בצפון  הימית 
שלא  ישראל  של  עמידתה  גם  לתקריות  תרמו 
השונים  בשטחים  ריבונותה  סממני  על  ויתרה 
של  ורצונו  התעלה,  מימי  רוחב  במחצית  לרבות 
ממשבר  יצא  כי  להוכיח  נאצר  אל  עבד  גמאל 
בקרבות  לעמוד  מסוגלים  כוחותיו  וכי  המלחמה 
אפשר  זה  רקע  על  הישראליים.  הכוחות  עם 
להסביר את התקריות בתחילת יולי 1967. אפשר 
גמאל־עבד־ של  יציאתו  רקע  על  גם  להסבירן 

שרוי  היה  שבו  הנפשי  הדיכאון  ממצב  אל־נאצר 
לאחר התבוסה במלחמת ששת הימים והתוויית 
"מחיקת  לה  הטווח, שקרא  ארוכת  האסטרטגיה 

תוצאות התוקפנות".
של  הטווח  ארוכת  בתכניתו  הראשון  השלב 
)שלב  ה"צומוד"  שלב  היה  גמאל־עבד־אל־נאצר 
ראשון  ביניים  שלב  ובתוכו  האיתנה(  העמידה 
זה שלב שהוקדש  היה  "שלב העמידה האיתנה". 
בתקריות  שילובו  תוך  המצרי,  הצבא  לבנין 
המוכיחות שהצבא המצרי איננו צבא מובס כפי 
נראה  הימים.  ששת  מלחמת  בעקבות  שנראה 
יולי  בתחילת  התקריות  את  ליזום  שלהחלטתו 
גם הסיוע המסיבי הסובייטי שהגיע  1967, תרם 
יוכל  הוא  כי  והרגשתו  ואווירית  ימית  ברכבת 
או  כזה  מוקדם  בשלב  ולהגיע  הצבא  את  לשקם 

אחר ליכולת עימות נוסף עם ישראל.

 המלחמה בתעלה 
)מארס 1969 - אוגוסט 1970(

עבד  גמאל  מצרים,  נשיא  של  הכרזתו  לאחר 
באופן  החלה  האש,  הפסקת  סיום  על  נאצר  אל 
רשמי מלחמת ההתשה. מלחמת ההתשה התרכזה 
בקרבות לאורך גבולות הפסקת האש של מלחמת 
ששת הימים, ובעיקר לאורך תעלת סואץ, אולם 
בגבול  אש"ף  עם  בלחימה  גם  התאפיינה  היא 
הירדני. המטרה מבחינת מצרים, שנהנתה מסיוע 
של ברית המועצות, הייתה להפעיל לחץ על ישראל 
ששת  במלחמת  שנכבשה  מסיני  שתיסוג  כדי 
הימים. 721 ישראלים, מתוכם 594 חיילים, נהרגו 
באוגוסט  שהסתיימה  ההתשה  מלחמת  במהלך 
1970. בשנת 2002, באיחור של 32 שנים, הוענק 

אות מלחמת ההתשה לחיילים שהשתתפו בה.
במארס  ב־8  רשמית  החלה  ההתשה  מלחמת 
ביטול  על  נאצר  מצרים  נשיא  כשהכריז   1969
הפסקת האש, אך למעשה היא החלה ביולי 1967. 
בגזרת  יומיומית  לחימה  התנהלה  זה  מתאריך 
המלחמה  של  שמה  את  טבע  גם  נאצר  התעלה. 
ב־23 ביולי 1969 - בערבית 'ַחְרּב אל אסתינזאף'. 
עם  האש  הפסקת  קווי  היו  העיקריות  החזיתות 

בגזרה  הייתה  משנית  חזית  ירדן.  ועם  מצרים 
לארגוני  גם  היה  ערב  לצבאות  במקביל  הסורית. 
המחבלים תפקיד חשוב בלחימה, הם ביצעו את 
אך  הירדנית,  בחזית  המבצעית  הפעילות  רוב 
בגבול  ישראל,  בתוך  נוספות  בחזיתות  גם  פעלו 
הלבנון, ואף פתחו חזית חדשה בחו"ל. את יעדי 
המלחמה, את מטרותיה ואת קצבה קבעה הנהגת 
מצרים, שהתכוונה להתיש את ישראל במלחמה 
היתרון  ניצול  אגב  שלבים,  בשלושה  ממושכת, 

הערבי במשאבי כוח אדם.

שלבים
בשלב הראשון )יולי 1967 עד אוגוסט 1968( 
שוקם   - נאצר  לפי  האיתנה"  העמידה  "שלב   -
המצרית  בגזרה  היו  זה  בשלב  מצרים.  צבא 
הפעילות  עיקר  אך  גדולות,  אש  תקריות  כמה 
התנהלה בגזרה הירדנית, בגלל ניסיון המחבלים 
ביהודה  תחילה  גרילה,  למלחמת  בסיס  להקים 
המזרחית. הירדן  בבקעת  כך  ואחר   ושומרון 

בשלב השני )ספטמבר 1968 עד פברואר 1969( 
'שלב ההגנה המונעת' - היה על צבא מצרים   -
זה נקטע  להרוס את ביצורי צה"ל בתעלה. שלב 
 1( ַחָמאִדי  נַגְ'ע  על  צה"ל  פשיטת  בעקבות 
בנובמבר 1968(. בספטמבר 1968 הוקמה 'החזית 

נמשכו  ובה  עיראקי  גנרל  בפיקוד  המזרחית' 
תקריות האש במשך כל התקופה.

השלב השלישי - 'שלב השחרור' - שבמסגרתו 
תוכננה צליחה לכיבוש סיני, עמד להתחיל בקיץ 
1969. ואולם במקומו החל 'שלב ההתשה', שכלל 
סדרת הפגזות כבדות ופשיטות על קו המעוזים 

החדש. 
ב־22 ביולי 1969 הכריז שר המלחמה המצרי, 
פאוזי, כי "ַקֵרב שלב השחרור". בחזית המזרחית 
של  תקיפות  והחלו  המחבלים  פעילות  גברה 

מחבלים על מוצבי צה"ל בבקעת הירדן.
במבצע  צה"ל  החל   ,1969 שנת  מתחילת 
"מעוז".  מבצע  התעלה,  קו  לביצור  אדיר  הנדסי 
את  לחדש  נאצר  מיהר  לא  זה  מבצע  לנוכח  גם 
האש בחדשים ינואר - פברואר 1969. האירועים 
בחזית  הלחימה  של  מחדש  פתיחתה  לקראת 
פברואר  חודש  של  השני  בשבוע  החלו  התעלה 
1969. עד אז השלים הצבא המצרי את ההיערכות 
ההגנתית שלו בעומק מצרים ולאורך קו התעלה. 
ההנדסה  עבודות  את  ולשבש  להפריע  מנת  על 
לוחמים  לעבר  צולפים  המצרים  החלו  בתעלה, 
שונים  במקומות  הנדסי  מכני  ציוד  ומפעילי 
זו נפגעו לוחמים ומפעילי  לאורך התעלה. מאש 
ציוד מכני הנדסי. חלק מצלפים האלה התמקמו 

על עצים גבוהים ולכן כונו "קופים".

כוחות צה"ל בתעלה החלו בהכנות מבצעיות 
לקראת חידוש האש. ליד המעוזים הוכנו עמדות 
טווחים  וכרטיסי  למעוזים  גישה  צירי  לטנקים, 
עמדות  תפיסת  תִרגלו  הטנקים  המצרי.  לשטח 
ובחיל השריון הוכשרו תותחנים "צלפים" למקרה 
של צורך בירי טנקים. על מנת לא לחמם את גזרת 
הביצורים,  במבצע  צה"ל  עסוק  עוד  כל  התעלה, 
הגיב צה"ל באותה שיטה של צלפים לכל תקרית 
לרבות  הואצה,  הביצורים  עבודת  מצרית.  ירי 

בלילות ובשבתות.
החליט  טורדנית  להיות  זו  אש  משהפכה 
מתוך  במארס,  ב־8  אש  תקרית  ליזום  המטכ"ל 
הדרוש  הזמן  למשך  לשקט  יביא  שזה  הנחה 
מארס  של  השני  בשבוע  העבודות.  להשלמת 
הלא  הכוחות  הוצאת  ידי  על  הקו  בדילול  הוחל 
לוחמים, תוך תגבור הארטילריה לכדי שני גדודי 
מועפים  נפץ  )מטעני  "זאבים"  וכן  ארטילריה 
במשקל 250 ק"ג כל אחד, על בסיס טילי קטיושה, 
פרי פיתוח אל"ם דוד לסקוב מחיל ההנדסה(. אלא 
תקרית  בפתיחת  צה"ל  את  הקדימו  שהמצרים 
הכוח  לתגבור  מודעים  היו  לא  כנראה  הם  אש. 

הישראלי בארטילריה ולדילול הקו מעובדיו.
בבוקר יום שבת 8 במארס חדרו 4 מטוסי מיג 
הופל  אחד  מטוס  צה"ל.  ביצורי  את  לצלם  כדי 
נורתה  יום,  באותו   10:15 בשעה  אווירי.  בקרב 
המזח  באזור  ישראלי  טרקטור  לעבר  נק"ל  אש 
שמול העיר סואץ ואש ארטילרית מצרית נפתחה 
לאורך כל הקו. טנקים הונעו לעמדות וה"צלפים" 
שבין תותחני הטנקים הופעלו לשיתוק מקורות 
הירי. לבד מפעילות אש ישראלית, לרבות ריכוז 
אש טנקים וארטילריה למטרות נבחרות, הורדו 
מארבים  שהניחו  מעולה  חי"ר  כוחות  לתעלה 

לכוחות מצריים חודרים.
זו  בתקופה  נמשכה  עדיין  התעלה  בזירת 
ד"ר  המצרי.  מהצד  פוסקת  הבלתי  ההטרדה 
בראי  ההתשה  'מלחמת  בספרו  כבהא  מוסטפא 
באפריל  "ב־23  אומר:  המצריים',  המקורות 
האש  הפסקת  הסכם  ביטול  על  מצרים  הודיעה 
באופן חד צדדי. ישראל מצידה השיבה בהתקפה 
כן  כמו  חמאדי.  בנג'ע  הכוח  תחנות  על  שנייה 
ערי  את  שיטתי  באופן  להפגיז  ישראל  החלה 
התעלה, כאמצעי לחץ על המצרים להפסיק את 
מלחמת ההתשה. אך גם הנזקים הכבדים שנגרמו 
בריחת  וגם  התעלה  בערי  הכלכלית  לתשתית 
שנוצרו  והבעיות  נפש(  )כמיליון  התושבים 
קהיר,  לעבר  ונהירתם  בתיהם  עזיבת  בעקבות 
יוזמות  את  להפסיק  המצרים  את  שכנעו  לא 

הלחימה.
במהלך  צה"ל  של  הארטילרית  התגובה 
שהתחוללו  הכבדים  הארטילריים  הקרבות 
הדלק"  ב"אי  הפגיעה  סואץ,  תעלת  אורך  לכל 
במארס 1969, ופשיטות הצנחנים בעמק הנילוס 
"בוסתן"  )מבצעי   1969 באפריל  29־30  בליל 
גבוה,  בקו מתח  פגעו  ו"בצורת"(, שבמהלכן הם 
ְּבסכר ובגשר, לא הביאו להפסקת אש. ההחלטה 
שהתגבשה בצה"ל הייתה, אפוא, שאין להסתפק 

אות מלחמת ההתשה
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עוד בפעולות מסוג זה, אלא יש להלום באויב בקו 
החזית עצמו ובאגפיו.

במהלך חודשים אלה נמשכה הלחימה בתעלה 
לוחמי  מקרב  הנפגעים  במספר  ירידה  חלה  אך 
 1969 יולי  בחודש   143 של  משיא  סיני.  אוגדת 

ל־30 נפגעים בחודש דצמבר.

 תקופת ינואר - מארס 1970 
הקרב על הטילים

האוויר  חיל  הצליח   ,1969 דצמבר  בסוף 
קרקע־אוויר  הטילים  מערך  את  להשמיד 
מטוסי  את  שקלט  לאחר  ובינואר  במצרים, 
בעומק  בהפצצות  פתח  הראשונים,  ה"פנטום" 
מצרים. חיל האוויר המשיך גם בפעילותו בסמוך 
לחזית התעלה. חיל האוויר לא היה "ארטילריה 
רבה  תרומה  תרם  אך  הקו  לוחמי  של  מעופפת" 
מצריות  ארטילריה  סוללות  באותן  פגע  כאשר 
חודרי  מרעומים  בעלי  פלדה  בפגזי  שהשתמשו 
ביצורים שיכלו לפצח את המעוזים. הפצצות חיל 
האוויר תרמו לדילול אותן סוללות. בין פעולות 
האי  כיבוש  היה  זו  בתקופה  הבולטות  העומק 
שדואן למשך יומיים, ב־22 בינואר 1970. פעולה 
אחרת הייתה ירי נתרן )מבצע מוסק עם מרגמות 
יורים  הנחיתה  לאחר  מצרים,  שטח  בעומק 
אחרת  לעמדה  "מנתרים"  נבחרת,  מטרה  על 
בעומק  בביר־ערידה  ומארב  לירות(  וממשיכים 

מצרים.
בינואר 1970 החליף אריאל שרון את ישעיהו 
גביש כאלוף פיקוד הדרום. אריאל שרון, על אף 
שהתנגד להקמת המעוזים, לא שינה את אורחות 
לביצוע פשיטות  הלחימה בתעלה, אך הוא פעל 
חי"ר מעבר לקו התעלה. בתקופת זמן זו היו כמה 
מארבים מצריים שבאחד מהם נחטפו שני עובדי 
אך  הנפגעים,  במספר  מה  עליית  הייתה  שק"ם. 
בינואר,  נפגעים   42 גבוהים:  היו  לא  המספרים 
78 בפברואר, 60 במארס. בתקופה זו היה ריבוי 
ידי  על  טנקים  וחניוני  מעוזים  של  תקיפות 
מה  ירידת  חלה  זו  בתקופה  מצריים.  מטוסים 
בהיקף הפעילות המצרית וכך גם בפעילות הנגד 
הסערה.  שלפני  שקט  היה  זה  אך  הישראלית, 
המעורבות  החלה   1970 מארס  ממחצית  החל 
הסובייטית במצרים וניסיון רוסי־מצרי לקדם את 
"חומת הטילים" לעבר התעלה ובחסות זו תכנן 

נאצר לחדש את לחימתו בחזית.

"אופנסיבת האביב" של נאצר, 
אפריל - אוגוסט 1970

מפעיליהם  על  קרקע־אוויר  טילי  הצבת 
העומק,  הפצצות  והפסקת  במצרים  הרוסיים 
האווירי"  ה"איזון  את  נאצר  של  בתודעתו  יצרו 
להגיע  אולי  לנסות  כדי  להשיג  ביקש  שאותו 
זה,  איזון  בלי  ה"שחרור".  לשלב  אחרונה  בפעם 
עימו  בפגישה  קדאפי  לוב  לשליט  נאצר  אמר 
בפברואר 1970, המלחמה בישראל תהיה בבחינת 
התאבדות. נאצר ביקש לבטל את יתרונו של חיל 
ירי  יכולת  להשיג  ביקש  הוא  הישראלי.  האוויר 

פיצוח  יכולת  בעלות  הארטילריה  סוללות  של 
חיל  מטוסי  כאשר  משיג  היה  וזאת  המעוזים 
האוויר היו מפסיקים לפעול באופן חפשי ממערב 

לתעלה.
בדיוני המטכ"ל של צה"ל הוחלט לתגבר את 
הגזרה הצפונית בשתי פלוגות. ובאשר לפעילות 
ההתקפית, נדחתה הצעה לתקוף מעבר לתעלה. 
מתחילת  האוויר.  חיל  על  הושם  הנטל  עיקר 
יוני 1970 הפציצו מטוסי חיל האוויר במשך 10 
לקנטרה.  סעיד  פורט  שבין  המרחב  את  ימים 
לקנטרה  סעיד  פורט  את  שחיברו  הגשרים  שני 

ומערבה, נותקו.

מאפייני מלחמת ההתשה
המצרית  החזית  הייתה  המלחמה  במהלך 
הפעילות  כמחצית  העיקרית.  הלחימה  לחזית 
היו  התקריות  ורוב  התעלה  בקו  הייתה  העוינת 
תקריות ירי מעבר לגבול לשטח שבשליטת צה"ל. 
היו  אחוזים(  )כ־10  הפעולות  של  מיעוטן  רק 
כרוכות בחציית הגבול ממש, וכשני שלישים של 
הירדנית  בחזית  ירדן.  בחזית  היו  אלה  פעולות 
התמקד מאמץ המחבלים עד אמצע 1970. בגזרה 
פעולותיהם.  מכלל  רבעים  כשלושה  בוצעו  זו 
פעולות   5,270 צה"ל  ביצע  1968־1972  בשנים 
או  יבשתיות  פעולות   3,780 בהן  לגבול,  מעבר 
משולבות, 1,390 גיחות מטוסים וכ־100 פעולות 
מטוסים   111 הופלו  הלחימה  במהלך  ימיות. 
מצריים ו־26 מטוסים סוריים. 24 ממטוסי צה"ל 

הופלו )14 במצרים, 7 בירדן, 3 בסוריה(. 

תוכנית מעוז
האש  תקריות  בעקבות   ,1967 ביולי  ב־15 
ב"קו   7 חטיבה  נערכה  בתעלה,  הראשונות 
כדי  מאולתר.  ביצורים  מערך  והקימה  התעלה" 
התמקמו  התעלה  חציית  של  אפשרות  לקדם 
קטנות  חרמ"ש  יחידות  שולטים  שטחים  ב־18 
על  הוקמו   1968 בשנת  טנקים.  ומאחוריהן 
וביניהם  פלוגתיים  מתחמים  כמה  התעלה  שפת 
על  חיפו  ארוכות  עפר  סוללות  מוקשים.  שדות 
גדולה  חצר  כעין  הייתה  וצורתם  המתחמים 
בשכבת  מוגנים  היו  הבונקרים  בתוכה.  שטנקים 
עפר דקה בלבד. ב־8 בספטמבר 1968 נפגעו רבים 
מן הבונקרים בהפגזה גדולה, וכפתרון זמני לבעיה 
פיתח אל"ם דוד לסקוב )מפקד יחידת הפיתוח של 
חיל ההנדסה( שכבת מגן שנקראה "שכבת פיצוץ" 

המורכבת מפסי מסילת ברזל, מאבנים ומעפר.

צוות "ברן"
בנובמבר 1968 הוחלט במטכ"ל להפעיל צוות 
תכנון להגנת סיני ולהקמת התשתית והביצורים. 
לראש הצוות ולמפקד הכוחות המשוריינים בסיני 
נתמנה תת־אלוף אברהם אדן )"ברן"(. הוא ביסס 
קטנים  מוצבים  שורת  על  ההגנה  מערכת  את 
)'מעוזים'( שהוקמו על קו המים, על סוללת העפר 
טנקים  תנועת  להסתיר  שנועדה  התעלה  לאורך 
ואף קבע בה  )הוא השלים את הסוללה  וסיורים 

דרכי  מערכת  ועל  רמפות(   - לטנקים  עמדות 
הגישה למעוזים, ובכללה שני כבישי רוחב )'דרך 
יצא  שלא  חשוב  יסוד  החת"ם'(.  ו'דרך  הרוחב' 
לפועל במערכת המתוכננת היה מערכת התרעה 
הפיזיים  התנאים  את  המנצלת  אלקטרונית 
לאורך  ישרים  )קווים  התעלה  של  המיוחדים 

עשרות קילומטרים(.

קו בר־לב
כחודש.  נמשכו  הדגמים  ובניית  התכנון 
על  ישראלית  נוכחות  להפגין  נועדה  המערכת 
השוטף.  הביטחון  צרכי  על  ולענות  המים"  "קו 
כיוון שהמרחק בין מעוז למשנהו היה כ־10 ק"מ, 
החליט אלוף פיקוד הדרום, שייקה גביש, להוסיף 
במקומות  מעוזים(  )מקבצי  אחדים  מעוזים 
תורפה שנחשבו לצירי צליחה אפשריים: קנטרה, 
איסמעיליה, אל־פירדאן, מתלה וגידי. את העבודה 
וכ־2,000  ואזרחים  הנדסה  חיילי  כ־1000  ביצעו 
במארס  טרקטורים.  כ־100  באמצעות  טירונים, 
העובדים  את  להטריד  המצרים  החלו   1969
המעוזים.  רוב  הושלמו  אז  עד  אך  בצליפות, 
על  בר־לב',  'קו  הכינוי  את  לקו  הדביקו  המצרים 

שם הרמטכ"ל דאז חיים בר־לב. 

בקעת הירדן
ניסיון  היה  הימים  ששת  מלחמת  לאחר  מיד 
ביהודה  בסיס"  "אזור  להקים  המחבלים  של 
הודות  חרוץ  כישלון  נכשל  זה  ניסיון  ושומרון, 
נסוגו לגדה המזרחית  לפעילות צה"ל. המחבלים 
של הירדן, שבה ניצלו את חולשת הצבא הירדני 
ואת הגבול הארוך עם כוחות צה"ל לאורך הירדן 
בתחילה  וּאפשר  הפעילות  לזירת  ב�רבה,  שהיה 
הוקם  זו  בתקופה  חדירה.  נתיבי  של  רב  מספר 
לשחרור  העממית  "החזית  חדש,  ארגון מחבלים 
צה"ל.  כנגד  הפיגועים  מספר  והוכפל  פלסטין" 
השאר  בין  התאפשרה  מירדן  המחבלים  פעילות 
גם כתוצאה מהפילוג בצמרת השלטון הירדני בין 

המלך לראש הממשלה שלו.

עזה
רצועת עזה הייתה שקטה יחסית בסוף 1967 
כאשר החל גל החבלה ביהודה ושומרון, אך בתוך 
תרמו  חבלנית.  פעילות  של  למוקד  הייתה  שנה 
והעדר  החמור  הכלכלי  המשבר  רבה  במידה  לכך 
החבלנית  בפעילות  מגובשת.  פוליטית  מנהיגות 
תקופות  בשלוש  להבחין  היה  אפשר  ברצועה 

עיקריות:
תקופת המיקוש והטלת הרימונים - ספטמבר 
השתמשו  המחבלים   .1969 דצמבר  עד   1967
במוקשים שהשאירו המצרים בשדות המוקשים. 
שכר.  תמורת  נערים  בידי  הוטלו  רבים  רימונים 
 9 נהרגו  ובהם  פיגועים   700 ב־1969 בוצעו 

ישראלים ו־80 נפצעו.
והטרור  במחנות  הגלויה  הפעילות  תקופת 
אז  הגיעה  החבלנית  הפעילות   .1970  - הפנימי 
לשיאה. במחנות שאטי וג'בליה שלטו המחבלים, 
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תכנית 'מעוז' המשופרת )יולי 1972 עד ספטמבר 1973(. 
מתוך הספר 'לא על מגש הכסף' בעריכת יהודה ואלך

רובם אנשי "החזית העממית לשחרור פלשתין". 
אלה פעלו בגלוי ורצחו ערבים שנחשדו בשיתוף 
לארגונים  השתייכו  או  הממשל  עם  פעולה 
 16 פיגועים.   445 בוצעו  שנה  באותה  מתחרים. 
ישראלים נהרגו ו־114 נפצעו )רובם חיילים(. 45 

ערבים נהרגו )רובם מחבלים( ו־667 נפצעו.
הפח"ע  להדברת  מקיף  למבצע  יצא  צה"ל 
פיקוד  אלוף  בידי  נוהל  המבצע  עזה.  ברצועת 
גודר  הראשון  בשלב  שרון.  אריאל  אלוף  הדרום 
תנועה  שמנעה  "מערכת"  הוקמה  הירוק",  "הקו 
חופשית של מחבלים אל הרצועה וממנה, ונסללו 

כבישי ביטחון שאפשרו את גישת צה"ל גם 
סדירים  כוחות  הוזרמו  נידחים.  לאזורים 
שהוצבו לפרק זמן ארוך כדי שילמדו להכיר 
ונפרסו ביחידות קטנות על פני  את השטח, 
חוליות  הפעילו  היחידות  כולה.  הרצועה 
וסרקו  בשטח  שנעו  חיילים,  חמישה  בנות 
ובלתי  שונים  במקומות  ובלילה  ביום  אותו 
צפויים ובזמנים לא קבועים. שיטה זו אילצה 
מפני  מקלט  בחיפוש  לעסוק  המחבלים  את 
צה"ל ולחדול מן הפיגועים. כן בוצעו כ־100 
מרדפים וסריקות גדולות במחנות הפליטים. 
מחנות  שני  בדילול  הוחל   1971 יולי  בסוף 
הפליטים הגדולים ונפרצו בתוכם דרכי מעבר 
כמעט  חדלו  מספר  שבועות  תוך  רחבות. 
ומאות  נהרגו  מחבלים   104 החבלה.  מעשי 
נלכדו. בשנת 1972 נרשמו 60 פיגועים בלבד. 

פח"ע חו"ל
כאשר הסתבר לערבים כי מלחמת ההתשה 
ההתקוממות  ניסיונות  וכן  נכשלה  בגבולות 
עזה, הם העבירו  וברצועת  ושומרון  ביהודה 
את המלחמה כנגד ישראל לפיגועי מחבלים 
המנהיגות  כללה  התקופה  באותה  בחו"ל. 
הצבאית־מדינית בישראל את ראש הממשלה 
דיין,  משה  הביטחון  שר  מאיר,  גולדה 
הרמטכ"ל דוד אלעזר, ראש אמ"ן אהרון יריב 
הפעילות  בעקבות  זמיר.  צבי  המוסד  וראש 
בחו"ל של המחבלים - חטיפת מטוס "סבנה" 
1972(, רצח  )מאי  בלוד  1972(, הטבח  )מאי 
 -  )1972 )ספטמבר  במינכן  הספורטאים 
החליטה הממשלה לפעול כנגד גל הפיגועים 
בתחום  עיקריים:  תחומים  בשלושה  הזה 
הגמול,  ובתחום  הענישה  בתחום  האבטחה, 

ומינתה ועדת חקירה ובה רב־ניצב פנחס קופל, 
שהוגשו  במסקנות  ברתל.  ואביגדור  קשתי  משה 
ביקורת  נמתחה   1972 באוקטובר  ב־6  לממשלה 
ואדישות.  נאות  פיקוח  חוסר  אי־סדרים,  על 
הוסקו מסקנות אישיות נגד כמה אנשים בשירות 
שפוטרו  בגרמניה,  ישראל  בשגרירות  הביטחון 

בעקבות הגשת מסקנות הוועדה.
החלטת  פורסמה   1972 בנובמבר  ב־26 
אחריות  תחומי  חלוקת  בנושא:   231 ממשלה 
השב"כ.  לבין  בחו"ל  הפועלים  הגופים  בין 
המקצועית  להנחיה  כאחראי  נקבע  השב"כ 
הגופים  ונקבעו  בשב"כ  האבטחה  אגף  והוקם 

ולהשגת התקציבים  לביצוע ההנחיות  האחראים 
שיטה  גובשה  כן  כמו  מההנחיות.  המתחייבים 
אבטחה  דוקטרינות  נקבעו  מחלוקות,  ליישוב 
ונהלים, שיטות פעולה ואמצעי אבטחה... הוצאו 
עם  בתיאום  קונקרטיות...  בעיות  לגבי  הוראות 
הצרכים הייעודיים של הגופים ודרישות ההכשרה 
על  כמפקח  נקבע  גם  השב"כ  אבטחה.  אנשי  של 
מאובטח...   גוף  בכל  האבטחה  מערך  יעילות 
ואחראי על הזרמה שוטפת ומעודכנת של ידיעות 
שיש להן קשר לאבטחת הגוף, ובמידת הצורך - 
ומתן  אמצעים...  נקיטת  בדבר  הוראות  פרסום 

התראות קונקרטיות על פיגוע אפשרי... 
התקפית  בפעילות  הממשלה  נקטה  במקביל 
אימונים  ובסיסי  המחבלים  במנהיגי  לפגיעה 
מטוסי  תקפו  בספטמבר  ב־8  בחו"ל.  לפיגועים 
חיל האוויר בסיסי מחבלים בלבנון ובסוריה. נגרם 
ב־16־17  נפגעים.  כ־250  והיו  לבסיסים  כבד  נזק 
בספטמבר 1972 נערך מבצע "קלחת 4" שבו חדר 
כוח צה"ל לדרום לבנון, סרק 22 כפרים והרג 32 
מחבלים, פצע 46 ושבה 12. ב־20 בפברואר 1973 
פשיטה   - 54־55"  "ברדס  מבצע  לפועל  הוצא 
אל־ בנהר  המחבלים  של  האימונים  בסיסי  על 

בארד ובאל בדווי באזור טריפולי שבצפון לבנון. 
ב־9  פצועים.  ו־65  הרוגים   60 נגרמו  למחבלים 
 - נעורים"  "אביב  מבצע  נערך   1973 באפריל 
המחבלים  מנהיגי  של  המגורים  בתי  על  פשיטה 
וכ־50  הרוגים   20 נגרמו  למחבלים  בביירות. 
פצועים בהם מראשי מנהיגיהם. בחו"ל נהרגו 18 

בעלי תפקידים של המחבלים בדרכים שונות. 
במהלך מלחמת ההתשה נפלו בשבי המצרי 12 
חיילי צה"ל ו־3 נפלו בשבי הסורי. ב־16 באוגוסט 
וב־29 במארס  פצוע ממצרים  טייס  הוחזר   1970
ביוני  ב־9  ממצרים.  אחד  חייל  הוחזר   1971
סוריה  עם  חילופין  עסקת  התבצעה   1972
במסגרתה הוחזרו שלושת הטייסים השבויים 
בסוריה תמורת 5 קצינים סורים שנחטפו על 
שלושה  הוחזרו   1973 ביוני  ב־3  צה"ל.  ידי 
טייסים ישראלים, סרן גדעון מגן, סרן פנחס 
שנות  שלוש  לאחר  איתן,  בועז  וסגן  נחמני 
 46 ישראל  החזירה  ותמורתם  בסוריה  שבי 

שבויים סוריים.

הגדלת הצבא הסדיר וחיזוק 
השריון לאחר ששת הימים

בשנת 1968 סוכמה התכנית הרב־שנתית 
במסגרתה   .1976 עד  הכוח  לבניין  "גושן" 
)מגח(  ו־401   14 חטיבות  הסבת  על  הוחלט 
הוקמה  תת־אלוף.  דרגת  ונוספה  לסדירות 
מפקדת הכוחות המשוריינים בסיני )אוגדת 
סיני(. בשנת 1970 הוחלט על מעבר לאוגדות 
)מפג"ש(  השריון  גייסות  ומפקדת  קבועות, 

נקבעה כאחראית על הקמתן.

סיכום
מלחמת  וערב  ההתשה  מלחמת  בסיום 
התרוממות  הרגשת  הייתה  הכיפורים  יום 
הביטחון  שר  ההתשה.  במלחמת  מהניצחון 
לאמור:  התבטא  דיין  משה  )במיל'(  רא"ל 
"יתרוננו הצבאי הינו פריים הכפול של חולשת 
נובעת  חולשתם  התעצמותנו.  ושל  הערבים 
מגורמים שאינני סבור כי יחלפו במהרה: רמה 
בטכנולוגיה  בהשכלה,  חייליהם  של  נמוכה 
מדי  המאחד  בין־ערבי  פירוד  ובאינטגריטי, 
קצרות...  ולתקופות  שטחי  באופן  אך  פעם, 
לעומת זאת, בעוצמתנו היחסית, נוכל לדעתי 
להתמיד גם בשנים הבאות... צפויים הסדרי 
נשק  של  העצמי  הייצור  ויכולת  מהחוץ  רכש 
מתאימים  הצבאיים  קווינו  לכל,  ומעל  מודרני, 
אלקטרונית...  ולשליטה  פיזית  להגנה  וערוכים 
מהבחינה הכלכלית מעמסת הביטחון על המשק 
תקציב  של  חלקו  והולכת...  פוחתת  הישראלי 
הביטחון מהתל"ג שהיה ב־1970 כ־24.1 אחוזים 
להמשך  צופים  אנו  אחוזים.  ל־16.3  ב־1973  ירד 
הירידה כך שבשנה 1977 יהווה רק 14.6 אחוזים... 
משך שירות החובה יקוצר בשנה הבאה בשלושה 
החל  פחת  המילואים  שירות  ואילו  חודשים 
אחוזים  בשלושים   1972 של  השנייה  מהמחצית 

לעומת 1970". •
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האפשרות  לך  ניתנת  שוב  בר־מזל1,  -  ובכן, 
להצטיין.

-  הייתי מעדיף שתינתן לי האפשרות לישון.
-  קודם לא שמענו ממך דברים כאלה.

-  אולי שמעתם שאפשר להילחם שמונה ימים 
ללא שינה, בלי לצאת מהקרב אף לדקה?

כולה  החטיבה  אבל  יש.  האמת.  מן  בזה  -  יש 
מביטה עליך בגאווה.

נמצאת  כולה  החטיבה  כולה...  -  החטיבה 
הגבול.  מקו  החל  שרופים.  ובכלים  בקברים 

וזה
- אספסוף של עבריינים וקבצנים.

ובכלל, איך  -  מספיק, חבר2 סגן! איבדת רסן! 
בצבא  לקצין  בפרצוף  אגרוף  לתת  העזת 

האדום?
- הרי זה...

- שב! תביא את המפה!
ּפּוף  רק  לשבת?  איפה  סביבי,  הסתכלתי 
עגלגל קטן היה שם. המג"ד ישב על קצה מיטה 
ענקית. גם כן פריץ! בחר לו חדר מיטות בתור 
באחוזה  אחר  מקום  מצא  לא  פיקוד.  חדר 

הארורה הזו. 
לא היה לי ספק ששוב ייתן לי פקודה לתקוף 
דרך הגשר. לעזאזל, איזו מיטה! צוות הטנק כולו 
יכול היה לישון עליה, גם לאורכה, גם לרוחבה. 

שיש  שיערתי  לא  מעולם  רכה.  גם  ודאי  היא 
מיטות כאלה. לא אוציא עוד מילה על המשקל 

שהגשר יכול לשאת...די. 
על  ממגפיי  נשפכה  שנמס  השלג  שלולית 
את  יפה!  שיהיה  אז  יפה!  איזה שטיח  השטיח. 

ביתי לא אקשט בו.
- ברור לך, חבר סגן?

- ברור.
החזרתי את המפה לתיק־צד וקמתי.

- אני רשאי ללכת?
ואפילו אל תחשוב שוב לחלק אגרופים  -  לך. 

בפרצוף.
נפנפתי בידי ויצאתי. 

כפור  השוקעת.  בשמש  כדם  האדים  השלג 
כיסה את העצים. השמיים כחולים. ובשביל מה 
לי, לעזאזל, היופי הזה? בלילה יהיה כפור. ובכלל, 

צריך עוד להישאר בחיים עד הלילה. 
אל  לרדת  והתחלתי  הטנקים  ליד  עברתי 
בדריכות.  בי  הביטו  הטנקים  מפקדי  הגשר. 
להם.  קראתי  לא  ושתקו.  בעקבותיי  הלכו  הם 
אם רוצים - שילכו. כאן לא מסוכן. חי"ר כבר 
כבש ראש גשר קטן בגדה השמאלית. הם כבר על 
הגבעות ההן, כמאה וחמישים מטר מקו המים. 

כובד הטנק, אך  יישא את  לא  ברור שהגשר 
הם שם,  מה  נוספת.  מילה  אף  למג"ד  אגיד  לא 

השתגעו? 
הנהר.  פני  על  שטו  קטנות  קרח  חתיכות 
 - הקצינים  סמיכים.  נראו  השחורים  המים 
גם  שותקים.  עומדים.  הגשר.  מעקה  ליד  לצדי, 
בין  שזנבו  כלב  כמו  מתחבא  כאן.  הזה  הסג"ם 
הרגליים. ה"פנס" שתחת עינו אכן עצום. כן, יש 
בלי  ברוך השם, העניין הסתדר  ביד.  לי עוצמה 

אקדח. בזעמי, יכולתי גם לחסלו. 
קצין בצבא האדום...המג"ד לא פספס הזדמנות 

להטיף לי מוסר. לּו היה רואה...
בעורף.  שנה  כמעט  לו  התבטל  זה  בן־זונה 
שמר על דגל החטיבה3. אנשים לחמו, מתו, והוא 
שמר על הדגל! היום, לקראת הבוקר, החטיבה 
כמעט חוסלה. אז גירדו כל מה שנשאר, מהיקב 
הגיע  הוא  וכך  חדשה,  פלוגה  הקימו  ומהגורן. 

אלי. 
עד  רב  זמן  עוד  יעבור  הכביש היה ממוקש. 
המבצע  והצלחת  הקרבית...  ההנדסה  להגעת 
קצה  לאורך  נסענו  ביצועו.  במהירות  תלויה 
בדיוק  לנסוע  הטנקים  כל  על  פקדתי  הביצה. 
לפי עקבות הזחלים שלי. וההוא החליט לנהוג 
בעצמו. אמר שאינו סומך על הנהג שלו. כולם 
הכניס את  מנוול,  והוא,  ועברו,  בזהירות  זחלו 
הטנק לביצה. בקושי חילצנו. איבדנו זמן שיכול 
העזתי  שלא  הזמן   - רבים  חיי  להציל  היה 

גשר נמוך
זהו תיאור ספרותי של אירוע שהתרחש בפועל עם יֹון ֶדֶגן, בעת ששימש מ"פ שריון 
במהלך  שביניהם  והמחשבות  והמוות  החיים  השנייה.  העולם  במלחמת   19 בגיל 
וכמה רמות מעל המבצעים אותם בפועל  נקבעו כמה  מלחמה ארוכה, שמהלכיה 
מלחמה  שחווה  מי  לכל  המשותף  מן  בהם  ויש  בכתבה  משתקפים  הקרב,  בשדה 

כלוחם. הדברים נכתבו בשנת 1959
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הקרבית.  ההנדסה  של  לבואה  בהמתנה  לבזבז 
מובן שהחטפתי לו... הרי ברור שהמנוול רצה, 
במקום להילחם, לשבת לו בביצה, כשם שלפני 

כן ישב במטה ושמר על דגל החטיבה. 
...ואת מי, לעזאזל, מביא השטן אל הגשר? 

את המג"ד, את השליש הבכיר... ואת מי עוד? 
מפקד החטיבה בכבודו ובעצמו? ובעצם, מה 
וקומץ  כל־כך מפתיע? הרי מלבד הפלוגה שלי 
של חי"ר - לא נותרו אצלו אנשים. עוד בטרם 

הגיע אל הגשר, צעק: 
בגדה  לחי"ר  נוח  לא  בר־מזל,  הגיע,  -  זמנך 

השנייה בלעדיכם.
על  לדבר  שוב  רציתי  לא  קצת.  המתנתי 
הייתי  לולא  לשאת.  מסוגל  שהגשר  המשקל 
יהודי... הייתכן שהם חושבים שאני כזה פחדן? 

לפתע בא לעזרתי רב־סגן4:
- חבר אלוף־משנה, הגשר יתמוטט.

שלושים  רשום:  המפה  על  יתמוטט.  -  לא 
טון... על המפה הגרמנית! משמע שיש טווח 

ביטחון.

זמן  לפני  המפה  את  הדפיסו  הגרמנים  -  אבל 
רב! 

כבר  הקורות  נא,  הסתכל  אלוף־משנה,  -  חבר 
קצת רקובות. 

- למטה בזרם יש גשר מאבן.
בידי  עדיין  מאבן  הגשר  הקצינים,  -  חברים 

האויב, ולא ידוע, אם ישאיר אותו שלם. 
של  אספסוף  באמת  אתם  לעזאזל?  זה,  מה 
לא  שלי  המקורית  בפלוגה  וקבצנים!  עבריינים 

היו מעיזים לנאום בנוכחות מפקד חטיבה!
- כאן זה לא שוק! - התערבתי בוויכוח - 

כן, המפקד! נעבור לגדה השמאלית!
חזר  הוא  ברב־סגן.  הבטתי  ובבושה  בכאב 
עם  ומשופץ,  ישן  טי־34  קיבל  החולים,  מבית 
מהאחרים  נמוך  היה  משקלו  מ"מ5.   76 תותח 

בארבעה טון, ולכן יעבור ראשון. 
העולם מתנהל בדרך נבזית. פצעיו של הרב־
סגן טרם הגלידו. הוא נלחם כמו אריה. איש ישר, 
מצניע לכת, אמיץ. אין למצוא חבר טוב ממנו. 

והנה, בבקשה...

הנמוכה  במהירות  רב־סגן!  חבר  -  קדימה, 
ביותר!

המג"ד הנהן בראשו ויחד עם מפקד החטיבה 
ברגע  מהגשר.  התרחקו  הבכיר  השליש  ועם 
שהופעל המנוע, הגרמנים פתחו באש מרגמות. 

המנוולים טיווחו את הגשר מבעוד מועד. 
טי־34 הישן והמטולא זחל לאיטו על הגשר. 
לא  כאילו  הטנק.  לפני  רגוע  פסע  הרב־סגן 
התפוצצו פצמ"רים סביבו. לעזאזל, את האיש 
הזה הייתי חייב לשלוח ראשון אל המוות! הטנק 
הגיע אלי. ניתקתי את עצמי מהמעקה ופסעתי 
לצדו של הרב־סגן. לפחות בכך רציתי לכפר על 
נותרו  הגשר.  מחצי  יותר  עברנו  כלפיו.  עווני 
שהרצפה  חשתי  לפתע  מטר.  כחמשה־עשר 
בורחת מתחת לרגליי. האצנו את צעדינו. רצנו. 

הטנק נתן גז וזינק אל היבשה. 
המ"פ של החי"ר כבר חיכה לנו, כולו עמוס 

בחבילות רימוני יד.
הגשר  הימנית.  הגדה  אל  בריצה  חזרתי 
את  קרעו  הזחלים  בכאב.  ורעד  התנדנד  עוד 

יון דֶגֶן בביקור ביד לשריון בלטרון

אוקטובר 2009  שריון 33 ׀ 43



רצפתו. הפצמ"רים נפלו למים. בצד ימין נקרע 
קולעים,  הם  הרצפה.  עם  יחד  המעקה  קטע 

המנוולים. 
מאחורי גבי ירה תותח הטנק. אהה, הרב־סגן 

נכנס לקרב.
התקרבותי.  אחר  בדריכות  עקבו  הקצינים 
צריך  אני תמיד  מדוע  זהים.  כולם  הטנקים של 
להיות ראשון? כדי שלא יחשבו, חלילה, משהו?

אני שם עליהם זין. שיחשבו. גם לפי הפק"ל 
אני לא צריך להיות ראשון עכשיו.

- חבר סגן־משנה, קדימה, לגדה השמאלית.
אפילו הפנס שתחת עינו החוויר. חבל, בכל 
זאת. הוא מין חסר ישע כזה. בלי ניסיון קרבי. 

הוספתי כבר בנימה לא פיקודית:
-  העמד את הטנק תחת העץ ההוא. זה מחוץ 

לקו האש. חכה לפקודתי!
רגליים  היו  לא  כאילו  הטנק,  אל  צעד  הוא 
בתוך מכנסי הצמר גפן שלו. נכנס לצריח. חתיכת 
רגוע בהרבה,  נהג  חרא! מפחד מפצמ"רים! הרי 
כשבקטע הקשה צועד מפקדו לפני הטנק. והנהג 
פעם  קופץ:  הוא  מנוסה.  כל־כך  אינו  אכן  שלו 

כמעט מדמם את המנוע, פעם נותן גז. 
כבר התכוונתי להשיג אותם וללוות. פתאום 
הטנק  והתמוטט.  שיכור,  כמו  התנדנד  הגשר 
תחת  הפנס  עם  ההוא  לצריח.  עד  במים  שקע 
העין קפץ ראשון החוצה והחל לטפס על קורות 
הגשר השבורות. גם הטען טיפס החוצה, אבל 

חזר לצריח להוציא את חבריו. 
עניינים  יותר  לי  אין  בחיים.  כולם  ובכן, 

אתם. 
ואומרים  נגמרה.  המלחמה  בשבילו  לעזאזל! 

ששורדים הטובים...
מפקד החטיבה סימן לי להתקרב.

- תפרוס מגננה עם החזית לכיוון צפון.
אלוף־משנה.  כתמיד.  בוטח  היה  לא  קולו 
לפחות היה קורא למהנדס שלו לפני שיקשקש 
שטויות. אילו רק יכולתי לומר לו כל מה שאני 

חושב עליו! 
כך זה תמיד. משמעת הדרגות אינה מתירה 
אנשים  חיי  מבזבז  שהוא  שמוק  לכל  לומר 
לחינם. אלוף־משנה... ואולי גם הוא חושב על 
אל  התקרב  אלוף־המשנה  הדרגות?  משמעת 

הגשר. בצד השני עמד המ"פ של חי"ר.
שייכים  שאתם  זכרו  חי"ר,  מעמד,  -  החזיקו 

לחטיבת סיירת השריון המהוללת! 
אל  והלך  התכופף  ברישול,  הצדיע  המ"פ 

הגבעה. 
לּו היו מתחלפים במקומות... 

החטיבה  מפקד  הג'יפ.  הגיע  הערב.  ירד 
נכנס אליו והסתלק. המג"ד ושלישו הבכיר עלו 
נדלקו  ליל־כפור  של  ענקיים  כוכבים  לאחוזה. 
את  בדקתי  בערו.  השריפות  למלחמה.  מעל 
עמדות השמירה ונכנסתי לתוך הטנק. הבחורים 

שיחקו קלפים.
- מחכים לך, המפקד, בוא לאכול.

הטען סילק את הקלפים ופרש את הברזנט. 

לוודקה  וודקה.  עם  מימיה  לי  הושיט  המקלען 
המקומית היה ריח של כמון. לא בא לי לשתות. 
לחולצה  מעל  שלבשתיו  מפרווה,  האפוד  אבל 
הקור  מפני  ראויה  הגנה  סיפק  לא  ולסוודר, 
בעורף  השארתי  הסגין  את  לעצמות.  שחדר 
חבל.  הטנק.  בתוך  יפריע  שלא  כדי  הגדוד, 
בשעות היום עוד איכשהו, אבל עכשיו אפילו 

הנשמה שלי קפאה. 
התותחן.  לצד  הטנק  רצפת  על  התכרבלתי 
הטען  במושביהם.  התרווחו  והמקלען  הנהג 
טיפס על המושב שלי. כיבינו את הפנס הפנימי.  
על לוח השעונים זהרו ספרות ומחוגים. השעה 

עשרים ודקה... 
השעה  זהר.  השעונים  לוח  עיניים.  פקחתי 
נדמה  היה  ולי  דקות...  ושתים־עשרה  עשרים 
הקרב  צלילי  אותנו.  העיר  משהו  נצח.  שחלף 
פתח  הנהג  להעיר.  היו  אמורים  לא  הרגילים 
את המכסה. אל הנהר התקרבו חיילים. יצאנו 
מהטנק והבטנו בשתיקה כיצד הם מורידים על 
הקרקע קורות עץ כבדות שהביאו על כתפיהם. 
כבר  הנהר  וליד  הגיע,  לא  עוד  הטור  של  הזנב 
דפקו הגרזנים של חיילי ההנדסה הקרבית. עלה 

ריח עז של אורן מנוסר.  ניגש אלי סרן. פנים 
מוכרות. ודאי! נפגשנו ליד סמולנסק. הוא היה 

אז סגן.
אנו   - שוברים  אתם  מגהצים6.  לכם,  -  שלום 

בונים. חלוקת עבודה.

- לבנות - זה עסק טוב.
-  תלוי איפה לבנות וכיצד. הנה, הבחורים שלי 
צריכים עד הבוקר לבנות עבורכם גשר נמוך.

- עד הבוקר?!
- כן. עד לשעה שמונה אפס־אפס.

-  נּו, חבר סרן, כאן קצת הגזמת - אמר מישהו 
מהטנקיסטים.

הסרן הביט עליו בחיוך עצוב. מאחורי הנהר 
השריקה  ותוקפת,  מתגברת  אלינו,  התקרבה 
השטנית של פצמ"ר. כבר רציתי להתכופף. אבל 
יודע  השד  קורה.  אינו  דבר  כאילו  עמד  הסרן 

באיזה מאמץ החזקתי את ראשי הכבד. 
הפצמ"ר גמר את הגשר. הרסיסים והשבבים 

מילאו את האוויר בזמזום וביבבה. 
- חובש! מהר!

רק עכשיו שמתי לב שהחיילים עומדים במי־
את  ודופקים  החזה,  עד  להם  המגיעים  קרח, 
הבחנתי  במג"ד  גם  הנהר.  לקרקעית  היתדות 
רק עתה. הוא ישב על הטנק שלי וליטש פומית 
התפוצצו  הפצמ"רים  סגינו.   בקצה  לסיגריות 
הגדה  על  הגשר,  שברי  על  הרף,  ללא  כבר 

השמאלית, על גגו של הטנק שטבע.
- אתה רואה, סרן - אמר המג"ד - הזהרתי 
אותך. הגרמנים טיווחו את הגשר. ואתם בונים 
במרחק ארבעים מטר ממנו. צריך לבנות רחוק 

יותר.
יכול  איני  רב־סרן.  חבר  פקודה,  היא  -  פקודה 

להזיז את הנקודה שצוינה על המפה שלי.
-  יהיו לך אבידות כבדות. טוב שהגרמנים אינם 

יכולים לתקן את הטיווח.
החתיכה  קרח.  בחתיכת  הסרן  בעט  כוחו  בכל 
עפה למרחק חמישה־עשר מטר ונתקלה בזחל 

הטנק.
-  נקודה על המפה... לפעמים אני כל־כך זועם. 
כל כך זועם! מה אתם, זונות, שולחים אנשים 
למות? הרי אפשר להילחם בשכל. נקודה על 

המפה...
הרב־סרן הביט לצדדים ואמר בשקט:

מצליח.  אתה  בזה  בקרח.  שתבעט  -  מוטב 
אחרת זה יגיע עד לסֶמר"ש7...אתה יודע...

- הסרן נפנף בידו בחוסר תקווה.
אותי  יציל  שהמוות  תחושה  לי  יש  -  היום 
מסמר"ש. הייתי רוצה להשתכר. אבל המצב 
אינו מרשה. נקודה על המפה, כוס־אמ־אמא 

שלהם!
חייל־הנדסה ענק ניגש אל הטנק השכן, דלי 

בידו.
- אחים, יש לכם בנזין?

- לנו יש סולר, דלק לדיזל.
- בשבילי זה היינו הך, רק שיבער.

על  הסולר  את  שפך  הוא  דקה  כעבור 

יון דגן כיום, עם אותו ההצטיינות והגבורה 
ממלחמת העולם השנייה
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את  ליחכה  עצלה  להבה  גדול.  צריף  של  קיר 
אחזה  טורפת  ואש   - אחד  רגע  הלח.  הקרש 
הקיפו  בנהר  שנרטבו  ההנדסה  חיילי  בצריף. 
התפשטו  מהם  אחדים  הענקית.  המדורה  את 
ערומים על השלג ממש וייבשו את מדיהם. גם 
את הפצועים הביאו לכאן. בכי ואנקות. צללים 
גידופים  המשחיר.  השלג  על  רוקדים  פרועים 
אדירים, לא מובן איך ממציאים כאלה. חיילי־
הנדסה בתוך מי קרח. פיצוצי פצמ"רים. "אחת־

8 דפיקות על  שתיים - היי! עוד פעם - היי!" 
יתדות הגשר. 

הכול התבלבל במוחי הרדום. לפעמים נדמה 
לי שאני רואה בחלומי את הגיהינום. 

הוודקה  כל  את  לחיילי־ההנדסה  מסרנו 
ציווה  המג"ד  האחרונה.  הטיפה  עד  שלנו, 

להביא מהאחוזה את כל מה שיכול לחמם. 
מדורות  בערו  החוף  על  בער.  עדיין  הצריף 
הגשר.  ליד  התחלפו  ההנדסה  חיילי  חדשות. 
אחדים באו, אחדים חזרו אל הגשר. רק הגוויות 
וכיסו  החוף  על  אותם  ערמו  קבועות.  היו 
הזרם. הגשר  נסחפו עם  במעילי־גשם. אחדים 
ויותר אל הגדה השמאלית. כבר  יותר  התקדם 
ייבנה לקראת הבוקר.  לא היה לנו ספק שהוא 

אלא אם יהרגו את כולם לקראת הבוקר. 
שלו  הסגין  תחתית  על  הסרן.  הגיע  שוב 
נתלו נטיפי קרח. הוא סחב אותי אל המדורה. 
התיישבנו על ארגז התחמושת. הוא הושיט לי 
בתאווה  לגם  הוא  סירבתי.  וודקה.  עם  מימיה 

ונשף בקול.
-  הו, אחי, הלוואי שהייתי עכשיו על התנור!9 
ונקבה לצידי. חמה כזאת! וחם מסביב. ושקט. 
כך, בפעם האחרונה. לפני הפרידה... הו, איך 

שהייתי תוקע...
שתקתי. לא אהבתי שמדברים על זה. משהו 
מה  ידעתי  טרם  המעיים.  את  לי  הפך  מטריד 
זאת אהבה. אמנם התאהבתי פעם בבית הספר, 
אבל זה היה משהו אחר. אחר כך - המלחמה. 
החבר'ה  אחת.  פעם  אפילו  לי,  יצא  שלא  כך 
התבדחו על חשבוני, ניהלו שיחות זימה. הייתי 
קם ובורח. ובעקבותיי נשמע הצחוק המלוכלך 
לא  עכשיו  לעזאזל!  הרגש.  חסרי  חבריי  של 

נותר שיתבדח על חשבוני.
ההתקפה.  של  התשיעית  היממה  החלה 
הקו  אל  לפתע  התקרבו  הפצמ"רים  פיצוצי 
הגבעות.  על  לטרטר  החלו  המקלעים  הקדמי. 
ירה תותח של טנק. המנוע של טי־34 הופעל.  
חיילי ההנדסה שעל הגשר פסקו לדפוק בגרזנים 
והביטו אל המקום שבו פיצוצי הרימונים הפכו 
הרב־סגן  של  הטנק  מעל  מתמשכת.  להמיה 
פרצה להבה. פיצוץ. נור תאורה נתלה מעל לקו 
הקדמי. על הגבעות לחמו פנים אל פנים. נמוך 

מעל ראשינו עף צרור נותב של מקלע. 
מ"פ חי"ר הגיע בריצה אל החוף. הוא נחנק 

וצעק:
-  בר מזל! סגן! קדימה, תירה מכל הכלים! הם 
דוחפים אותנו אל המים! לא אחזיק מעמד! 

אחד!  אף  נשאר  ולא  כמעט  שלי  מהחיילים 
רק קומץ! קדימה! אל תחשוב!

לא  בשתיקה.  מבטים  החלפנו  ואני  הסרן 
יכולתי.  לא  האילמת.  לשאלתו  להשיב  יכולתי 
יותר.  ומבוגר  החלטי  להיראות  כדי  אפילו 

בחוסר ביטחון נדנדתי בראשי. 
הסרן אמר בשקט:

-  נכון, מגהץ. אסור לירות על שלנו.
הוא השתתק והוסיף:

-  למען האמת, עוד אתמול בערב חששתי שכך 
זה ייגמר.

הגשר.  על  שקפאו  בחייליו  הביט  הסרן 
פקודתו הסמכותית ננעצה בלילה הרועם:

- גדוד! לקרב! 
אבל  הזה.  היקר  האיש  את  לחבק  רציתי 
תמיד פחדתי להיראות רגשן. בכלל, הייתי צריך 

להיראות גברי יותר מאחרים.
חיילי ההנדסה מיד תפסו את תתי המקלעים 
ומגפיהם  נעליהם  הלהביורים.  ואת  שלהם 
על  והם   - קפיצה  הגשר.  רצפת  את  הרעידו 
החוף. והנה כבר קריאת הקרב שלהם התגלגלה 
מלהביורים  בוערים  זרמים  הגבעות.  לכיוון 

אינם  שלהביורים  חשבתי  בחושך.  הצליפו 
חיילי  אבל  פנים.  אל  פנים  בקרב  הטוב  הנשק 
התקפת  את  שהדפו  רק  לא  הצליחו.  ההנדסה 
הגשר.  ראש  את  הרחיבו  אף  אלא  הגרמנים, 
הגשר, כמו עמוד שדרה של דינוזאור, נצמד על 
המים, מת ונזנח. הסרן לא מילא את הבטחתו.

כעבור חצי שעה באו מהעורף חיילי הנדסה 
זמרת  ושוב  הגרזנים.  דפיקות  ושוב  נוספים. 
שלי  וכשהעפעפיים  קולית.  הרב  המסורים 
קרחת  על  טובה,  על שמש  חולם  אני  נעצמים, 
עליו.  רצות  בלי קליפה שנמלים  לח  זרד  היער, 
תוחב  ושוב  אותו  מלקק  הזרד,  את  מנער  אני 
אותו לתוך קן הנמלים. אבל כשפקחתי בקושי 
את עיניי, היה ליל כפור, גבעות בוערות וגשר 

שנדבקו אליו חיילי ההנדסה. 
תלתלי  וסגולים.  כחולים  נעשו  השמיים 
הענפים  על  נוע  ללא  נתלו  כפור  של  הׂשֵיבה 
השריפות.  של  הלהבות  החווירו  השחורים. 

צוותי הטנקים לא ישנו. 
להבנה של ממש  הגענו  זה  בלילה  רק  אולי 

שלא רק לטנקיסטים קשה במלחמה. 
הקרשים  השמאלית.  בגדה  נגע  הגשר 
לזה,  זה  צמודים  הונחו  רצפתו  של  האחרונים 

כמו כדורים במחסנית. 
בגשר כבר הוציאו פצועים. חיכיתי. קיוויתי 
ההוא  לראות את הרב־סגן או מישהו מצוותו. 
עם הפנס תחת עינו ישן, ודאי, אי שם בעורף. 

אני שונא אותו!
המג"ד  של  פקודתו  את  לי  מסר  השליח 

להתייצב אצלו באחוזה. 
עמד  המיטות.  חדר  באותו  היה  הרב־סרן 
דרך  בקע  כחול  בוקר  כוהל.  ושל  פיח  של  ריח 
וילון רחב. על המזרן הלא מכוסה  תחרתו של 
אל  בצבצו  מכנסיו  שרוכי  הבכיר.  השליש  ישן 
מתחת לסגין שלו. המג"ד נשען בשני מרפקיו 
על שולחן הטואלט עם המראות. ראשו הגדול, 

בהיר השיער, היה בתוך כפות ידיו. 
מ"מ.   85 פגז  מנורת־נפט העשויה מתרמיל 
מיכל אלומיניום. אנו מחזיקים בהם מים. ספל 

מפח מצופה זגוגית. 
עכשיו  בי  אחזה  הזה  מהעולם  שלא  תוגה 

יותר מאשר בלילה על חוף הנהר.
- חבר רב־סרן! התייצבתי לפי פקודתך!

אדומות.  בעיניים  ביגון  בי  הביט  הוא 
הּפּוף  על  אותי  והושיב  זקן  כמו  התרומם 

במקומו.
- שתה, בר מזל!

- תודה, לא רוצה. 
- שתה! כוס־אמא שלך!

הרב־סרן תמיד שולט בעצמו. אירוני. אבהי. 
מאלומיניום  המכל  על  הסתכלתי  קרה.  משהו 
הספל  לתוך  לי  מזגתי  המושיע.  הנוזל  עם 

המזוגג. הכוהל שרף אתי. נעשה חם יותר. 
עטפו  העולה  והבוקר  הדועך  המנורה  אור 
המשטח  פנטסטיים.  בכיסויים  החפצים  את 
ונמרח.  התעמעם  הטואלט  של  המבריק 
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במראותיו עוד ראיתי את פניו של הסגן ועיניו 
מיוסרות ושקועות. התבגרתי. כמה אלפי שנים 

הוסיף לי הלילה הזה שמסתלק עכשיו לאיטו?
- עוד קצת?
הנהנתי. 

המג"ד התהלך בחדר המיטות. מפינה לפינה, 
מפינה לפינה.

- חזר מישהו מצוותו של הרב־סגן?
- לא.

- ו... נו, מה רציתי להגיד... הצוותים נחו?
- לא, חבר רב־סרן.

-  ובכן, בקיצור, תוציא את המפה. תוציא את 
דרך  הנהר  את  תחצה  הכביש.  אל  הפלוגה 
גשר האבן ומיד תתפרס בקו. הקצה הקדמי 

כאן, ליד וילהלמסדורף.
- בגשר האבן???

יותר?  קל  שלי  חושב,  אתה  מה  שתוק.  -  שב, 
עצור! אל תשתה עוד, תשתכר.

את  וחיבק  הפוף  קצה  על  התיישב  הוא 
כתפיי.

הסיור  אמש  כאלה.  מקרים  ישנם  אחי,  -  כן, 

עכשיו  האבן.  גשר  על  בשקט  השתלט 
האוגדה כולה כבר על ראש הגשר המורחב. 

מחכים לנו.
- עוד אמש? ואתה ידעת?

ההנדסה  כשחיל  בלילה,  רק  לי  נודע  -  מנין? 
הלך להתקפה.

- אנו חייבים לעבור בגשר הנמוך!
-  חבר סגן, האם הפקודה ברורה לך? אל תעשה 
יש  לאויב  חי"ר.  כאן  אין  מזל.  בר  שטויות, 

הגנה חזקה. ושם אוגדת החי"ר כולה.
מלבד  חי"ר  שם  היה  לא  אתמול  גם  -  אבל 
הפלוגה בגדה השמאלית. גם אתמול הייתה 
ללילה  זקוק  היה  מי  אז  חזקה.  הגנה  לאויב 

הזה?
-  מה איתך, יום ראשון במלחמה?

הכוהל.  לא  זה  לא,  בהליכתי.  התנדנדתי 
לגזרים.  אותי  קרע  משהו  בתוכי.  כאב  משהו 

פחדתי שאפרוץ בבכי כמו ילדה. 
איני זוכר כיצד מצאתי את עצמי על הגשר.  
את  חרישית  אוושה  תוך  עקפו  קרח  חתיכות 
הקרשים  שקטים.  מים  אורן.  מעץ  היתדות 

החדשים צלצלו תחת המגפיים כמו קסילופון. 
כאילו הלילה לא היה. 

ואעביר  הפלוגה  את  אקח  עכשיו  לעזאזל! 
אותה בגשר הזה. אם יהרגו - מה טוב. המציאו 

לי כינוי - בר מזל. אז שיהרגו. 
הקרשים  על  החוף  אל  צעדתי  מהר 
אחים.  קבר  חפרו  ההנדסה  חיילי  המצלצלים. 
טוב  שיבחינו.  בלי  לידם  לעבור  השתדלתי 

שהסרן איננו כאן. רק עכשיו נזכרתי בו. 
טוב? ואולי הוא כבר איננו בכלל?

שלי.  הטנק  ליד  נאספו  הטנקים  מפקדי 
טובים,  בחורים  לפקודתי.  מחכים  הצוותים 
הֶחזיקו מעמד כמעט עד לסוף המלחמה. הם לא 
יודעים את המצב. הם לא יודעים כלום. בשבילם 
פקודתי היא חוק. ובשבילי - פקודתו של המג"ד. 
את  להזיז  אסור  הסרן?  אמר  איך  ובשבילו... 

הנקודות במפה. 
באמת, זה לא היום הראשון שלי במלחמה. 

וחזרתי  אותי  שחנקו  הדמעות  את  בלעתי 
על פקודתו של המג"ד בקול רגוע.

 1959

הערות
1.  בחזית הבילארוסית השלישית שימשה חטיבת סיירת שריון הנפרדת השנייה לפריצת קווי האויב. ביחידה מפורסמת זו קרה לי הנס: הצלחתי לשרוד ארבעה קרבות 
התקפה. כבר אחרי השני זכיתי, ובצדק, בכינוי "בר מזל". רק בקרב החמישי, וגם אז רק ביומו התשיעי, חטפתי פגיעה קשה. קשה עד כדי כך שעזבתי לא רק את 

החטיבה, אלא אף את רשימת החיילים שמסוגלים אי פעם להילחם.
2. בברית המועצות בכלל ובצבאה בפרט פנייה רשמית לאדם תמיד כללה את המילה "חבר".

3. בצבא האדום נחשב אובדן דגל היחידה לקלון, ולכן שמרו עליו במטה שבעורף.
4. דרגה שבין סגן לסרן.

5. בטי־34 החדש הותקן תותח 85 מ"מ, ומשקלו עלה מ־28 ל־32 טונות.
6. "מגהץ" - כינוי לטנק.

7. סמר"ש )ר"ת ברוסית של "מוות למרגלים"( - משטרה צבאית פוליטית.
8. קריאות קצביות שעוזרות בעבודה קבוצתית, כאן - בהכנסת יתדות לקרקעית הנהר.

9. בכפרים רוסיים בנו תנורי־הסקה כך שאפשר היה לישון עליהם.

טנק טי-34 רוסי, מהמצטיינים 
בהכרעת הנאצים במלחמת 

העולם השנייה
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קהל נכבד 
בערב זה, ערב יום הזיכרון תשס"ט, נתבקשתי 
לספר את סיפור אוגדה 143 - אוגדת הצליחה 
אלוף  של  בפיקודו  הכיפורים  יום  במלחמת 
אריק שרון, שהייתה לי זכות גדולה להיות סגנו, 
מבצע  של  הגשרים  מתחם  מפקד  זה  ובתוקף 

צליחת התעלה.
היסטורי  מבצע  של  הצבאי  הסיפור  עם  יחד 
הקשורים  המסרים  את  גם  להעביר  ברצוני  זה, 
מסרים  הכיפורים.  יום  מלחמת   - זו  במלחמה 
ועם  והנפגעים  הנופלים  ציווי  בעיניי  הם  אלה 
ישראל כולו, שהשתתף במלחמה שהיה לה תנאי 
ברור. התנאי הוא ניצחון בכל מחיר למרות שלא 
משתתפיו,  כל  ידי  על  ובוצע  הובן  אבל  נאמר, 
זו  ועד הרמטכ"ל.  מרמת הלוחם, החייל הבודד, 
הייתה מלחמת קיום של עם ישראל ללא פשרות. 
אמירה זו לא הייתה סיסמה. במלחמה זו נלחמנו 
על בתינו כאשר היינו מרוחקים 300 ק"מ מהם. 
עובדה זו לא שינתה את הבנתנו ואת מחויבותנו 

לנצח במלחמה.
פרשנות.  אין  מחיר"  בכל  "ניצחון  למושג 
לך  שאין  מלחמה  מצב  של  מציאות  כורח  הוא 
ברירה אחרת אלא לנצח. מושג זה עומד כמעט 
ביותר  חשוב  מנהיגותי  עקרון  עם  בהתנגשות 
שהוא: השגת מטרה תוך הגנה ושמירה על חיי 
הלוחמים - דבר שמחייב "כי בתחבולות תעשה 

לך מלחמה". 
הדבר דורש רמת מנהיגות קרבית עליונה שיש 
בה שני מרכיבים חשובים ביותר: מפקדים בעלי 
אישיותית,  מבחינה  הרמות  בכל  קומה  שיעור 
המקצועית  היכולת  ומבחינת  ומוסרית  ערכית 
הלחימה,  מטרת  את  שישיגו  כדי   - העליונה 

כאמור ניצחון במלחמה!
יום הכיפורים כמעט  כן, חלפו מאז מלחמת 
הייתה  כי  היום  גם  לומר  יכול  ואני  שנה   36
מלחמת  לאחר  ישראל,  במלחמות  הגדולה  זו 

אז  הייתה  הישראלית  החברה  העצמאות. 
מלחמה  חת.  ללא  ועשויה  אמיצה  פטריוטית, 
של  והמפקדים  הלוחמים  טובי  לנו  היו  שבה 
בלתי  היה  צה"ל  שבה  מלחמה  ישראל.  מדינת 
מנוצח. מלחמה שבה נלחמנו על אדמת מצרים 
ומימשנו את תורת הביטחון הראויה של צה"ל 
ולנצח.  האויב  לשטח  המלחמה  את  להעביר   -
ואכן, למרות שהופתענו וספגנו מפלות ואבדות 
מבצע  את  לבצע  הצלחנו   - המלחמה  בתחילת 

הצליחה.
ואכן ניצחנו, כי היינו הטובים ביותר וכך ראה 
בעקבות  אויבינו.  ובעיקר  כולו  העולם  אותנו 

זאת מימשנו את הישגנו הגדול בתהליך השלום, 
שהסתיים בהסכם השלום עם הגדולה שבאויבינו 
עם  ואחריה  מצרים,   - ערב  במדינות  והחזקה 

ירדן. 
למדינה  אותנו  הפכו  מאז  הרבים  הישגינו 
ואחת  שבשישים  מדינה  עוצמה,  בעלת  חזקה 
אדירים  הישגים  לזכותה  רשמה  קיומה  שנות 
בכל התחומים. אני מדגיש זאת כי מלחמת יום 
הכיפורים היא המהפך הגדול ביותר להתפתחות 
שלום  להשיג  אפשר  כי  הוכיחה  היא  זו,  כבירה 

ולא מתוך חולשה. 

זו  למשימה  אוגדתנו  יועדה  במקרה  לא 
ומוקמה כבר בראשית המערכה בגזרת הצליחה. 
שריון,  חטיבות   3 השתתפו  זה  אוגדתי  בקרב 
חטיבת צנחנים, אגד ארטילרי, אגד צליחה, אגד 
תחזוקה ויחידות לוחמות רבות שהצטרפו אלינו. 

מנינו כשבעה עשר אלף לוחמים.
תכנון מערכת הצליחה והקרבות של הצליחה 
פעולה  של  ביותר  והמורכבים  מהמסובכים  היו 
כידוע  ידי צה"ל.  התקפית שאי פעם בוצעה על 
המלחמה החלה ב־6 באוקטובר 1973, ואוגדתנו, 
אוגדת המילואים התגייסה במהירות ושעטה על 
שרשרות לעבר החזית בסיני והתייצבה לקרבות 
החל מיום 8 באוקטובר. קרבות הבלימה נמשכו 
עד 14 באוקטובר - שבו נערך קרב השריון הגדול. 
למחרת החלה מערכת הצליחה שהסתיימה ב־23 

באוקטובר, שאת עיקרה ביצעה אוגדתנו.
המערך  בהבקעת  החלה  הצליחה  פעולת 
המצרי על ידי חטיבות השריון, חטיבת הצנחנים, 
התעלה,  את  שריון  חטיבות  צלחו  ובעקבותיה 
כל זה תוך קרב לילה אוגדתי קשה ביותר, ללא 
תקדים במלחמות ישראל. סיכום שלב לחימה זה 
היה בעיתי כי לא ִאפשר לבצע את צליחתם של 

אוגדות פיקוד הדרום מערבה לעבר מצרים. 
ביום 16 באוקטובר נקבעה ההחלטה הגורלית 
היה  הצליחה  להמשך  התנאי  הצליחה.  להמשך 
את  החלפתי  למחרת  התעלה.  על  גשר  פריסת 
את  לבצע  והתחלתי  הגשרים  במתחם  אריק 
המתחם.  של  והקמתו  התעלה  גישור  משימת 
ההכרעה  נקודת  את  בהמשך  היווה  זה  מתחם 
והשיא שבו יעברו אוגדות פיקוד הדרום למצרים 
ויסיימו את המלחמה בכיתור הארמיות המצריות 

ויקבעו את תוצאות המלחמה.
הפתעה  אז  עד  היווה  הגשרים"  "מתחם 
גמורה עבור המצרים. כשהחלה תנועת הכוחות 
המסיבית של צה"ל לעבר המתחם - זיהה הצבא 
גודל הכוח הישראלי ואת ההפתעה  המצרי את 

למושג "ניצחון בכל מחיר" אין פרשנות. הוא כורח מציאות של מצב מלחמה שאין לך ברירה אחרת אלא 
לנצח. 36 שנים חלפו מאז מלחמת יום הכיפורים, וגם היום אפשר לומר כי הייתה זו המלחמה הגדולה 
במלחמות ישראל. החברה הישראלית הייתה אז פטריוטית, אמיצה ועשויה ללא חת. מלחמה שבה היו 

לנו טובי הלוחמים והמפקדים של מדינת ישראל . מלחמה שבה צה"ל היה בלתי מנוצח

ניצחנו כי היינו 
הטובים ביותר

אלוף )במיל'( יעקב )ג'קי( אבן*

טנק על דוברת "תמסח" - מהראשונים שצלחו
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האסטרטגית שמולה הוא ניצב. בשלב זה הפעילו 
לרשותם,  יכולת האש שעמדה  כל  המצרים את 
כן  כמו  המתחם.  לעבר  שכוונה  באוויר,  כולל 
הופגז והופצץ ציר התנועה העיקרי המכונה "ציר 
עכביש". המצרים עשו כל מה שביכולתם למנוע 

את צליחת האוגדה מערבה. 
הארוך  הלילה  היה  באוקטובר  17־18  ליל 
כאשר  המלחמה  תוצאות  נקבעו  ובו  ביותר, 
את  נוראית  תופת  אש  תחת  להעביר  הצלחנו 
הצבא  את  להכריע  כדי  מערבה   162 אוגדה 
זרימה  החלה  זה  משלב  לתעלה.  מעבר  המצרי 
ואוגדה  הדרום  פיקוד  כוחות  של  פוסקת  בלתי 

נוספת 252, למהלך הכרעה זה. 
בקרבות  שלוו  האלה,  המהלכים  תוצאות 
ובריכוז אש תופת על מתחם הגשרים שתיפקד 
המצרית.   3 ארמיה  כיתור  הייתה  לאות,  ללא 
בואכה  ה־101  בק"מ  צה"ל  כוחות  והתייצבות 
קהיר, ואוגדה 143 שלנו לעבר איסמעיליה וציר 

קהיר־איסמעיליה וכאן הוכרעה המלחמה. 
והורחב  אחד  בגשר  החל  הגשרים"  "מתחם 
והמשיך  הגלילים",  "גשר  שני,  לגשר  צפונה 
תחת  זאת  כל   - שלישי  גשר  עם  להיבנות 
ותחת  ומסובכות,  מורכבות  פעילויות מבצעיות 
ומפקדים:  חיילים  של  פוסק  בלתי  חיים  סיכון 
תחזוקה  יחידות  הנדסה,  חיל  שריון,  צנחנים, 
מאבטחים,  נ"מ,  כוחות  ואספקה,  חימוש  של 
יכולות  שגילו  הרפואה,  חיל  ויחידות  צוללנים, 
ואומץ בלתי רגילים של הקרבה וטיפול בנפגעים 
והצלת חיים. אלה גיבורי עם ישראל שביצעו את 
רגילים,  בלתי  ובאומץ  בנחישות  ייאמן  הבלתי 

והם שנתנו לנו את הניצחון. 
בוצעה  שבאמצעותו  הגשרים"  "מתחם 
בו  כי  המוות",  "חצר  נרדף  בשם  כונה  הצליחה 

נהרגו ונפגעו עשרות לוחמים שהיו במתחם או 
שהומטרה  התופת  מאש  כתוצאה  דרכו  עברו 
עליו. חיילי המתחם ומפקדיו שעמדו בכל ימות 
אלה  הם   - זו  נוראית  לאש  חשופים  הלחימה 

שאפשרו את ביצוע הצליחה. 
ברצוני לקרוא בפניכם קטעים מתוך פקודת 
מפקד  שרון  אריאל  אלוף  מטעם  מיוחדת  יום 
בטבת  כ"ו   ,1974 בינואר   20 מיום   ,143 אוגדה 

תשל"ד. ואלה הדברים:
לוחמים, 

יחד  יצאנו  חודשים  וחצי  שלושה  לפני 
למלחמה. הייתה זו מלחמה קשה ועקובה מדם. 

אנשי  אנחנו  נזעקנו,  הכיפורים  ביום 
המילואים, ויחדיו חשנו אל החזית המתמוטטת. 
מול המרכזי שבמאמצי האויב.  הוצבה  אוגדתנו 
תוך לחימת גבורה ומאמץ עליון של כל אחד מכם, 
עצרנו את הכוחות המצריים. הייתה זו האוגדה 
הביצוע  את  עצמה  על  ולקחה  שיזמה  שלנו 
המלחמה  שבמהלכי  והאכזרי  המורכב  הקשה, 
היא  התעלה  צליחת  התעלה.  צליחת  מבצע   -
במלחמה.  התפנית  ואת  השינוי  את  שהביאה 
ניצחון  איתה  שהביאה  היא   - התעלה  צליחת 
יום  במלחמה. עלינו לזכור שניצחוננו במלחמת 

הכיפורים הוא הגדול שבניצחונות שהיו לנו. 
למרות  וטעויות,  מחדלים  למרות  אם 
עשתונות  אובדן  למרות  והכשלות,  כישלונות 
ואובדן שליטה - הצלחנו להגיע לניצחון - טוב 
ביותר  הגדול  הניצחון  זה  שהיה  כולנו,  שנדע 
שנחל צה"ל מעודו. אנחנו נלחמנו, ומאות מטובי 
יותר נפצעו במהלכי  לוחמינו נפלו בקרב ורבים 

המלחמה - אך ניצחנו!
במחיצת  שֵירתי  לא  שמעולם  שתדעו  רצוני 
לוחמים כמוכם. אתם הייתם הגדולים שבכולם! 

מעולם לא חשתי באחוות לוחמים ויחסי רעות 
כפי שהיו באוגדה שלנו. היה זה בית חם שנתן לי 

תמיד את הביטחון בכוחנו וביכולתנו.
לכל  איחוליי  בצער.  היום  אתכם  עוזב  אני 
אחד מכם שיחזור במהרה לביתו, אך אם נצטרך 
לשוב ולהילחם - אני מבטיחכם לחזור ולהילחם 

איתכם יחד. 
לסיום

הכיפורים  יום  מלחמת  לאחר  שבאו  בימים 
שהיו  והפתעות  מחדלים  על  עצמנו  את  הלקינו 
לפני המלחמה ובמהלכה ולא הדגשנו כיאות את 
הניצחון הגדול ההיסטורי של מלחמה זו. הדבר לא 
בא כמעט לידי ביטוי בספרות, בשירה ובאמנות, 
ובעבורו,  מנצח  עם  ידי  על  שייעשה  שראוי  כפי 
מלחמת  כמו  אחרות  למלחמות  בניגוד  זאת 
הבין  שכן  מי  הימים.  ששת  ומלחמת  העצמאות 
הגדולים  הצבאות  דווקא  היו  הניצחון  גודל  את 
המלחמה  מהלך  את  ולמדו  שבאו  המערב,  של 
ומצאו לנכון ללמד אותה בבתי האולפנה הגדולים 

בעולם, וזאת למדתי מתוך ניסיון אישי. 
היכרותי  היא  לציין  שברצוני  נוספת  עובדה 
ביקורי  בעת  סאדאת  אנואר  מצרים  נשיא  עם 
במצרים עם נשיא המדינה יצחק נבון. אז ניתנה 
לי ההזדמנות להיפגש אישית עם נשיא מצרים 
ולשמוע את הערכתו על מלחמת יום הכיפורים 
כי תוצאות מלחמה זו הם הגורם והמניע לשלום 

עם ישראל . 
לנופלים במלחמת  זה המוקדש  זיכרון  בערב 
יום הכיפורים ובכל מערכות ישראל, אני מצדיע 

להם ולמשפחותיהם.
יהי זכרם ברוך!

* הדברים נאמרו בערב יום הזיכרון תשס"ט

דוברת "יוניפלוט" בתהליך 
השקה לתעלת סואץ 

לקראת העברת טנקים
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 מקום 1
למערכה על 

הציפור הלאומית

ד"ר יוסי לשם 

גני   9,500 בהם  וילדים,  מבוגרים  כמיליון 
צה"ל  יחידות  כל  ספר,  בתי  כ־4,000  ילדים, 
לבחירת  במיזם  השתתפו   - הרחב  והציבור 
הציפור הלאומית, שנערך ביוזמת מנהל המרכז 
הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון ד"ר 
יוסי לשם, ומנהל מרכז הצפרות הישראלי של 
נערך  המיזם  אלון.  דן  הטבע,  להגנת  החברה 
הטבע,  להגנת  החברה  של  פעולה  בשיתוף 
אוניברסיטת תל אביב, המשרד להגנת הסביבה 

ובנק דיסקונט.

על  הכריז  פרס  שמעון  מר  המדינה  נשיא 
הנשיא  בבית  שהתקיים  בטקס  הזוכה  הציפור 
הופקו  הדוכיפת  זכיית  בעקבות   .2008 במאי 
מטבעות של בנק ישראל בערך של שני שקלים, 

כרטיסי טלכרט ועוד.
 Effie הקמפיין זכה במקום הראשון בתחרות
לפרסום ושיווק אפקטיבי על קמפיין הציפור 
השנה"  ל"קמפיין  נבחר  ובנוסף  הלאומית, 
בתחרות "האריה השואג" - תחרות המצוינות 
הישראלי  האיגוד  של  ודוברות  ציבור  ביחסי 
הקמפיין   .2008 לשנת  ודוברות  ציבור  ליחסי 

שלנו זכה הן בקטגוריה שבה התמודד - "קמפיין 
בתחרות  הזהב  במדליית  והן   - טווח"  ארוך 

הכללית, שבה השתתפו 49  קמפיינים!
די־נור  זיקוקי  "ללא  השופטים:  מנימוקי 
הטבע  להגנת  החברה  הובילה  ענק  והפקות 
ומעניין. המהלך  מהלך תקשורתי פשוט, בהיר 
בלט באסטרטגיה שיווקית מקורית, רעיון גדול 
וערך חינוכי מוסף. פעילות יחסי הציבור הביאה 
לחשיפה בהיקפי שיא ביחס לתקציב שהושקע, 
באמצעות רצף אירועים תקשורתיים שתוכננו, 

תוזמנו ותוקשרו בקפידה."

נשיא המדינה מר שמעון פרס 
בטקס הכרזת הדוכיפת כציפור 
הלאומית של ישראל, מאי 2008

נגיד בנק ישראל פרופ' סטנלי פישר 
בטקס השקת מטבע שני שקלים עם 
דמות הדוכיפת והשקת טלכרט לרגל 
יום העצמאות ה־61 לישראל
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בובות בדמותו של נשיא 
המדינה מר שמעון פרס 

והציפור הלאומית הדוכיפת 
המצעד עדלאידע בתל־אביב

כרזת תודה על השתתפות במיזם 
לבחירת הציפור הלאומית
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 ,2007 מדי שנה מאז שנת  הנערך  לטרון  כנס 
עמותת  של  מייסודה  יבשה  ללוחמת  כבמה  החל 
שנה  הראשון.  הכנס  את  שערכה  לשריון"  "יד 
לאחר מכן נערך הכנס בשילוב עם מפקדת זרוע 
היבשה, ולאור הצלחת הכנס השני, הוחל בהקמת 
ומפקדת   ,)2009( יבשה"  לוחמת  לחקר  "המכון 
לכנס  האירוע  את  להפוך  החליטה  היבשה  זרוע 

זרועי־בינלאומי שנתי וקבוע. כך נבנה כנס לטרון 
השלישי.

נערכת  יבשה"  לוחמת  לחקר  "המכון  פעילות 
בתרומתו הנדיבה של מר צבי מיתר, והכנס השנה 
נערך בהשתתפות ובמימון מפקדת זרוע היבשה. 
שילוב זה מאפשר את התהליך המהיר הזה ובעל 
בין  והזיקה  הקשר  בפיתוח  הגדולה  המשמעות 

גם  זו  היבשה.  בזרוע  ההווה  ודור  העבר  דורות 
פריצת מחסומים וירטואליים של הדורות.

לוחמת  לחקר  ו"המכון  היבשה  זרוע  מפקדת 
יבשה" בפעולתם ובאמצעות הכנס השנתי יוצרים 
ודיון  להצגה  ובינלאומית  מקצועית  רחבה,  במה 
להן  שאין  רבות  מזוויות  מקצועיים,  בנושאים 
האקדמיה  בישראל.  אחר  במקום  מחיה  מרחב 

כנס לטרון השלישי בנושא "התמרון במרחבים מורכבים" העלה את רף ההישגים וגם את רף האתגרים 
לכנסים הבאים. ההשתתפות הרבה של נציגים בכירים מ־29 מדינות לצד בכירים מצה"ל בהווה ובעבר, 
הסקירות המעניינות והמחדשות ותצוגת אמצעי הלחימה המתקדמים של זרוע היבשה והתעשיות 

הביטחוניות, מציבים את כנס לטרון כאחד החשובים והבולטים בתחומו בעולם

התמרון במרחבים 
 מורכבים 

בכנס לטרון ה־3

תא"ל )במיל'( גדעון אבידור

מראה מן הכנס
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לאומי,  ביטחון  של  חשובות  בשאלות  עסוקה 
בוערות,  לבעיות  פתרונות  במתן  עסוק  צה"ל 
ואנחנו יוצרים את התווך, את המאיץ, ואת הסיוע 
שנייה",  "דעה  של  ומרחיבה  משלימה  לחשיבה 

כמו במקצועות רבים אחרים.
רבתי  הצלחה  היה   2009 בספטמבר  הכנס 
שעלתה על הציפיות. בתגובות שקיבלנו מישראל 
ומחו"ל מוגדר הכנס כמוביל בתחומו בעולם. יש 
בפעולות  בכנס  ההתמקדות   - רבות  סיבות  לכך 
בצבאות  העיסוק  )מרבית  ובלחימה  צבאיות 
מעורבותה  ייצוב(,  במבצעי  הוא  כיום  העולם 
התדמית  היבשה,  זרוע  מפקדת  של  הפעילה 
"יד  אתר  הקודמים,  בכנסים  שנוצרה  החיובית 
לשריון" בלטרון, והשותפים לארגון וניהול שעשו 

לילות כימים להצלחת האירוע.
באירוע שולבה גם תצוגת אמצעי לחימה על 
ידי מחלקת אמל"ח של זרוע היבשה, וליד הכנס 
ביטחוניות  התקיימה תצוגה של מספר תעשיות 
הצבאית  התעשייה  רפאל,  האווירית,  )התעשייה 
את  העשירו  הן  תוצרתן.  ממיטב  ואזימוט( 
בהדגמת  יותר,  מציאותי  צביון  לו  ונתנו  האירוע 
הופתעו  התעשיות  גם  לחימה.  ואמצעי  יכולות 
לטובה מהאירוע, כי בשונה מתערוכות מקובלות, 
באֵפלה,  ירייה  הוא  מהתצוגה  ניכר  חלק  שבהן 
כדי להביא את האדם  רב  וצריך להשקיע מאמץ 
הוא  הקהל  כל  לטרון  בכנס  למוצג,  הרלוונטי 
כלל  בדרך  מגיעות  שאינן  וברמות  רלוונטי 

לתערוכות רגילות.
מדינות,  מ־29  נציגים   102 השתתפו  בכנס 
בישראל  היושבים  צבאיים  נספחים  חלקם 
ולמעלה מ־80 אורחים שבאו במיוחד לכנס, כולם 
גנרל  משרתים בפועל בצבאותיהם, והם בדרגות 

גנרלים   8( ומטה 
השתתפו  מחו"ל 

באירוע(.
הפעם  הקהל 
טוב  מאוזן  היה 
בשנים  מאשר  יותר 
כ־80  ובו  הקודמות, 
בכירים  צבא  קציני 
)סא"ל ומעלה(, וכ־90 

מכבר  זה  שירותם  את  שסיימו  בכירים  קצינים 
אנשי  וכ־100  צה"ל(,  ומכלל  השריון  )מעמותת 
תעשיות ביטחוניות בכירות, והיו כעשרים אנשי 
עיתונות )אינטרנטית ברובם( שליוו את האירוע, 
ופרסום.  שיווק  מסע  לכנס  קדם  שלא  למרות 
בשני ימי הכנס נרשמו פורמלית 611 משתתפים 
)התכנון היה ל־400(, ונאלצנו לפתוח חדר צפייה 
נוסף בלטרון כי אולם המרכבה היה צר מלהכיל 

את כולם.
תכנית הכנס התבססה על צוות היגוי משולב 
חטיבת  ראש  בראשות  היבשה  זרוע  מפקדת  של 
הראשי  השריון  קצין  פרץ,  אילן  תא"ל  יבשה 
ותורה  תפיסות  ורמ"ח  יחזקאל,  אגאי  תא"ל 
אל"ם מאיר פינקל, יחד עם מנהל "המכון לחקר 
אבידור.  גדעון  )במיל'(  תא"ל  יבשה"  לוחמת 
בפתיחת הכנס הציגו מפקד זרוע היבשה )היוצא( 

תפיסות  רמ"ח  ובעקבותיו  מזרחי,  אבי  אלוף 
תפיסת  את  פינקל,  מאיר  אל"ם  )תו"ת(  ותורה 
היבשה  זרוע  בפני  העומדים  והאתגרים  היסוד 
בעתיד. הציר המרכזי של דוברי הכנס היו הפעם 
הבעיות,  את  שהציגו  הראשיים  הַחיִל  קציני  כל 
הפתרונות וההתלבטויות ברמה הֵחילית. השלימו 
תא"ל  למסוקים  אוויר  להק  ראש  התמונה  את 
יעקב שהרבני, וראש פרויקט צי"ד במפקדת זרוע 

היבשה אל"ם גיל מעוז.
מערך  ראש  הפעם  היו  מחו"ל  הדוברים 
האימונים המשולבים של צבא ארה"ב - מיג'ור־
גנרל ג'ייסון קאמיה, ראש מטה היבשה של הצבא 
ראש  תומפסון,  דניס  גנרל  בריגדיר   - הקנדי 
המרכז לשילוביות של צבא היבשה האמריקאי - 
התורה  מחלקת  ראש  מקמאסטר,  בריגדיר־גנרל 
לוטננט־קולונל   - וסיור בצבא הבריטי  למודיעין 
הניסויים במעבדת  פאול טומבלסון, ראש מערך 
וינסנט   - האמריקאיים  הנחתים  של  הקרב 
מנהרות  לנושאי  בינלאומי  ומומחה  גולדינג, 
ג'וזף  מר   - קוריאה  בצפון  בליסטיים  וטילים 
הצגת  הייתה  לכנס  הרבה  תרומתם  ברמודז. 

כמו מבצעי  מיצה,  צה"ל טרם  נושאים שבחלקם 
הלחימה  הלחימה שלאחר  או  )בשפתם(,  הייצוב 
שאיננה אש במרבית הזמן, או איומים אפשריים 
כמו המינהור והטילים ארוכי הטווח, ובחלקם היו 
נושאים בהם לצה"ל התמחות והעמקה רבים יותר 

וחשוב היה לראות וללמוד ולקבל פרופורציה.
את הרצאות הפתיחה והרקע נתנו מפקד זרוע 
גיורא  היבשה - אלוף אבי מזרחי, אלוף )במיל'( 
איילנד, וראש מכון דדו - תא"ל איתי ברון. יושבי 
ראש המושבים היו אלוף )במיל'( יעקב עמידרור, 
בן  אייל  )במיל'(  אלוף  שני,  אודי  )במיל'(  אלוף 
 - )מל"י(  יבשה  לאימוני  המרכז  מפקד  ראובן, 
תא"ל גיא צור, תא"ל )במיל'( אסף אגמון )ראש 
מכון האחים פישר לתעופה וחלל( ותא"ל )במיל'( 

גדעון אבידור.

לצד ההצלחה היתרה נמצאו נושאים הטעונים 
שיפור. לא היינו מוכנים היטב למספר האורחים 
הזרים, ואנחנו צריכים לשפר את מתכונת העברת 
לדיונים  זמן  מספיק  היה  לא  אליהם;  המידע 
לאפשר  דרכים  לבחון  צריכים  ואנחנו  ולשאלות 
הצלחת  לאור  בנושאים;  מעורבות  יותר  לקהל 
התצוגה אנחנו צריכים להיערך טוב יותר בלטרון 

לתצוגות נרחבות יותר בעתיד.
לסיכומים  "רעב"  עוררה  הכנס  הצלחת 
וידיעות  ולתוצרי הכנס, עד כדי מחטפי פירורים 
עלינו  אינטרנט,  ובאתרי  בעיתונות  חדשותיות 
ותוצריו,  הכנס  של  האיכותית  הרמה  על  לשמור 
כי הוא רק חלק מפעולות "המכון לחקר לוחמת 
במהדורה  ויפורסמו  ייערכו  והסיכומים  יבשה" 
לחקר  "המכון  ידי  על  ומבוקרת  פורמלית 
או  אוקטובר  חודש  במהלך  יבשה"  לוחמת 
יבשה"  לוחמת  לחקר  "המכון  באתר  הן   נובמבר, 
www.ilws.org.il והן בחוברת מודפסת ובתפוצה 
מבוקרת. הסיכומים יפורסמו בעברית ובמהדורה 

מצומצמת באנגלית.
היבשה  זרוע  מפקדת  עם  יחד  פועלים  אנחנו 

להפקת לקחים ולתכנון כנס לטרון הרביעי שייערך 
מול  בפעולה  והתחלנו   ,2010 בספטמבר  כנראה 
התעשיות הביטחוניות לעריכת תצוגה לצד הכנס 

הבא.
רבות  משולבות  פעילויות  ומניע  הניע  הכנס 
השנה  במהלך  ביטוי  לידי  שיבואו  נוספות, 
העלאת  סמינרים,  עיון,  ימי  ובהן  השוטפת 
חומר לעיון ולדיון באתר האינטרנט וכדומה. יש 
משתתפים  של  רב  מספר  בשילוב  רב  עניין  לנו 
בפיתוח  ולסייע  לתמוך  הרצון  מתוך  בפעילות, 
חשיבה צבאית בלוחמת היבשה, בהעמדת ניסיון 
מצטבר לרשות מפקדי צה"ל בתחומים שבהם יש 
רעיונות  והעלאת  לדיון  מקום  וליצור  צורך,  בו 
והיא  קיימת,  המסגרת  כאחד.  וחדשים  ישנים 

עומדת לרשותכם. •

מראה מתצוגת אמצעי הלחימה שליוותה את הכנס
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תנו ידכם ל"יד לשריון" - לזכור ולהמשיך
240 ש"ח לשנה יקנו לך מעמד של חבר העמותה ועוד: • 4 ביטאוני "שריון" בשנה • כרטיס חבר העמותה • כניסה חינם לאתר • הזמנות לפעילות 
תשלום דמי חבר   • ושלח  גזור  •  מלא,  ולהיבחר למוסדות העמותה  זכות לבחור   • "נוף לטרון"  ובמסעדת  הנחות בחנות המוזיאון    • חברתית 

באמצעות התחייבות למת"ש • לכבוד עמותת "יד לשריון" - לידי הנהלת חשבונות • ד"נ שמשון, מיקוד: 99762

תרומת איש קבע / גמלאי 

שם פרטישם משפחהדרגהמ"אאירוע

תרומה מקצבת שארים

שם פרטישם משפחהדרגהמ"אאירוע

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: 

מלא, גזור ושלח 

תשלום דמי חבר באמצעות כרטיס אשראי
לכבוד עמותת "יד לשריון" - לידי הנהלת חשבונות  

ת"ד 745 לוד, 71106

ש"ח אנא חייבו את כרטיס האשראי שבידי בסך:   20 ש"ח    30 ש"ח    40 ש"ח    50 ש"ח    אחר

מידי חודש למשך תקופה של:   12 חודש   24 חודש   36 חודש   60 חודש

סוג כרטיס האשראי   ויזה   24 ישראכרט   דיינרס

מס' כרטיס האשראי:                       

הכרטיס בתוקף עד:    /    חתימת בעל הכרטיס: 

שם משפחה  שם פרטי  ת"ז:           

 / טלפון: 

תשלום דמי חבר באמצעות שיק
לכבוד עמותת "יד לשריון" - לידי הנהלת חשבונות 

ת"ד 745 לוד, 71106

   / הסכום  ש"ח שם משפחה  שם פרטי    טלפון: 
כתובת ומיקוד: 

קבלה תישלח עם קבלת ההמחאה. פטור ממס הכנסה - 935111526

ברכותינו להצטרפותך

מילוי חובה זו חשוב לנו מאוד ומחזק את התוקף המוסרי שלנו לדרוש תרומה מאחרים
מנוי לביטאון "שריון" בלבד

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



מרכז המידע הלטרון

מובאים להלן הדברים אשר פורסמו בידיעון מרכז המידע המופץ למדריכים ביד לשריון 
)מרמ"ודעון, 2/2009, אוגוסט 2009(

מסמך המדיניות של שר המושבות הבריטי בארץ 
ישראל, שהוצג בפני הפרלמנט הבריטי במאי 1939

דוח האו"ם לשאלת ארץ ישראל - פלסטינה. פורסם 
4 ימים לפני החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947

סיכום הצהרתו של ד"ר חיים וייצמן בפני ועידה 
מיוחדת באו"ם בנושא פלסטינה. נשלח ב־8 ביולי 1947

אלוף שלמה שמיר ז"ל, יו"ר ועדת 
ההיגוי של מרכז המידע בלטרון מרגע 
החזון ועד יום פטירתו, 19 במאי 2009
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לטיפוח  מוקדשת  ז"ל  שמיר  שלמה  האלוף  באוסף  מיוחדת  פינה 
תרבות הפנאי - ספרי קריאה, שירה ומחזות, המלמדת על אישיותו הרב־

גונית. עם פטירתו של האלוף שלמה שמיר ז"ל הוסיפה יעל בתו לפינה 
זו אוסף של סרטי קולנוע מספרייתו. להלן רשימה חלקית של הסרטים 
שמות  א־ב  ]מיון:  ז"ל.  שמיר  שלמה  האלוף  של  מעיזבונו  נתרמו  אשר 

הסרטים[
1. האלמנה מסן־פייר, בימוי: פטריס לקונט, 2000, 112 דקות.

2. המספרים של אדוארד, בימוי: טים ברטון, 1990, 100 דקות.
3. הרגלים מגונים, תסריט ובימוי: פדרו אלמודובר, 1983, 114 דקות.

4. לשבור את הגלים, בימוי: לארס פון טרייר, )1996(, 160 דקות.
5.  מה עשיתי שזה מגיע לי, תסריט ובימוי: פדרו אלמודובר, 1984, 101 

דקות.
6. סיפורו של וויל האנטינג, בימוי: גאס ון סאינט, 1997, 128 דקות.

 85  ,1996 פולמן,  וארי  סיון  אורי  ובימוי:  תסריט  הקדושה,  7.  קלרה 
דקות.

8 .The Poseidon Adventure, 1972 / 2001, 112 minutes.
9 .Vertigo, Alfred Hitchcock Production, 1958 / 1999, 128 minutes.

סרטי קולנוע מעיזבונו של אלוף שלמה שמיר ז"ל

פטירתו של אלוף שלמה שמיר ז"ל הותירה 
עשורים  לשני  קרוב  במשך  גדול.  חלל  בליבנו 
ביד  ההסברה  ביחידת  רבים  מדריכים  זכו 
לשריון לשמוע אותו מרצה על קרבות חטיבה 
7 במלחמת העצמאות, בפיקודו, וחשו את גודל 
השעה בכל רגע ורגע שבו הסביר בשפה ברורה 
ובדיוק מרבי את מהלכי הקרבות. את הדגשים 

הם השתדלו להעביר למבקרים באתר. 
האלוף  של  המחקריים  מפעליו  גדול 
"בכל  ספרו  ספק  ללא  הינו  ז"ל  שמיר  שלמה 
את  ריכז  כתיבתו  שלצורך  לירושלים",  מחיר 
ובמשך  ברשותו,  שהיו  הצבאיים  המסמכים 
שפורסם  מידע  מקור  כל  דלה  רבות  שנים 
בנושא בארץ ובעולם. הוא איתר את המפקדים 

ואף  שֵַמע,  בראיונות  אותם  תיעד  והלוחמים, 
את  לנפץ  שאף  בספרו  במלואם.  אותם  תמלל 
על  העובדות  את  בו  וביסס  לטרון",  "מיתוס 
מסמכים  לאור  לטרון  בקרבות  החללים  נתוני 
מקוריים ועדויות, ובכלל זה על עדותו המרכזית 

ואחריותו כמפקד החטיבה.
בראשית שנות ה־90 יזם אלוף שלמה שמיר 
ז"ל מסמך להקמת מרכז מידע לחיל השריון ביד 
אליו  העביר  המידע,  מרכז  הקמת  עם  לשריון. 
את כל חומרי הגלם של ספרו למשמרת עולם. 

למותר לציין שמקורות אלה לא יסולאו בפז. 
למעלה  מאוספו  תועדו  פטירתו  יום  עד 
כתבי־עת  של  כרטסות  ספרים,  מ־1100 
מפות,  גיליונות(,  עשרות  אחת  כל  )המכילות 

סרטים ופריטי מידע ייחודיים. תרומת מקורות 
המידע של האלוף שלמה שמיר ז"ל כוללת את 
תחומי הידע השריונאים, ובנוסף תולדות ארץ 
ישראל  עם  תולדות  ישראל,  ומדינת  ישראל 
חבלי  הכרת  היישוב,  תולדות  הדורות,  לאורך 
חברה  ופיקוד,  מנהיגות  וביטחון,  צבא  הארץ, 
השכלה  ותחומי  העמים  תולדות  בישראל, 

נוספים. 
בתולדות  מכריע  חלק  לו  שהיה  האיש 
לנו  העניק  העשרים,  במאה  ותקומתו  העם 
מורשת השריון  לשימור  הפתיחה  אקורד  את 
ז"ל  שמיר  שלמה  האלוף  של  זכותו  בצה"ל. 
תעמוד לעד בתחומי החזון והמעש של הקמת 

מרכז המידע בלטרון!

כריכות ספרי תו"ל מהצבא האמריקאי שהביא עמו קולונל דוד מרכוס, הידוע בכינויו מייק סטון, במהלך מלחמת העצמאות. הספרים שירתו אותו בתכניות 
אימונים ובכתיבת ספרות הדרכה לצה"ל. שלמה שמיר נשלח על ידי דוד בן־גוריון לארצות הברית לגייס את הקולונל מרכוס. בינואר 1948 הגיע מרכוס לארץ 
ובמאי 1948 מונה למפקד חזית ירושלים והוענקה לו דרגת אלוף. שמו נקשר בהישג המיתולוגי של סלילת דרך בורמה. בין האלוף מרכוס לשלמה שמיר, מפקד 
חטיבה 7 שררה ידידות והערכה הדדית, ולראיה, לאחר מותו הטרגי של מרכוס נותרו הספרים, החתומים בכתב ידו, ברשותו של שלמה שמיר. עם הקמת מרכז 

המידע בלטרון תרם אותם לתעודה ולמשמרת

56 ׀ שריון 33  אוקטובר 2009 



גיוס אוגוסט 2009
הישג   בתחילת חודש אוגוסט 2009 התקיים הגיוס לחיל שריון. 
מרשים: רוב הצעירים שהתגייסו לחיל השריון ביקשו לשרת בחיל 

בעדיפות ראשונה.
פעילות  של  תוצאה  היא  לשריון  להתגייס  במוטיבציה  העלייה 
מקיפה שמקיים חיל השריון בבתי הספר ובבתי המלש"בים )המיועדים 
לשירות ביטחון( לקראת גיוסם. מספר חידושים מהגיוסים האחרונים: 
חיל שריון פתח למתגייס החדש אפשרות לבחור את היחידה שבה 
הוא מעוניין לשרת. כמו כן, אם מספר חברים מעוניינים לשרת יחדיו 

- חיל השריון מתחייב כי אכן כך יהיה. 

סיום הכשרת הצוותים )מחזור גיוס נובמבר 2008(
הלקחים  והפקת  הלמידה  לסיכום  עיון  יום  נערך  יולי  במהלך   

ממחזור ההכשרה האחרון. 
יום העיון הוחזר מחדש לגרף מופעי חש"ן לאחר הפסקה ארוכה, 
שריון,  בחיל  הטנקאי  ובשיח  במקצועיות  מרכזי  נדבך  מהווה  והוא 
בדגש מיוחד בחטיבה 460. בתחרות הפלוגה המצטיינת זכתה פלוגה 
והמשיכו  כוח  יישר   ,188 לחטיבה  המשויכת  אהרון(  בני   - )מ"פ  נ' 

בדרך המצוינות. 

יום כשירות חש"ן 
 יום הכשירות השנתי של חיל השריון, שנערך בתחילת יוני ברמת 
הגולן, כלל לראשונה גם את חטיבות המילואים של החיל שהתחרו 
מהיר,  ניווט  הסדירים.  לכוחות  במקביל  הראשון  המקום  על  ביניהן 
מעבר של עשרות מכשולים וירי מדויק במטרות הובילו את חטיבת 

ההדרכה של החיל לגרוף את המקום הראשון.
בקרב החטיבות הסדירות הוכתרה חטיבה 460 - שיזפון כמנצחת 
של יום הכשירות זו השנה השנייה ברציפות. חיילי המילואים מצידם 
השתתפו,  בהן  התחרויות  בשלל  ביותר  מרשימה  יכולת  הפגינו 
צוות  הצליח  שבמסגרתו  רחוקות,  למטרות  הירי  במקצה  ובמיוחד 
במרחק  שהוצבה  במטרה  במדויק  לפגוע  המגח  טנק  על  מילואים 
חמישה קילומטרים מהטנק, וזכה לתשואות נלהבות מהקהל. בקרב 

התחרויות לצוותי המילואים זכתה עוצבת מרכבות הפלדה. 

הקמת פלוגות בגדודי חטיבה 188 
 71 לגדודי  נוספות  פלוגות  הוקמו  האחרונים  החודשים  במהלך   
ו־74. הקמת הפלוגות היא רק חלק קטן מתהליך יישור קו שמתבצע 
בימים אלו בחיל השריון. בסופו, עתיד להתרחב כל אחד מהגדודים 
ולקבל אל חיקו פלוגה נוספת. תהליך זה, שנוסה בעבר אבל הופסק 
לפני כשלוש שנים, מתחיל כעת מחדש. פעם, הורכב כל גדוד שריון 
מפלוגות מבצעיות וצמ"פ )צוות, מחלקה, פלוגה(. בשלב מאוחר יותר, 
אוחדו כל הצמ"פים לחטיבה 460, היא בית־הספר לשריון. בסופו של 
התהליך כולו - אמורה להיווצר אחידות בין כל חטיבות השריון . אם 
כך בחטיבה 7 ו־188 התהליך הסתיים וכיום נמצא בתהליך אישורים 

בנוגע למימושה בחטיבה 401 . 

פגז הכלנית
 פגז הכלנית הינו פגז 120 מ"מ תוצרת התעשייה הצבאית, דומה 
מרכבה  בטנקי  שנים  מספר  לפני  נקלט  אשר  הרקפת  לפגז  במהותו 

סימן 2, ומיועד לאפשר התמודדות טובה יותר לטנקי מרכבה סימן 3 
ו־ 4 מול חי"ר, נ"ט וביצורים. הפגז סיים את תהליך הפיתוח והניסויים 

וכעת נמצא בשלב של ייצור לקראת הצטיידות. 

מעיל רוח - מערכת הגנה אקטיבית לטנק
על  להגן  שנועדה  במערכת  ניסויים  סדרת  הושלמה  לאחרונה   
טנקי מרכבה סימן 4. כעת מתחיל שלב ההצטיידות במערכת מעיל 
המרכבה  לטנקי  אקטיבית  הגנה  יצירת   - המערכת  מטרת  הרוח. 
המערכת  בצבא.  מבצעית  בפעילות  שנמצאים  ביותר  המתקדמים 
של  רחב  מגוון  לפוצץ  ומסוגלת  בעולם  מסוגה  למתקדמת  נחשבת 
סוגי חימוש נ"ט המשוגרים לעבר הטנקים - ולהשמידם במרחק מה 

מהכלי, בטרם יפגעו בשריון.
רקטות  נ"ט,  טילי  המרכבה  טנק  לעבר  נורו  הניסויים  במהלך 
וחימוש מסוגים שונים. המערכת זיהתה את האיומים ויירטה אותם 
כולל  מגוונות,  הפעלה  בתצורות  ביטוי  לידי  הבא  הדבר  בהצלחה. 

מקרים שבהם הטנק היה בתנועה תוך כדי שהותקף.
הטכנולוגית  החטיבה  רבים:  גופים  חברו  המערכת  לפיתוח 
אמצעי  פיתוח  מנהלת  היבשה,  זרוע  של  הלחימה  אמצעי  ומחלקת 
המרכבה  טנק  תכנית  מנהלת  הביטחון,  במשרד  וטכנולוגיה  לחימה 

וחברת רפאל.

שיזפון שלא הכרתם
הארגוני  בהיבט  פניה  את   460 חטיבה  שינתה  האחרונה  בשנה   
מראה  ושינוי  כבישים  תשתיות,  חדשים,  מבנים  עשרות  והפיזי. 
ממה  לחלוטין  שונה  לבסיס  אותו  הופכים   - שיזפון  לבסיס  כללי 
שהיכרנו עד כה. הבנייה כמעט והסתיימה, המעבר מסיירים לשיזפון 
הושלם, מרכז ההדרכה והכיתות החדשות נחנך והחל לבצע הדרכות 

במתכונתו החדשה. 

ממשיכים להתאמן במרץ 
 במהלך חודשי הקיץ התאמנה באינטנסיביות חטיבה 188. בימים 

אלה נערכת חטיבה 7 לתחילת אימוניה ברמת הגולן. 

טנק
 2009 באוגוסט   5 ביום  לפנות בוקר  שהתקיים  אימון  במהלך   
בעת   ,53 מגדוד   3 סימן  מרכבה  טנק  התהפך  הגולן,  רמת  בדרום 
שניסה לחצות גשר שהונח על תעלה. בהתהפכות נהרג סמל אוריאל 
פרץ ליברנט ז"ל, בן 21 מאפרתה, ושלושה נוספים נפצעו קל. מפקד 
זרוע היבשה הורה על הקמת צוות בדיקה לנסיבות האירוע. מפרטים 
ראשונים אודות נסיבות האירוע עולה כי הטנק התהפך בעת שחצה 
נ"ט המדמה אזור לחימה. על  גבי תעלת  גשר שהונח קודם לכן על 

אותו גשר עברו קודם לכן מספר טנקים אחרים. 

אירוע התעללות בגדוד 74 
ותיקי הפלוגה  ידי  על  74 עברה  בגדוד  חיילים שנקלטה   קבוצת 
"זובור" אלים וקשה. הטיפול המשמעתי היה ֵּברור מהיר וללא פשרות: 
האחראים לביצוע המעשים נשפטו, חלקם נשלח למאסר, וחלקם אף 
הודחו מתפקידם. "מסורת" זו, כך מסתבר, הייתה נהוגה לאורך שנים 

רבות בפלוגה.
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מינויים חדשים
  קשנ"ר, תא"ל אגאי יחזקאל יתמנה למפקד אוגדה 162. לתפקיד 

קשנ"ר צפוי להתמנות אל"ם יגאל סלוביק מח"ט 401. 
  תא"ל תמיר היימן יתמנה למפקד קמ"פ קמ"ג. מחליפו במרא"ם 

תא"ל גיא צור. 
   תא"ל אבי אשכנזי יחליף את תא"ל גיא צור בפיקוד על מל"י. 

   אל"ם צביקה צורן מונה לרמ"ח הדרכה. 
  אל"ם נדב לוטן התמנה למח"ט מילואים ולתפקיד ראש תח"ש. 

)המכללה  במב"ל  ללימודים  יצא  תח"ש,  ראש  אשל,  אמיר     אל"ם 
לביטחון לאומי(.

  סא"ל ארז לב־רן, ששימש מפק"ץ )מפקד צוות( במלט"ק )המכללה 
דן  ידי סא"ל  לפיקוד טקטי(, יצא ללימודי תואר שני והוחלף על 

נוימן, שסיים את תפקידו כמג"ד 196.
   סא"ל אמיר חמוד סיים את תפקידו כסמח"ט "ברק" ומונה למג"ד 

.196
לתפקיד  ומונה   198 כמג"ד  תפקידו  את  סיים  טילן  יואב    סא"ל 

סמח"ט "ברק".
והחליף את סא"ל   ,46 סיים את תפקידו כמג"ד  כהן,  ג'וני    סא"ל 

יואב טילן בפיקוד גדוד 198. 
ויתמנה   75 כמג"ד  תפקידו  את  יסיים  אבשטיין  אמיר     סא"ל 

לסמח"ט 7. 
והתמנה   74 כמג"ד  תפקידו  את  סיים  )בנדה(  דוד  בן  ניר     סא"ל 

לקצין אג"ם של אוגדה 36.
  סא"ל דותן רזילי התמנה למפקד צוות בקורס מ"פים. 

  רס"ן אבי מרכס הועלה לדרגת סא"ל ומונה לתפקיד רע"ן כשירויות 
בתח"ש.

  סא"ל טליה מלכה־לנקרי מונתה לרע"ן תע"ם בחטיבת המבצעים. 
  סא"ל אופיר לוי, מונה לרע"ן חש"ן במא"ש )המרכז לאימונים 

באש(. 
  רס"ן הישאם איברהים מונה לתפקיד קצין אג"ם של חטיבה 7.

וייצא ללימודים    רס"ן דודו סונגו סיים תפקידו כקצין אג"ם 401 
בבית הספר לפו"ם.

  רס"ן איתי ברין מונה לקצין אג"ם של חטיבה 401. 
   רס"ן יורי בן חור, סיים את תפקיד קה"ד )קצין ההדרכה( במקשנ"ר, 

והתמנה לקצין אג"ם בחטיבה 460.
לרמ"ד  ומונה   ,74 כסמג"ד  תפקיד  סיים  אופנהיימר  רועי    רס"ן 

בתח"ש. 
   רס"ן יוסי חדיף מונה לרמ"ד בתח"ש.

  רס"ן אריאל הירש סיים את תפקיד כרמ"ד בתח"ש ויעבור לתפקיד 
רמ"ד במחלקת תו"ל. 

  רס"ן דביר אדרי ישובץ באג"ם של אוגדה 36.
   רס"ן רונן תמים מונה למפקד פלס"ר 401.

סמג"ד  לתפקיד  ומונה   77 סמג"ד  תפקיד  סיים  אור  יאיר    רס"ן 
.196

  רס"ן טל )טלדה( דוד מונה לתפקיד סמג"ד 198 . 
  רס"ן נריה ישורון מונה לתפקיד סמג"ד 532.

  רס"ן אבישי אטיאס מונה לתפקיד סמג"ד 195.
  רס"ן אלע"ד צורי מונה לתפקיד סמג"ד 82.

  רס"ן גבי מטרזו מונה לתפקיד סמג"ד 77.
   סרן אלעד אמרגי מונה לתפקיד סמג"ד 75.

   רס"ן ברק צ'רני מונה לתפקיד סמג"ד 53.
  רס"ן ניר טל מונה לתפקיד סמג"ד 71.

  רס"ן חנוך דאובה, מונה לתפקיד סמג"ד 74.
   סרן אלעד אפרתי מונה לתפקיד סמג"ד 46.

  סרן אור וולוז מונה לתפקיד מ"פ קק"ש. 
לכל המפקדים החדשים שלוחה ברכת הצלחה בתפקידכם.

תמונה מטקס השבעת חיילים בחטיבה 460 במאי 2009
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טקס  של  המרגש  במעמד  להיות  צריך 
הנחת הזרים הרבים למרגלות כותל השמות, 
הסיפורים  את  שאחריו  בעצרת  לשמוע 
האנושיים וקורעי הלב של משפחות שהשכול 
היכה בהן, ובהן כאלה שהיכה בהן שוב ושוב, 
באמונה  רגליהן  על  איכשהו  עומדות  והן 
יוקדת בעתיד טוב יותר לדורות הבאים, וכי 
הקרבן הענק לא היה לשווא. טורים ארוכים 
על מסכי  נגולו  חללי השריון  כל  של שמות 
בלב  בעצמה  מכים  הקהל,  שלפני  הענק 
של  נתפס  הבלתי  המספר  לנוכח  הצופים 
4962 חללי השריון שנפלו במערכות ישראל 

כדי להבטיח את קיומנו.
השנתית,  והזיכרון  הגבורה  עצרת 
 23 ביום  בלטרון  לשריון  ביד  שהתקיימה 
"אחדות  בסימן  עמדה   ,2009 בספטמבר 
המשפחות  בני  בה  השתתפו  ולכידות". 
)במיל'(  אלוף  הביטחון  שר  סגן  השכולות, 
מתן וילנאי, מפקדים וחיילים בעבר ובהווה 

והקהל הרחב.
כבכל שנה, אנחנו מתכנסים, בני משפחת 
ברית  בינינו  כרת  דם־יקירינו  קשר  השריון. 
עולם, עת אשר ציוו לנו את החיים במותם. 
אחים  בנים  הורים,  חוזרים  שנה  כבכל 
ומצדיעים.  ופקודים  מפקדים  וחברים, 
עומדים אל מול הכותל בו חקוקים השמות, 
נזכרים ביקירים, עומדים ומשתנקים. כי כל 
שם - אדם! עולם שלם, שחרף נפשו למען 
העם, שהגן בגופו ועד מוות לחם, לשמור על 
כדי לאפשר  ביתו על הוריו,  מה שאהב, על 

לנו להיות פה עכשיו, ולזכור.
זרים  הונחו  השמות  כותל  למרגלות 
זרוע  צה"ל,  ישראל,  ממשלת  של  בשמם 
יחידותיו  שלל  על  השריון  וחיל  היבשה, 
השכולות,  המשפחות  ובמילואים,  בסדיר 

לבנים,  יד  ארגון  והנצחה,  משפחות  אגף 
לשריון.  יד  ועמותת  צה"ל,  ויתומי  אלמנות 
ליד  המרגש  הערב  של  הראשון  חלקו  את 

כותל השמות הנחה אליהוא בן־און.
עצרת  שכלל  הערב  של  השני  חלקו 
התקיים באמפיתיאטרון. הבאנו קטע משיר 
איזי מן לזכרם של הנופלים, שאותו  שכתב 

קרא המנחה מנחם פרי.

ֲאִפּלּו ֶׁשָהאֹור ָּכָבה, ְוַהֵּנר ּדֹוֵלק ְלַיד ַהְּתמּוָנה - 
ְוִנְדֶמה ֶׁשַּלֲחֵבָריו הּוא ָׁשַקע ְוֶנֱעַלם

ָלנּו  ֶׁשְּמִאיָרה  ַהַּׁשְלֶהֶבת  הּוא  ָׁשב  ֶׁשֹּלא  ִמי  ָּכל 
ֶאת ַהֶּדֶרְך - ְלעֹוָלם

ֲהֵרי ְלעֹוָלם ִנְזֹּכר ֶׁשָּכל ֵׁשם ֶׁשִּנְצַרב ְּבעֹוֶפֶרת ַעל 
ַהִּקיר... ַעל ָהֶאֶבן ַהָּקָרה, ַהְלָבָנה...

ְנַׁשֵּלב  ִאם  ַרק  ִּכי  ֶׁשָּיְדעּו  ֵמַרִּבים  ֶאָחד  הּוא 
ְזרֹועֹות

־ נּוַכל ַלֲעֹמד מּול, ּוְלַנֵּצַח ֶאת, ַהַּסָּכָנה
הּוא ֶאָחד ֶׁשָהָיה ָׁשם, ְּבתֹוְך ַהַּטְנק, ְוֵהִבין ֶׁשֹּלא 

ְלַבד, ֶאָּלא ַיַחד,
ִנְרֶאה ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש זֹוַרַחת ָעֵלינּו

ְלַהְמִׁשיְך  ִצָּוה  ּוְבמֹותֹו,  ֶׁשְּבַחָּייו  ֶאָחד,  הּוא 
ְּבַדְרּכֹו - ִּכי זֹו ְצִריָכה ִלְהיֹות ַּגם ַּדְרֵּכנּו.

את נר הזיכרון הדליק אל"ם )במיל'( עוזי 
מור.

הכיפורים,  יום  במלחמת  נפצע  עוזי 
בקרבות הבלימה ברמת הגולן, מפגיעת פגז 
 .179 חטיבה  של   266 גדוד  מפקד  כשהיה 
ואת  ידו  את  עוזי  איבד  מהפגיעה  כתוצאה 
ראייתו. בתאריך ב' בניסן תשמ"ז, 1 באפריל 
מור  יפתח  סרן  רב  בנו  עוזי את  ׁשַָכל   1987
ונהרג בתאונה  כטייס  לברכה, ששירת  זכרו 
את  ׁשַָכל   1999 באוקטובר  ב־22  אווירית. 

"זכינו שיש לנו עם נהדר, מדינה עם הישגים מרשימים בכל תחום וצבא חזק 
וערכי", ציין קצין השריון הראשי תא"ל אגאי יחזקאל בעצרת הגבורה והזיכרון 

השנתית לחללי השריון שהתקיימה ביד לשריון בלטרון ביום 23 בספטמבר 2009

עצרת הגבורה והזיכרון 
השנתית לחללי השריון

אל"ם )במיל'( שאול נגר
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כצוללן  ששירת  לברכה,  זכרו  מור  צבי  אחיו 
ממחלת  ונפטר  הקישון  במי  צלל  ב־ילת"ם, 
פרוייקט  במסגרת  מתנדב  עוזי  כיום  הסרטן. 
נוער לקראת הגיוס לצה"ל  "צהלה" - בהכנת 

בעיר הרצליה.
אור  בני  עוצבת  מפקד  בר־לב,  גיא  אל"ם 
השופט בדימוס  קרא את "יזכור". קדיש קרא 
טל.  חי  משה  רס"ן  נכדו  עם  יחד  טל  צבי 
סמל  של  אביו  הוא  טל  צבי  בדימוס  השופט 
משה טל זכרו לברכה, שהתגייס ב־1971 וסיים 
טנק.  כנהג  המקצועות  קורס  את  בהצטיינות 
משה  נקרא  הכיפורים  יום  מלחמת  כשפרצה 
ונלחם  למד  בה  עציון  הר  ההסדר  מישיבת 
בקרבות הבלימה בסיני. בכ"ט בתשרי תשל"ד 
25 באוקטובר 1973, נפגע טנק הסנטוריון בו 
לחם מאש טנק מצרי מצפון לעיר סואץ. משה 
הותיר אחריו הורים, אחים, אחות ואת אשתו 
אחרי  נולד  בנו,  חי,  משה  רס"ן  בהריון.  יפה 

מותו ונקרא על שמו.
לאחר מכן נשא דברים קצין השריון הראשי 

תא"ל אגאי יחזקאל. בדבריו אמר בין השאר:
של  כנציגם  בפניכם  כאן  עומד  "אני 
בסדיר  השריון  חיל  ומפקדי  החיילים  אלפי 
אנו  ראש.  נרכין  הערב  וביחד  ובמילואים, 
והגיבורים  הנהדרים  את  וזוכרים  מכבדים 
שבבנינו, אלה שנתנו את היקר מכל, את החיים. 
היום, לערב אחד, כולנו משפחה אחת. ערב זה 
משפחות  ולכידות"...  "אחדות  בסימן  עומד 
הכאב  נגעו בתחתית שאול  יקרות אלה אשר 
והאובדן הראו שדווקא שם, בעומקים שבהם 
אמונות,  נסדקות  שבו  במקום  העצב,  זורם 
נמצאים גם אומץ הלב, שאר הרוח והחומרים 
שמהם עשויה התקווה... לוחמינו מתעלים לא 
בזכות הברזל אלא בזכות התודעה של שליחות 
ענייננו, של אהבה  בצדקת  הכרה  של  עליונה, 
הקשה  בתפקיד  הכרה  ושל  למולדת  עמוקה 
מכל, הערך העליון - הבטחת חיי העם היהודי 
עצמאי  חופשי,  ישראל,  בארץ  משלו  במדינה 
שניים  יחזקאל  אגאי  תא"ל  ציין  עוד  וׁשָלֵו." 
השריון,  בחיל  לדורותיהם  המפקדים  מבכירי 
שהלכו לעולמם בשנה זו, שבעשייתם ובפועלם 
השריון:  של  וההדר  לאתוס  נכבד  חלק  תרמו 
אלוף )במיל'( שלמה שמיר ז"ל )בן 94 במותו(, 
מאלופי המטה הכללי הראשון, האלוף היחיד 
בהיסטוריה של צה"ל שפיקד על חיל הים, על 
חיל האוויר וכן היה מפקד חזית המרכז, וקודם 
ותא"ל   ,7 חטיבה  של  מפקדה  גם  שימש  לכן 
במותו(,   84 )בן  ז"ל  בן־ארי  אורי  )במיל'( 
במעבר  המהפכה  ממובילי  היותו  על  שייזכר 
מחי"ר לשריון בשנות החמישים, כשפיקד על 
שותף  והיה   )1956( סיני  במלחימת   7 חטיבה 
והתמרון  הניידת  המלחמה  עקרונות  לעיצוב 
הממוכן, שהגיע לשיא במלחמת ששת הימים.

דבר  את  הביאה  הופרט  בת־שבע  הגב' 

המשפחות השכולות.
של  אחותם  היא  הופרט  שבע  בת  הגב' 
סמל קניגסבוך שמעון וסגן קניגסבוך שלמה 
)שלומיק( זכרם לברכה ואימו של אל"ם דרור 
בנובמבר  גוייס  שמעון  לברכה.  זכרו  ויינברג 
נהג  הסדיר  השירות  תום  ועם  לצה"ל,   1959
כך  לדגל.  נקרא  בה  בכל עת  למילואים  לצאת 
ששת  מלחמת  לקרבות  הראשון  ביום  היה 
המאזר  במשלט  בקרב  נפל  שמעון  הימים. 
ביוני   5 תשכ"ז,  באייר  בכ"ו  הגלבוע,  שבערי 
1967. הותיר אחריו אישה בהריון ושני ילדים. 
בנובמבר  התגייס  שלמה  קניגסבוך  סגן  אחיו, 
1964. סיים קורס מט"קים, קורס קציני שריון 
שחרורו  לפני  יומיים  שריון.  לסיירת  והועבר 
הכוננות  גיוס  החל  המתיחות,  גברה  הרשמי 
ושלמה נשאר בתנאי קבע. בקרב הכיבוש של 
אל עריש נפגע הזחל שלו פגיעה ישירה, שלמה 
נפצע ואושפז בבית החולים בבאר שבע. ביום 
 9 תשכ"ז,  בסיוון  א'  ביום  לקרבות  החמישי 
ביוני 1967 מת מפצעיו. בנה של בת שבע, אלוף 
משנה דרור ויינברג זכרו לברכה, מח"ט חברון, 
בנובמבר   15 תשס"ג,  בכסלו  י"א  ביום  נהרג 
2002, במהלך לחימה בציר המתפללים בחברון. 

הנה קטע מדבריה:
היה  הצער  מנׂשוא.  כבד  היה  "...האובדן 
 - עליהם  חרב  שעולמם  להורים  דאגה  כפול, 
ההתבגרות  שכולים.  כאחים  שלנו  והחיים 
שלנו, היציאה לחיים עצמאיים - הכול השתנה. 
חלול  כשלבנו  השכול  בצל  חיינו  את  המשכנו 

ונקוב.
מתוך השברים וההריסות, קמנו מתוקף "צו 
והדחף להמשיך במקום שבו הפסיקו  החיים" 
והקמנו  ראש  הרמנו  שחוח,  גֵו  זקפנו  אחינו. 

משפחות. חינכנו את ילדינו על מורשת הדודים 
הלא הם אחיי "גיבורי התהילה ויֵפי הְּבלורית 

והתואר".
בביתנו היו ערכים של אהבת ארץ ישראל, 
חיים  דרך  וציונות,  נפש  מסירות  נתינה, 

והשקפת עולם אחת.
ילדיי ונכדיי גדלו וממשיכים לגדול על קשר 
לצערי  המולדת.  ואדמת  האדם  שבין  הדם 
יְלדינו על מורשת קרב שנים רבות  הרב, ידעו 
לפני רוב הילדים שבני משפחתם חזרו בשלום 

משדות הקרב.
וגאווה, לוויתי את דרור,  בִחיל מהול בגיל 
בני הבכור, ללשכת הגיוס. בגיל - על כי זכיתי 
שבני יתגייס למערכות הצבא במדינה בה אני 
כל האמהות  כמוני מבין  מי  כי   - ובִחיל  חיה. 
שהגיעו לבקו"ם ידעה את גודל הסכנה הצפויה 
השני  כשהבן  גבר  והחשש  המדים.  ללובשי 
התגייס. לא ניתן היה למחוק זיכרון של אובדן 

וכאב.
שירתו  והם  לצה"ל  שלחתי  בניי  שני  את 
שתחיה,  שלומית,  בתי  המדינה.  לתפארת 
אל"ם  בני,  לאומי.  בשירות  שנתיים  שירתה 
חברון,   - יהודה  מח"ט  הי"ד,  וינברג  דרור 
ציר  על  מחבלים  עם  בקרב  שבת  בליל  נפל 
ממחלה  נפטר  שי,  ובני  בחברון,  המתפללים 
את  חווה  אני  היום  מכן.  לאחר  וחצי  שנה 

השכול גם כאחות וגם כאם.
אחיי ובניי הם הלפידים המאירים את דרך 
ָקֵרב  כי  ותקווה  אמונה  אש  בי  מציתים  חיי, 
התותחים  ובקני  בארץ  שלום  ישכון  בו  יום 
יערמו  שלא  פרחים   - פרחים  יראו  והטנקים 
ועלמות  עלמים  של  טריים  קברים  על  בזרים 

צעירים, ושלא תדע עוד הארץ שכול ויתמות.

צילום: בר ִדְמִרי גם הוורד מרכין ראש לזכר הנופלים.   שמות חללי השריון מוצגים בזה אחר זה.  

צילום: שאול נגרחללי השריון שנפלו בשנת תשס"ט. נערכים להדלקת המשואות.  
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צילום: שאול נגר דגלנים בעצרת הגבורה והזיכרון לחללי השריון 

את  לזכור  נמשיך  אנו  יקרות.  משפחות 
ונחרות אותם בלבנו ובכוח הזיכרונות  יקרינו 
נמשיך ונממש את חלומותיהם כי אני החוליה 
ואסיים  ישראל.  עם  של  הדורות  בשרשרת 
בדבריו של דרור הי"ד, באזכרה של ד"ר שמואל 
בדרכו  מחבלים  ידי  על  שנרצח  הי"ד  גיליס 

לביתו.
זה  ובזיכרון  ברוך.  הנופלים  זכרם של  "יהי 

נמשיך נפעל וננצח".

הדלקת משואות
של  גבורתם  לזכר  הודלקו  מׂשואות  שש 
ליוו  המשואות  מדליקי  את  השריון.  לוחמי 

שישה מ"פים מחטיבות השריון הסדירות.
בורשטיין  אילנה  העלו  ראשונה  משואה 
האלוף  של  ונכדתו  בתו  וולטר,  אסתי  ובתה 
נולד  יהושע  לברכה.  זכרו  יהושע  גלוברמן 
הצעיר".  "החלוץ  בארגון  פעיל  והיה  ברוסיה 
הרוסי,  בכלא  וישב  נאסר  פעילותו  בשל 
והמשיך   1925 בשנת  ארצה  עלה  כששוחרר 
פעילותו בארגון "ההגנה". יהושע מילא שורה 
מפקד  בהם:  בארגון,  תפקידים  של  ארוכה 
תל  מחוז  ומפקד  הגליל  מחוז  מפקד  קורסים, 
לאחר  בירושלים  המהומות  פרוץ  עם  אביב. 
ערבים  ידי  על  נורה  באו"ם,  החלטת החלוקה 
כ"ה  החנוכה,  בחג  נפל  יהושע  ללטרון.  סמוך 
אש  את   .1947 בדצמבר   8 תש"ח,  בכסלו 
המשואה הגיש סרן נועם ארבל מפקד פלוגה 

ו' בגדוד "הבוקעים" בחטיבה 401.
איילה,  ָרֵטס  הגב'  העלתה  שנייה  משואה 
זכרו  משולם  כרמל  רטס  סא"ל  של  אלמנתו 
לברכה. משולם נולד ברומניה ועלה ארצה עם 
לצה"ל  גיוסו  לאחר   .1949 בשנת  משפחתו 

נעו  ימיו  תפקידים.  של  ארוכה  שורה  מילא 
שירותו  האחד  מקבילים.  מסלולים  בשני 
בחיל השריון והשני חייו בקן המשפחתי החם 
שהקים בעיר באר שבע. משולם נהרג בהיותו 
מפקד גדוד 71 בקרבות הבלימה ברמת הגולן. 
גילוי  על  העוז,  עיטור  לו  הוענק  מותו  לאחר 
הותיר אחריו אישה  למגע.  וחתירה  לב  אומץ 
י"ד בתשרי  ילדים. משולם נפל ביום  ושלושה 
תשל"ד, 9 באוקטובר 1973. את אש המשואה 
בגדוד  מ'  פלוגה  מפקד  אהרון  בני  סרן  הגיש 

"רשף" בחטיבה 188.
זהבה  הגב'  העלתה  שלישית  משואה 
)יוני(  יהונתן  סמ"ר  של  אימו  זילברברג, 
אביב,  בתל  נולד  יוני  לברכה.  זכרו  זילברברג 
בהיותו בן 9 עברה משפחתו להתגורר בשוויץ. 
כשבגר, תחושת המחוייבות לא נתנה לו מנוח 
והוא שב ארצה להתגייס לצה"ל ושרת בשריון 
כחייל בודד. במלחמת יום הכיפורים לחם עם 
אחד  ובמהלך  בסיני,  הקשים  בקרבות  חבריו 
הקרבות תחת אש כבדה נפגע הטנק שלו מטיל 
נפל  יוני  ואח.  הורים  אחריו  הותיר  יוני  נ"ט. 
ביום י"ח בתשרי תשל"ד, 14 באוקטובר 1973. 
הורוביץ  עידו  סרן  הגיש  המשואה  אש  את 

מפקד פלוגה ז' בגדוד "עוז" בחטיבה 7.
משואה רביעית העלתה הגברת ענת קינן, 
לברכה.  זכרו  אריאל  ברזילי  סרן  של  אחותו 
אריאל נולד ברחובות להורים ממקימי חטיבת 
נעוריו  בשנות  העצמאות.  במלחמת  גבעתי 
אריאל  המאוחדת.  בתנועה  פעיל  אריאל  היה 
לסיירת  והתנדב   1967 בשנת  לצה"ל  גויס 
מילא שורה ארוכה של תפקידים  הוא  שריון. 
מלחמת  בימי  נועזות  בפעולות  והשתתף 
אריאל  פנה  מהצבא  כשהשתחרר  ההתשה. 

אהבתו  בשל  בטכניון  ארכיטקטורה  ללימודי 
ביום  וציור.  כתיבה  שירה,   - לאומנות  הרבה 
הראשון למלחמת יום הכיפורים נקרא אריאל 
כ"ג  ביום  החדשה.  לפלוגתו  והגיע  למילואים 
נפל   ,1973 באוקטובר   10 תשל"ד,  בתשרי 
הותיר  סואץ.  לתעלת  ממערב  בקרב  אריאל 
אש  את  ואחות.  אח  אם,  אישה,  אחריו 
המשואה הגיש סגן גלעד צוברי מפקד פלוגה 

ו' בגדוד "שלח" בחטיבה 460.
פנינה  הגברת  העלתה  חמישית  משואה 
זכרו  )דיוי(  דוד  מליק  רב"ט  של  אמו  מליק, 
ניצולת  לאם  בן  ים,  בבת  נולד  דוד  לברכה. 
שואה. למד בתיכון "בית וגן" במגמה הריאלית 
היה  דוד  והיה תלמיד מצטיין.  ים"  "בת  בעיר 
חבר פעיל בתנועת הנוער הדתי "בני עקיבא" 
מחנות  הטיולים,  בכל  בהתלהבות  והשתתף 
לצה"ל  גויס  דוד  הגדנ"ע.  ופעילויות  הקיץ, 
התנדב  ההסדר"  "ישיבות  ובמסגרת  ב־1980, 
לשרת בחיל השריון. למד את מקצועות הטנק, 
והיה לנהג טנק. כשפרצה מלחמת שלום הגליל, 
נטל יחד עם חבריו ליחידה חלק בקרבות עזים 
בציר החוף. אחרי שבע שעות של לחימה קשה, 
בעת שחילץ פצועים, נפל דוד בקרב בכפר סיל 
ואח.  הורים  אחריו  התיר  סורי.  קומנדו  מול 
ביוני   10 תשמ"ב,  בסיוון  י"ט  ביום  נפל  דוד 
חנוך  סרן  רב  הגיש  המשואה  אש  את   .1982
דאובה מפקד קורס קציני שריון, בגדוד "שחק" 

בחטיבה 460.
ומיכאל  אלינה  העלו  שישית  משואה 
סמ"ר  של  ואחיו  הוריו  טל,  ובנם  בונימוביץ' 
אלכסנדר )סשה( בונימוביץ' זכרו לברכה. סשה 
להוריו. עלה ארצה  בכור  בן  נולד בבילרוסיה, 
בנתניה.  והתחנך  גדל  ב־1989,  משפחתו  עם 
סשה התגייס ב־2005 לחיל השריון. הוא תמיד 
אמר שחשוב לו לשרת בצבא ולתרום למדינה. 
על תיק הגב שלו היה כתוב: "טוב למות בעד 
גבוהות  אישיות  ביכולות  ניחן  סשה  ארצנו". 
וסיים קורס מפקדי טנקים בהצלחה. כשפרצה 
בצוות  סשה  השתלב  השנייה  לבנון  מלחמת 
פעולות  שביצע  הנייה",  "כוח  שנקרא  טנק 
י"ט באב  חילוץ והצלת רבים תחת אש. ביום 
תשס"ו, 12 באוגוסט 2006, נפגע הטנק מטיל 
ריין,  בנייה  נהרגו:  הצוות  לוחמי  ארבעת  וכל 
סשה  לברכה.  זכרם  גורן  ואדם  גרוסמן,  אורי 
הותיר אחריו הורים, אח סבא וסבתא ושובל 
אש  את  תמיד.  אותו  שאהבו  אנשים  של 
המשואה הגיש סרן אלון וייס מפקד פלוגה מ' 

בגדוד "עשת" בחטיבה 401.

לשריון  יד  עמותת  יו"ר  דברים  נשאו  עוד 
רב־אלוף  הרמטכ"ל  ארז,  חיים  )במיל'(  אלוף 
)במיל'(  אלוף  הביטחון  סגן שר  גבי אשכנזי, 

מתן וילנאי. 
העצרת ננעלה בשירת התקווה.
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דבורי בורגר

ושוב נפגשים על מדף הספרים באוקטובר.
אוקטובר עבורנו הוא אותו אוקטובר בשנת 1973. כך גם מושג יום 
סמוך  שנה,  מדי  שמו.  את  הנושאת  למלחמה  זיקה  מעלה  הכיפורים 
וכאלה שנכתבו  לאוקטובר, מתפרסמים ספרים חדשים, ספרי מחקר 
על ידי לוחמים הנושאים עמם את מוראות המלחמה, וזֵכֶר המלחמה 
נטע בהם לבסוף האומץ להעלותן על הכתב. לצד הכותבים ישנם אלה 
השנים.  ולאורך  לאירועים  סמוך  שנכתבו  מסמכים  לאתר  המבקשים 
להרפות  שממאן  הכאב   - ולקוראים  לכותבים  משותף  אחד  דבר 

ובמקרים רבים אף מתחזק עם השנים.

על בלימה; סיפורה של חטיבה 188 
במלחמת יום כיפור מאת: אבירם ברקאי

ספרית מעריב, 2009, 553 עמ'
שלבי  אחר  דרוכה  בציפייה  עקבו  רבות  עיניים 
כתיבתו והפקתו של ספר זה, שמטרתו הייתה לעשות 
רמות  בכל   188 חטיבה  לוחמי  עם  היסטורי  צדק 
לאחר  הכיפורים.  יום  במלחמת  והלחימה  הפיקוד 
ברקאי,  אבירם  זה  היה  וניסיונות,  התחלות  מספר 
והנתונים  עיתונאי ושריונר, שצירף את כל העדויות 
דרמטי  ובסגנון  מהימנים,  מחקר  ממקורות  הידועים 
שַָטח את הנרטיב של המלחמה על הבית - רמת הגולן 
ואף  הגליל  ואצבע  הירדן  עמק  יישובי  ובעקבותיו   -

מערבה ודרומה מזה.
הספר הופץ זמן קצר לפני ציון יום השנה למלחמת 
ניתנת  יום הכיפורים השנה, והתוצאה - נהירה בלתי 
לעצירה של לוחמים לחנויות הספרים וניסיונות לאתר 
כל עותק שנותר לפלטה. הקוראים ודאי לא צפו לקבל 

מסמך כה מפורט, העושה צדק עם לוחמי חטיבה 188 - מפקדיה 
ברמת  החטיבה  אל  שחברו  הכוחות  יתר  עם  גם  אך   - ולוחמיה 

הגולן. תגובות רבות באמצעי התקשורת לא אחרו לבוא.
הספר הוא מסמך מצמרר של מחקר כולל על המהלכים שקדמו 
ברמת  החשופים  הסדירים  הכוחות  הפקרת  על  המלמד  ללחימה, 
שנבעו  מדם,  העקובים  הבלימה  קרבות  על  הספר(,  )כדברי  הגולן 
מאם החטאים של הקונספציה המודיעינית של ראש אמ"ן, וחבירת 
הצטרפו  אשר  ומילואים,  סדיר  כוחות  של  ההדרגתית  הכוחות 
ללוחמי חטיבה 188 בפריסה במוצבים וביתר הנקודות הקדמיות, 
המכיל  במסמך  מדובר  למעשה  שלוחותיו.  על  הסורי  האויב  מול 
של  המבט  מנקודת  המובא  זה  אך  הכולל,  המערכה  סיפור  את 
לוחמי חטיבה 188. אט אט מתחברים לנו הסיפורים המפורסמים 
שאותם הכרנו במשך שנים רבות, שזכו לסיקורים נרחבים באמצעי 
נוצרה  התקשורת, בספרים ובמערכי שיעור בצה"ל. אלא שהפעם 
הן  לפרופורציות,  אותנו  והכניסה  "סדר"  לנו  שעשתה  מעטפת 

על  האירועים שהתרגשו  ברצף  והן  וימים  של שעות  זמן  במעגלי 
הלוחמים.

הספר שבחלקו המכריע מביא את סיפורי המערכה של קרבות 
הבלימה, מחיה עבורנו את דמויות המופת שהובילו את חטיבה 188 
- המח"ט איציק בן־שֹהם ז"ל, הסמח"ט דוד ישראלי ז"ל, מג"דים, 
עילאית,  בגבורה  שלחמו  הקרב,  בשדה  הדרגים  ויתר  סמג"דים 
במצב שבו הם נמצאים בתנאי נחיתות, כשהם חוזים במה שנראה 
נואש. הספר לא  כדי הקרב בחורבן הבית, אך אינם אומרים  תוך 
אחת  להביא  אלא   ,188 לחטיבה  תהילה  ספר  להיות  התכוון 
ולתמיד את הסיפור המלא של לחימתה. המ"מ עודד בקמן ביטא 
"איזה  בקרבות:  הלוחמים  היטב את התחושות הקשות שלוו את 
אנרגטי  וסמח"ט  רוח  קר  מח"ט  פקדו  שעות   48 לפני  רק  עולם... 
על כוחות חטיבת השריון הגאה ביותר בצה"ל, וכעת הם מוטלים 
בשדה הקרב, גופות נטולות חיים. האם נצליח אנחנו, שרידיה של 
החטיבה, להתרומם לתחייה מחודשת?" )עמ' 452(. 
חטיבה 188 אכן שרדה והתרוממה מחדש, מצדיעה 
ולסמח"ט  ז"ל  שֹהם  בן  איציק  אל"ם  למח"ט  בכך 
סא"ל דוד ישראלי ז"ל, שצילום האנדרטה לזכרם 
בציר הנפט מופיעה על כריכת הספר. בסוף הספר: 
הנופלים  ורשימת   188 חטיבה  של  קרבי  שיבוץ 

שלה במלחמת יום הכיפורים.

 בודדים על התל ; קרב תל
א־סקי במלחמת יום הכיפורים 

מאת: משה גבעתי
הוצאת רעות, 2009, 264 עמ'

קרב תל־סאקי )ובמדויק אך פחות שגור תל 
שנים  במשך  גבעתי  משה  )במיל'(  אל"ם  ידי  על  נחקר  א־סקי( 
הבנויה  קרב  מורשת  חוברת   1999 בשנת  שפרסם  לאחר  רבות. 
כמערך שיעור עבור מפקדת קצין החינוך הראשי, עדיין האמין כי 
לא תמה המלאכה. הקרב היה משמעותי ביותר מן ההיבט המבצעי 
במהלך שני ימי הלחימה של קרבות הבלימה ברמת הגולן במלחמת 
יום הכיפורים, וכן משום ערכי הלחימה שהתגלו במהלך האירועים, 
ואת החשיפה של סיפור  לו חשוב להרחיב את היריעה  ולכן היה 

הקרב.
ראה  והישגיו,  משמעויותיו  מהלכיו,  על  הקרב  את  להבין  כדי 
משה גבעתי לנכון להקדים רקע למלחמת יום הכיפורים ולהתייחס 
לרמת הגולן על גזרתה הדרומית והצפונית בהקשר לסדרי הכוחות 
והדינמית. כך מתקבלת  ופריסת כוחות האויב העצומה  של צה"ל 
תמונת קרב כוללת המאפשרת לנו להתמקד באופן נכון בלוחמים 
להתקפה  שקדמו  הראשונות  מהשעות  החל  בתל־סאקי,  ששהו 
הסורית, וחבירת כוחות שריון וחי"ר אליהם עד לחילוצם המרגש 

לאחר כ־48 שעות.
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 צנחנים מחטיבה 35 ושריונאים מחטיבות 188 ו־7 מצדיעים ללוחמי 
תל־סאקי במלחמת יום הכיפורים, באירוע השקת ספרו של משה גבעתי

תל־סאקי היה לא יותר ממבנה חשוף של מצדיות בטון בראש 
הנח"ל  מגדוד  צנחנים  שכוח  תת־קרקעי,  שאינו  בונקר  עם  תל 
50, בפיקודו של סגן מנחם אנסבכר, נשלח לאייש אותו  המוצנח 
כעמדת תצפית קדמית, בשעות הראשונות של 6 באוקטובר 1973. 
בשעות הרות גורל אלה דיווח אנסבכר ברשת הקשר על המהלכים 
והמערכים של כוחות האויב, והוכיח בכך את נחיצות הישארותו 
של הכוח בשעות הקריטיות. בהמשך התברר כי בפועל תרם לעיכוב 

הכוחות הסורים שזרמו בהמוניהם כדי לכבוש את רמת הגולן.
מלוחמים  מורכבים  שהיו  השריון  וכוחות  בתל  הצנחנים  בין 
מפלוגה ד' של גדוד 82 מחטיבה 7, שהיה תחת פיקוד של חטיבה 
188 בגזרה הדרומית של רמת בגולן, ומחלקה 2 של פלוגה ו' של גדוד 
74 מחטיבה 188, שלחמה תחת פיקוד חטיבה 7 בגזרה הצפונית של 
ומקצועי. במהלך הקרב,  הגולן, התקיים שיתוף פעולה מלא  רמת 
וניסיונות החילוץ וההתבצרות התגלו ערכי לחימה ורעות, שלהם 
מייחד משה גבעתי פרק בסוף הספר ובכך מעלה על נס את הקרב 
בתל־סאקי כאחד מקרבות המופת הגדולים ביותר בתולדות צה"ל.

הלוחמים  להתמודד  צריכים  היו  שאיתם  האירועים  מורכבות 
בתל באה לביטוי בספרו של מנחם אנסבכר "רסיס ממגש הכסף", 
שפורסם לפני שש שנים. מספרו אפשר ללמוד על החשיבות הרבה 
בר־סמכא  בו  ורואה  הקרב  על  גבעתי  משה  של  למחקרו  שייחס 

לניתוח הקרב )ראה להלן סקירה של ספרו "רסיס ממגש הכסף"(.
כה  עד  שפרסם  צבאי,  היסטוריון  גבעתי,  משה 
ספר  לנו  מגיש  צה"ל,  מערכות  על  רבים  מחקרים 
מחקר  לספר  כראוי  רבה.  מחקרית  חשיבות  בעל 
הוא כולל טבלאות, מרשמי קרב מקצועיים, הצגת 
שקיים  רבים  ראיונות  זה  בכלל  המחקר,  מקורות 
לנו  ומפתח שמות, המסייע  ולוחמים  עם מפקדים 

להתמודד עם ריבוי האירועים.
משה גבעתי בחר להשיק את ספרו באופן מיוחד 
של  לשריון  ביד  בכנס   2009 במארס  ב־26  במינו. 
לוחמים מחטיבת הצנחנים 35 עם לוחמי חטיבות 
תל־ בקרב  שלחמו  הוותיקים,  ו־188   7 השריון 

סקי לצד החיילים הסדירים היום. באירוע נשאו 
דברים מפקדי חטיבות שביטאו את חשיבותו של 
קרב תל־סאקי בעיניהם, והתובנות שהפנימו מן 
הקרב, כלוחמים וכמפקדים, בהיבטים המבצעיים 

והערכיים כאחד.

רסיס ממגש הכסף מאת: מנחם אנסבכר
 דניאלה די־נור - מוציאים לאור / 

ליברוס הוצאה לאור, 2003, עמ' 278 
מי שפיקד  פרסם  הכיפורים,  יום  לאחר מלחמת  שלושים שנה 
על מוצב תל־סאקי, קצין הצנחנים מנחם אנסבכר, ספר חושפני, 

הוא  אין  בספרו  מבורך.  שיקומי  תהליך  במסגרת  כתב  שאותו 
נרתע מלגעת בכאב ובהתחקות אחר האמת, תוך חשיפת דילמות 

מוסריות ומצפוניות שלא הרפו ממנו מאז הקרב ההוא.
קרב תל־סאקי בגזרה הדרומית של רמת הגולן נמשך לאורך שני 
הבלימה.  קרבות  במסגרת  המלחמה,  של  הראשונים  הלחימה  ימי 
 50 המוצנח  הנח"ל  בגדוד  צעיר  מחלקה  מפקד  של  מבט  מנקודת 
על  עומד  הוא  האויב,  כוחות  על  לדווח  לתל  שנשלח 
במספר  תוצאותיה  את  ומודד  שבמשימה  הקושי 
לחלצם,  שניסו  ואלה  בעמדה  עמו  שהיו  הנופלים 
ואינו זוקף את הישגיו, שכללו דיווח חיוני ביותר על 
מולו  עיקשת  והתמודדות  האויב,  כוחות  התנהלות 

בתנאי נחיתות בלתי נסבלים. 
תקווה  מתוך  עצמו  על  להקשות  מתעקש  מנחם 
לשאלות  התשובות  את  ימצא  דבר  של  שבסופו 
המייסרות. הוא שואב כוח מתהליך המחקר של משה 
לעיל(.  )ראה  ותוצאותיו  תל־סאקי  קרב  על  גבעתי 
שהקרב  מסקנה  על  מצביע  גבעתי  שמשה  לאחר  גם 
בתל־סאקי עיכב את התקדמות הסורים, מנחם אינו 
יודע מנוח. בפגישתו הטיפולית הוא מבטא את לבטיו 
ממורשת  חלק  הוא  הזה  הקרב  היום,  "עד  ותהיותיו: 
שם  הייתה  לא  אם  בצדק,  אם  השאלה  שלנו.  הקרב 
עליו  מסתכלים  אם  הרי  גדולה...  אחת  טעות  פשוט 
ממעוף הציפור, זה כמה צנחנים וכמה טנקיסטים נגד שאר העולם. 
בכלל  הועילו  הם  שם...  שנשפכו  והחיים  סיכוי.  שום  לנו  היה  לא 
למישהו? המחיר שהקרב הזה גבה היה עצום! ...כמובן שאמרו לנו 
"כל כבוד", וכל החיילים שנלחמו בקרב הזה נחשבים אמיצים, אבל 
כל האנשים ששיבחו אותנו היו קשורים לקרב בדרך זו או אחרת! 
קרב  מורשת  לסיפורי  חומר  מספק  שהוא  לכולם  נוח  פשוט  אולי 
גם  אני  אבל  הקרב,  את  שיחקרו  רוצה  אמנם  אני  ולמיתוסים?... 
בחייו?  זה  על  שילם  ומישהו  טעיתי,  אולי  כזאת.  מחקירה  חושש 
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דבורי בורגר

זה לא הגיוני שהסורים התעכבו בגללנו... כללי המלחמה אומרים 
שחטיבה לא נעצרת בגלל גבעונת שעליה יושבים כמה חיילי אויב." 
אותו  את  בתמצות  המביאות  במילים  מסיים  והוא  90־91(  )עמ' 

"הלוואי  השנים  כל  נפשו  את  המענה  מצפוני  צו 
שהייתי בטוח שהם באמת עצרו בגללנו. זה ייתן 

לכל הקרב הזה הרבה משמעות" )עמ' 91(.
בבונקר  היה שגורלם של הלוחמים  משנדמה 
דמם  טיפת  עד  נלחמים  שהם  תוך  למות,  נחרץ 
האחרונה, נשמעה לפתע הצעקה הגואלת מפתח 
המבנה "יש פה שריונאים?" )עמ' 137(. היו אלה 
אין   .205 במילואים  השריון  מחטיבת  לוחמים 
יותר מקריאה מושיעה זו כדי להמחיש את גורלם 
הקריאה  והצנחנים.  השריונאים  של  המשותף 
על  סופית  חתמה  השריונאים  של  האינטימית 
ברית־העולם לערבות הדדית בין הצנחנים לרעיהם 
של  הרואיות  שעות  יחדיו  שחלקו  השריונאים, 

לחימה אמיצה ונחושה. 
הכסף  ממגש  לרסיס  עצמו  את  מדמה  מנחם 
דווקא את היפוכו  שהתנפץ. אנו, הקוראים מזהים 
ר'  אותנו  לימד  שבור"  מלב  שלם  "אין  הדימוי.  של 

זה הוא המחשה טוטאלית של הרעיון  וספר  מנחם מנדל מקוצק, 
שבו הכאב החודרני והקשה מכל מוביל תהליך של הזדככות וחושף 

את ארץ ישראל היפה, האהובה והמושלמת שלנו.

 את לי הבית; לדור שצמח עם המדינה
מאת: אביגדור קהלני

ידיעות ספרים, 2009, 207 עמ'
והפעם  קהלני,  שאביגדור  אלא  נכון.  מלחמה,  ספר  עוד  לא 
להתחבר  ככולנו  מרובנו  למנוע  יכול  אינו  הגות,  ואיש  כמשורר 

והנכסים  חייו  נסיבות  אל  ובראשונה  בראש 
הספרותיים שהעניק לנו בעשורים האחרונים, 
ברגעים  הקרב  בשדה  גבורה  בגילויי  הנוגעים 
הוא שם הסיפור,  "אביגדור קהלני"  הרי־גורל. 
וספר חדש פרי עטו מעניק לנו הזדמנות נוספת 
שאיננו  ערכים  עם  שמזוהה  מי  את  לאמץ 

פוסקים לרשת ולהנחיל. 
ספרו,  על  עמו  שקיימתי  אישית  בשיחה 
תיאר בפני את תהליך לידתו של הספר. לאחר 
פורקן  שהיווה  האמת",  "בכוח  ספרו  צאת 
שהתנהל  המשפט  במהלך  שהצטבר  לכאב 
של  תמידי  בתהליך  עצמו  את  מצא  נגדו, 

מהם  לחבר  החלה  והיד  מאליהם,  זרמו  כמו  הרעיונות  כתיבה. 
וחריזות. היו אלה מעין "משפטי שֹלֹמה" שהחלו לנבוע  מקאמות 
בהלכי מחשבותיו, והוא נתן דרור לדרכי הביטוי של הרעיונות. היו 
בהם נגיעות במסלול חייו מיום לידתו ועד עצם ימים 
אלה. לא אחת, במהלך הכתיבה, החל לזהות מבנים 
משראה  הולחנו.  השירים  מן  חלק  ואכן  להלחנה, 
הפקת  כי  לעצמו  קבע  וגידים  עור  קורם  שהספר 
שיעניק  אותה  ההולדת  יום  מתנת  תהיה  הספר 
בטוב  גייס  למשימה  הקרוב.  הולדתו  ביום  לעצמו 
וצבי  ג'קסון  ג'קי   - שם  בעלי  מאיירים  שני  טעם 
פדלמן. לא רחק היום וב־16 ביוני 2009 התקיימה 
מסיבת יום ההולדת. המקום שנבחר לאירוע היה, 
עשו  הטובים  חבריו  בלטרון!  לשריון  יד  לא,  איך 
יד אחת לקיים אירוע השקה לספר. בני משפחה, 
ֵרעים לנשק וחברים נוספים רבים הגיעו לאירוע 
המלווה  עשירה,  אמנותית  בתכנית  לצפות  וזכו 
האדם,  באהבת  החדורים  הספר,  של  שעריו  את 
תחומי  בכל  והצדק  המדינה  המשפחתי,  הקן 
החיים. למרות שנמנע בספרו מלגעת במלחמות 
שנוגעים  שירים  כותב  עצמו  את  מצא  הוא  ישראל, 
במוטיבים המזוהים כל כך עם דמותו. בולט ביניהם השיר שקהלני 

נתן לו את השם "צוות הפלדה":
אתה,   / עבה.  ושרשרת  המנוע  לך   / הפלדה  לך  התותח,  "לך 
העטוי בצבעי אדמה, / אתה, הפוגע בכל מטרה, / מחשב שחושב 
איך עושים מלחמה. / עם כל הכבוד וכל העוצמה, / בלעדינו - אתה 
חסר נשמה. / ]פזמון[ אנחנו צוות, צוות שכזה, כולנו איש אחד, / 
מאמינים רק זה בזה. / אנחנו צוות, צוות שכזה, / אחד לכולם, כל 

העולם, / ויהיה מה שיהיה". )עמ' 104(.
הקרב,  משדה  חוויות  המתארים  שירים  וקטעי  שירים  גם  כך 
פציעות. שיר מוקדש גם לידידו הקרוב שמוליק אסקרוב, סמג"ד 53 
במלחמת יום הכיפורים, שלחם בגבורה ונפצע אנושות במלחמה, וגם 

בתהליך שיקומו המפרך הפך לאגדה בקרב רבים.
שיר הנושא של הספר "את לי הבית" הוא שיר 
התבנית  שאת  יתכן  ישראל.  מדינת  של  לכבודה 
"את  מהביטוי  שאל  במודע  שלא  או  במודע 
החטיבה" המתייחס לסיסמת חיילי חטיבת 7 של 

כל הזמנים. 
חייו  תמצית  מובאת  בספר  כי  לומר  אפשר 
ומשנתו של אביגדור קהלני. בכתיבתו הוא מעביר 
מתבל  כשהוא  וקבלה,  נתינה  מתוך  לחיים  מסר 
בתהליכי  להתמודד  לו  שסייע  זה  הומור,  חוש  בה 

השיקום בפציעותיו הקשות בקרבות.

את הספרים אפשר להשיג בחנות המכר של יד לשריון ובחנויות הספרים המובחרות
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מפקד צבא היבשה של גרמניה סוקר משמר כבוד ביד לשריון, מלווה במפקד 
זרוע היבשה אלוף אבי מזרחי ובקצין השריון הראשי תא"ל אגאי יחזקאל

 השקת הסרט "המסע לארץ משה". 
במרכז המפיקה מירי ילין, משמאל אלוף 

)במיל'( ג'קי אבן

חברי דירקטוריון כימיקלים לישראל ליד כותל השמות ביד לשריון

אלוף )במיל'( אודי אדם )שלישי משמאל( עם אנשיו, מלווה במנכ"ל העמותה 
תא"ל )במיל'( מנשה ענבר )ראשון משמאל( והמדריכה מיכל רגב )מימין( 

ביקור מפקד צבא היבשה של גרמניה בלטרון

 )Army( ב־5 במאי 2009 כיבד אותנו בביקורו מפקד צבא היבשה  
אלוף  מז"י  מפקד  אותו  ליוו   .Lt. Gen. Hans Otto Budde גרמניה  של 
את  ביטא  האורחים  בספר  יחזקאל.  אגאי  תא"ל  והקשנ"ר  מזרחי  אבי 

התרשמותו מעוצמתו של חיל השריון ומרוחו.

השקת הסרט "המסע לארץ משה" 
ויגאל  ילין  מירי   
המספר  סרט  הפיקו  בוטנר 
של  המרתק  סיפורה  את 
טנק  של  הסודית  המשלחת 
במאי  ב־14  בגרמניה.  המגח 
ביד  הסרט  הושק   2009
לשריון בהשתתפות הקצינים 
הגב'  במשלחת.  שהשתתפו 
דברים  נשאה  ילין  מירי 
יגאל  ובשם  בשמה  מרגשים 

אלוף  המשלחת,  ראש  אז  שהיה  מי  ברך  בסרט  הצפייה  לאחר  בוטנר. 
רצונו  שביעות  את  והביע  הסרט  להפקת  היוזמה  על  אבן  ג'קי  )במיל'( 

מאיכותו, אמינותו ותפקידו החשוב בתיעוד מורשת השריון בצה"ל.
קשר  ליצור  מוזמנים  בו  בצפייה  או  מהסרט  בעותק  המעוניינים 
לשריון  יד  באתר  גם  ראו   .08-9784304 בלטרון:  המידע  מרכז   עם 

.www.yadlashiryon.com

ביקור חברי דירקטוריון כימיקלים לישראל

חברי הדירקטוריון של חברת כימיקלים לישראל ביקרו ב־30 ביוני   
2009 ביד לשריון. מנכ"ל החברה עקיבא מוזס הניח את זר הדירקטוריון 
לרגלי כותל השמות. מלוויהם היו יו"ר עמותת יד לשריון אלוף )במיל'( 

חיים ארז ומנכ"ל העמותה תא"ל )במיל'( מנשה ענבר.

ביקור מנכ"ל הקמ"ג אלוף )במיל'( אודי אדם

)הקריה  הקמ"ג  מנכ"ל  כיום  המשמש  אדם,  אודי  )במיל'(  אלוף   
למחקר גרעיני( הגיע לביקור ביד לשריון. אנשי עמותת יד לשריון שמחו 
מאוד על ביקורו, וגם צופה מן הצד היה מתרשם שהאלוף )במיל'( אדם 

הרגיש בבית.
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תא"ל )במיל'( גדעון אבידור מדריך את ד"ר קולין 
קאהל )משמאל( עם מלווהו אלוף בני גנץ

צעירי עמותת יד לשריון עם "הותיקים" 
בהנהלת העמותה

ערב משפחות שכולות של חטיבה 460

אלוף סמי תורג'מן עם אורחו 
מפקד צבא היבשה בצ'ילה

טקס הדלקת משואות מול כותל 
השמות. במרכז התמונה הרמטכ"ל 

רא"ל גבי אשכנזי ויו"ר האגודה למען 
החייל תא"ל )במיל'( אביגדור קהלני

ביקור המשנה למזכיר המזרח התיכון בארצות הברית

קאהל  קולין  ד"ר   
המשנה   )Dr. Colin Kahl(
לענייני  המדינה  למזכיר 
בארצות  התיכון  המזרח 
הברית, התארח ביד לשריון 
בליווי   ,2009 ביוני  ב־30 
צה"ל  נספח  גנץ  בני  אלוף 
)שהתמנה  בוושינגטון 
סגן  לתפקיד  לאחרונה 
הרמטכ"ל(. מטעם העמותה 
אלוף  היו"ר  אותו  ליוו 
)במיל'( חיים ארז, והמנכ"ל תא"ל )במיל'( מנשה ענבר. תא"ל )במיל'( גדעון 
אבידור העומד בראש המכון לחקר לוחמת היבשה בלטרון הציג בפני האורח 

הנכבד את הטכנולוגיות בשריון המצטרפת אל רוח השריון.

ביקור חזנים מארצות הברית

חזיון מפתיע נגלה לעיני מבקרים שצפו במקהלת חזנים מארצות   
הברית שפייטה מול כותל השמות ב־8 ביולי 2009. לאחר טקס התייחדות 
מול כותל השמות המשיכו חברי המקהלה לסייר באתר ולא הסתירו את 

התרגשותם ואווירת ההתעלות שלוותה את ביקורם.

ביקור צעירי עמותת יד לשריון עם יוסי בכר

פורום צעירי עמותת   
יד לשריון ביקר באתר ב־10 
המפרה  הדיון   .2009 ביולי 
פעילות  המשך  הבטיח 
העמותה  של  מבורכת 
הקשורים  בתחומים 
לשריון  יד  אתר  לפיתוח 
והפעילות הערכית המגוונת 
בתחומו  המתקיימת 
בכר,  יוסי  ד"ר  ובמסגרתו. 

עומד בראש היוזמה לגיוס קציני השריון של הדור הצעיר, ועמותת יד לשריון 
מברכת על יוזמה זו ותולה בה תקוות רבות.

ערב משפחות שכולות של חטיבה 460 
שכולות  משפחות  ערב   
בהשתתפות   ,460 חטיבה  של 
בני המשפחות, מפקד החטיבה 
וקציניו,  בר־לב  גיא  אל"ם 
התקיים ביד לשריון ב־28 ביולי 
2009. הערב כלל טקס מול כותל 
מסכת  מכן  ולאחר  השמות 
החטיבה  של  וגבורה  זיכרון 

באולם המרכבה.

יום ביקור מפקד יבשה צ'ילה

מפקד מז"י החדש אלוף סמי   
צ'ילה  תורג'מן ארח את עמיתו מצבא 
הגנרל אוסקר איזוריאטה פרר וקציניו, 
 .2009 בספטמבר  ב־22  לשריון  ביד 
בליווי  מרשים  בטקס  התקבל  הגנרל 
ושהה  כבוד,  וגינוני  צה"ל  תזמורת 

שעות מעניינות באתר.

ביקור קשנ"ר קולומביה

קולומביה  צבא  קשנ"ר   
ליאל  פרננדז  חביאר  הגנרל 
 )Brig. Gen. Javier Fernandez
)Leal וקצינים מצבאו התארחו 
 2009 ביולי  ב־28  לשריון  ביד 
אשל.  אמיר  אל"ם  בליווי 
)במיל'(  תא"ל  אותם  הדריך 
גדעון אבידור שזכה לקשב רב 

מצד האורחים.

ערב 'אמץ לוחם' עם הרמטכ"ל

גבי  רא"ל  הרמטכ"ל   
אשכנזי השתתף בערב 'אמץ 
האגודה  שארגנה  לוחם' 
של  בראשותו  החייל  למען 
אביגדור  )במיל'(  תא"ל 
ביולי  ב־5  שהתקיים  קהלני 
2009. באירוע המרגש נכחו 
הפועלים  נכבדים  אורחים 
החייל  של  לרווחתו  רבות 
יד  אתר  בצה"ל.  הבודד 
אכסניה  היווה  לשריון 
מושלמת לאירוע מרכזי זה.

קבוצת החזנים האמריקאיים ובני משפחותיהם בטקס ההתייחדות עם 
הנופלים מול כותל השמות

תא"ל )במיל'( גדעון אבידור מדריך את הקשנ"ר 
הקולומביאני )במרכז(. שני משמאל אל"ם אמיר 

אשל, מימין איל בן־חיים מנהל סלבין בתעש
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קצין השריון הראשי תא"ל אגאי יחזקאל 
בשיחה עם מלש"בים

מלש"בים צופים בהדגמת ביצועי טנק

תא"ל )במיל'( מנשה ענבר מנכ"ל העמותה וסא"ל 
)במיל'( דוד גלעם נפרדים ממפקד תחנת בית שמש 

סנ"צ עוז אליאסי )שני משמאל(

ביקור נוצרים אוהדי ישראל מפורטוגל

כנסיה  חברי  נוצרים  חבורת   
קבוצה   - ישראל  אוהדי  מפורטוגל 
התארחה   - ומיוחדת  ססגונית 
 .2009 בספטמבר  ב־22  לשריון  ביד 
ביקור זה מצטרף לביקורים נוספים 
מרחבי  ישראל  אוהדי  נוצרים  של 
לשריון  יד  את  הפוקדים  העולם 
ומחבקים במבטם את מדינת ישראל 
המחיר  עם  רבה  בכנות  ומזדהים 

הכבד שאנו משלמים על זכותנו לחיות בה.

טקס חילופי מפקדי מז"י 

לשריון  יד  עמותת   
זרוע  למפקד  מצדיעה 
אבי  אלוף  היוצא  היבשה 
הזרוע  ולמפקד  מזרחי 
תורג'מן.  סמי  אלוף  הנכנס 
המפקדים  חילופי  טקס 
לשריון  ביד  התקיים 
 2009 בספטמבר   6 ביום 
הרמטכ"ל  בהשתתפות 

רא"ל גבי אשכנזי.

פעילות לעידוד הגיוס לחיל השריון

הקשנ"ר תא"ל אגאי יחזקאל מוביל מהלך מקצועי לעידוד הגיוס של   
מלש"בים לחיל השריון. תא השיווק הפועל ביד לשריון קצר הישג משמעותי 

בגיוסים האחרונים ועדיין לא שוקט על שמריו.
ב־19 במאי 2009 התקיים כנס מלש"בים בחוף פלמחים, בהשתתפות 
בסדר  שסימנו  קרבי,  לשירות  גבוהה  מוטיבציה  בעלי  רבים,  נוער  בני 
אינטנסיבית  לפעילות  הודות  השריון,  לחיל  הגיוס  את  גבוה  עדיפויות 
ועקשנית של חיילי תא השיווק. בכנס הציג בפניהם הקשנ"ר תא"ל אגאי 
יחזקאל את האתגרים שבשירות בחיל השריון והם חזו בביצועי ירי של 

הפלס"ר.  על  ולמדו  טנקים 
למעלה  חתמו  היום  בסיום 
נכונות  על  אחוזים  מ־60 
השריון.  לחיל  להתגייס 
מצטרפת  זו  חשובה  פעילות 
לפעילויות שיווקיות ישירות 
שתוצאותיהן  נוספות, 
להערכה  זוכות  המרשימות 

רבה. הטובים לשריון!

פרידה אישית ממפקד משטרת בית שמש

יד  עמותת   
לשריון נפרדה בהערכה 
רבה מסנ"ץ עוז אליאסי 
בית  משטרת  מפקד 
 .2009 ביולי  ב־9  שמש 
בין  פעולה  שיתוף 
קיומם  ִאפשר  שוטריו 
המוניים  אירועים  של 
מבקרים  ועתירי 
בבטחה  לשריון  ביד 

ובתקינות המיטבית.

טקס סיום קמ"ט והענקת מלגות  ע"ש יוני זילברברג ז"ל

השנתי  הטקס   
של הענקת מלגות על 
שם יוני זילברברג ז"ל 
התקיים בלטרון ביום 
בצמוד   ,2009 ביולי   7
קמ"ט,  סיום  לטקס 
בני  בהשתתפות 

משפחת זילברברג.
טקס סיום קמ"ט טקס הענקת מלגות ע"ש יוני זילברברג ז"ל

דגל הפיקוד על מז"י מועבר באמצעות 
הרמטכ"ל רא"ל גבי אשכנזי מאלוף אבי 

מזרחי לאלוף סמי תורג'מן 

חבורת הנוצרים מפורטוגל לרגלי 
כותל השמות ביד לשריון
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בוא להיות לוחם בשריון!
למה חיל השריון?

מסלול פיקוד מהיר
מסלול ההכשרה של לוחם בשריון מאפשר קידום מהיר לפיקוד בתוך שנה, ולקצונה תוך 

בשנתיים )למצטיינים תוך 18 חודשים(.

השפעה ומיצוי היכולת האישית 
לוחם השריון יכול להשפיע ולפקד: אחד מכל ארבעה חיילים בחיל השריון יוצא לפיקוד.

איכות הלוחמים
הלוחמים בשריון איכותיים במיוחד, ונדרשים להפעיל מערכות לחימה טכנולוגיות 

מהמתקדמות בעולם.

מורשת של עוצמה
הלוחם בשריון מצטרף לחיל בעל עוצמת אש קטלנית ויכולת תמרון שהכריעו את כוחות האויב 

בקצב השריון ובכוח ההלם בכל מלחמות ישראל.

פעילות מבצעית מאתגרת
לוחמי השריון פועלים בכל גזרות הלחימה ונמצאים בלב העשייה המבצעית של צה"ל ביבשה.

הֵרעּות
הטנק הוא הבית והצוות הוא המשפחה. בשל החשיבות לערך הרעות בשריון, אפשר לבקש 

להתגייס עם חבריך באזרחות לאותה המחלקה בטירונות.

לפרטים נוספים והצטרפות לחיל השריון התקשרו לטלפון: 8173082־057

http://www/yadlashiryon.com או באתר


