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דבר יו"ר העמותה

דבר הקשנ"ר

עמיתיי השריונאים והשריונאיות,
ברצוני לברך את משפחת השריון כולה, בסדיר ובמילואים, בשנה טובה, 

בברכת המשך עשייה והצלחה,
ובהמשך רעות וידידות.

הנני תקווה וברכה שכול המשרתים כיום ישמרו על עצמם וישמרו על 
הוגנות ונאמנות לערכים.

הנני מאחל שעם בוא החגים תשקוט הארץ, וכי נמשיך בהעצמה ובהאדרת 
פעילות העמותה.

תמיד נזכור את חברינו שנפלו, נושיט יד ונטה שכם לבני משפחותיהם, 
כמו גם לפצועי החיל.

הננו שולחים ברכה חמה  לאל"ם אוהד נג'מה שנבחר להתמנות לקצין 
השריון הראשי הבא. 

ברעות,
שלכם,
אודי שני

לוחמים ומפקדים,
אנחנו על המפה! במהלך השנתיים האחרונות ביצענו פעילות רבה כדי לחשוף 
את חיל השריון בפני המתגייסים הצעירים. הבנו כי כדי לשמור על חיל שריון 
מצטיין, אין זה מספיק לשפר את טנק המרכבה ויכולותיו הטכנולוגיות, וחיוני 
לא פחות למלא את השורות בלוחמים ובמפקדים איכותיים ובעלי מוטיבציה 
גבוהה, כדי להיות חלק מלוחמי החיל ומפקדיו. בחרנו לפעול בתחומים רבים 
כשהמטרה היא להרחיב את השיח עם בני הנוער ולהביא בפניהם את הסיפור 
שלנו. הרי ברור כי סיפורם של לוחמי השריון הוא סיפור־דרך מדהים השזור 
לא רק בהיסטוריה של עם ישראל, אלה בהגנת המדינה יום יום ובמוכנות 

לכל עימות עתידי.
אני גאה לומר כי עשינו זאת. במהלך השנה יותר ויותר בני נוער בחרו 
להצטרף לחיל השריון. בנתוני מחזור הגיוס האחרון )באוגוסט 2018( נמצא 
כי הרצון לשירות בחיל השריון הוא הגבוה ביותר זה שנים רבות. חיל השריון 
ניצב בגאווה במקום השני והמכובד ביבשה. ההצלחות הגבוהות של חיל 
השריון בהגנת גבולות המדינה, הפעילות בבתי הספר ובמכינות, השיח שאנחנו 
יוצרים ברשתות החברתיות, ובעיקר הגאווה שלכם בשירות בחיל, מהווים 
אבן שואבת להצטרפות לוחמים צעירים ואיכותיים. אין לי ספק כי הנוער 

ימשיך לבחור להצטרף לשורותינו בחיל השריון.
לוחמים ומפקדים, זוהי הזדמנות להביע הערכה גדולה על הפעילות המבצעית 
שביצעו היחידות המבצעיות בסדיר ובמילואים. יחידות השריון פגעו בעשרות 
תשתיות מחבלים ברצועת עזה וברמת הגולן, והרגו ופצעו יותר מעשרים 
מחבלים. היחידות פועלות במקצועיות מעוררת הערכה, המתבססת על 
חתירה למגע ואחריות גבוהה לביצוע המשימה. אני גאה בכם על כך. עם 

ישראל גאה בכם על כך.
תא"ל גיא חסון, 
קצין השריון הראשי
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פעילות מבצעית בגזרת סוריה

במהלך חודש מאי האחרון חלה הסלמה   
משמעותית בגזרת רמת הגולן ונוצר עימות 

ישיר עם כוחות אירניים בגזרה.
מחלקות טנקים מגדוד 77 בקו הגנו על הגבול   
כחלק ממערך ההגנה של צה"ל. הצוותים פעלו 
היטב והשמידו מטרות בגזרה, כחלק מירי תגובה 
בעקבות ירי רקטות לשטח רמת הגולן. במהלך 

האירועים הושמדו מטרות מגוונות.

 פעילות מבצעית 
בגזרת רצועת עזה

הגדודים 82 ו־9 היו בפעילות מבצעית בגזרה   
זו בחודשים האחרונים.

בתקופה האחרונה היו הפגנות רבות של תושבי   
הרצועה בגזרה, לרבות מאמצים של החמאס לבצע 
פיגועים בחסות ההמון שהגיע לגדרות שבגבול. 
כוחות השריון פעלו בנחישות מבצעית והשמידו 

מטרות אויב ומחבלים במהלך האירועים.
סמל יעקב ברוסל, מט"ק מגדוד 82 שבחטיבה   
7, מועמד לקבל צל"ש ממפקד אוגדה 36 על 
אירוע שבו השתתף בחודש מארס האחרון. 
במהלך האירוע תקפה חוליית מחבלים כוח 
מיוחד שהגן בגזרתו של יעקב ברוסל, אשר 
שהה בגזרה סמוכה והאזין לקשר, הבין את 
תמונת המצב ודילג מיד תוך חתירה למגע, 
עד שהגיע לנקודת ההיתקלות והשמיד את 

המחבלים.

אמל"ח

חטיבה 401 החלה בקליטת הטנקים החדשים   
מרכבה סימן 4 מעיל רוח עם מערכת בקרת האש 

המשופרת, שנקראת סימן 4 ברק.
פיתוח טנק המרכבה סימן 4 ברק ממשיך   
במלוא התנופה, עם ניסוי קסדת מפקד משופרת, 
המאפשרת למפקד הטנק צפייה בשטח שמחוץ 

לטנק במדף סגור!

עידוד הגיוס ואנשים
לוחמיו  גיוס  לקראת  נערך  השריון  חיל   

החדשים בחודש נובמבר 2018.
המוטיבציה לגיוס לחיל השריון לקראת שנתון   
2018־2019 עלתה למקום השני ביבשה! שיא 
של כול הזמנים בעקבות עבודת הסברה של 

כלל המפקדים והלוחמים בחיל.
המיזם של קבוצות חברים בגיוס וחבר מביא   
חבר ממשיך להצליח. גם בגיוס יולי מתגייסים 
לשריון קבוצות רבות של לוחמים שהתקבצו 
יחד במסגרת בית הספר התיכון לפני הגיוס, 

ובמסגרות של שנת שירות והמכינה.

הסבות ואימונים
חטיבה 847 נערכת להסבת שני הגדודים   
הנוספים לטנק המרכבה סימן 4, ובכך תשלים 
לטנק  שלה  האדם  כוח  הסבת  תהליך  את 

המתקדם. 

חיל השריון - יומן מבצעים
יחידות השריון שותפות למאמץ הביטחון השוטף בגזות החמות ביותר. החלה קליטת טנק המרכבה 

סימן 4 ברק עם מערכת בקרת האש המשופרת  המוטיבציה להתגייס לשריון ממשיכה לעלות  קציני 
שריון בכירים מתקדמים לתפקידים מגוונים  לעיונכם מבט חטוף על הנעשה בחיל השריון

המערכת

 תא"ל סער צור 
ימונה למפקד עוצבת הפלדה.

 תא"ל נדב לוטן 
 ימונה למפקד המרכז לאימוני יבשה 

בזרוע היבשה.
 תא"ל עודד בסיוק 

ימונה לראש חטיבת התכנון באגף התכנון.

 אל"ם אוהד נג'מה 
יועלה לדרגת תא"ל וימונה לקצין השריון 

הראשי.
 אל"ם גל שוחמי 

 יועלה לדרגת תא"ל וימונה למפקד 
עוצבת המפץ.

 אל"ם הישאם אברהים 
מונה למפקד החטיבה 460.

 אל"ם אודי צור 
מונה למפקד חטיבה 7.

 אל"ם ניר רוזנברג 
מונה למפקד חטיבה 188.

 רס"ן יואב עמיר 
הועלה לדרגת סא"ל ומונה לתפקיד קצין 

האג"ם במקשנ"ר.

סמל יעקב ברוסל מקבל תעודת הערכה מקצין השריון הראשי בטקס סיום תרגול של טיפול בפצוע. צילום: מיכאל מס
של מחזור קמ"ט האחרון

 מינויים חדשים 
בחיל השריון
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שינויים המהירים של העידן המודרני 
מציבים לא מעט אתגרים בפני הכוחות 
הלוחמים והגופים העסוקים בתחום. אלוף 
)מיל'( גדי שמני, ראש מטה היבשה בתעשייה 
האווירית, מספר בראיון כיצד החברה הממשלתית, 
ומערכות  טכנולוגיות  בפיתוח  המובילה 
אסטרטגיות, עונה על האתגרים הללו בפיתוח 
המערכות המותאמות לזרוע היבשה בכלל ולחיל 

השריון בפרט.
"התפיסה של התעשייה האווירית בעולם 
היבשה נגזרת מתוך ראייה רחבה של האתגרים 
בשדה הקרב העתידי למעשה, האתגר המרכזי של 
זרועות היבשה, כפי שהוא מתבטא לא רק בצה"ל 
אלא גם במקומות אחרים בעולם, זה היכולת 
לאפשר תמרון של כוחות בתוך שטחים רווי סיכון 
ואיומים", הוא מסביר. "רוב שטחי הלחימה כיום 
הם שטחים אורבאניים ומורכבים, דוגמת מחנות 
פליטים, והתמרון מצריך התאמה ביכולות שלו 
להתמודדות עם איומים אלו. היריבים חמושים 
באמצעים פשוטים יחסית, שנגישים לכל אחד, 
ויכולים ליצור ולממש איומים, שמעכבים ויכולים 

אף לעצור את התמרון לחלוטין". 
למשל  מוכרות  הללו  למקרים  הדוגמאות 
מהמערכות האחרונות של צה"ל דוגמת מבצע 
צוק איתן, כמו גם מהקרבות של ארה"ב באפגניסטן, 
כשכוחות הלוחמים נאלצו להפסיק תמרונים לאחר 
מרחק קצר. הפתרונות אותם מספקת התעשייה 

האווירית, נועדו לענות על אתגרים אלו ממש. 
"התעשייה האווירית מתמקדת בשנים האחרונות 
ביכולת לאפשר את התמרון בצורה כזו, שהכוחות 
המתמרנים יצליחו לזהות את האיומים ולפגוע 
הם או לנטרל אותם בטווחי זמן קצרים ובצורה 
שתאפשר להשלים את התמרון ולא תעצור אותו", 
מפרט שמני. "הבעיה המרכזית היום היא, שהאויב 

שמתמודדים איתו זה לא טורי טנקים ונגמ"שים, 
אלא ה'אויב הנעלם' מחבלים עם נ"ט, חוליות, או 
רחפנים ועפיפונים, איומים שמצליחים לעכב ולמנוע 
את התמרון. לכן חשבנו איך גורמים לכך שהכוחות 
יעשו את המשימות שלהם ופיתחנו בתעשייה 

האווירית מערכות מתקדמות לצרכים הללו". 
שמני מציין, כי המערכות והיכולות שנבנו 
בעשורים האחרונים עבור כוחות היבשה, היא 
שהן נמצאות בעיקר מאחור - בפיקוד או באוגדה. 
"בנתונים הנוכחיים, הן לא מגיעות בזמן רלוונטי 
לכוחות הקדמיים", הוא מוסיף. "הכוחות ברמת 
הפלוגה, הגדוד והמחלקה בנויים לסוג אחר של 
אויב. טור טנקים זה דבר גדול ואיטי יחסית, שניתן 
לזהות מרחוק ויש זמן לנטרל. זה לא המצב כיום, 

כשהאויב שלך הוא מחבלים בשטחים בנויים, 
שיורים ונעלמים. האיומים יותר חמקמקים, אם 

אתה לא מגיב בתוך שניות, אתה לא רלוונטי". 

יכולת חישה מגוונת ורובוטיקה
בין המענים שפיתחה התעשייה האווירית 
חיל השריון בשדה  בפני  הניצבים  לאתגרים 
הלוחמה העכשווי נמנית תפיסה בשם "רב סנסור", 
שעיקריה שימוש בחישנים רבים המסונכרנים 
"זו  יחדיו בהפעלת המערכות השונות בטנק. 
תפיסה שאנחנו מובילים בעולם בכלל", מציין 
שמני. "המשמעות היא, שאם בעבר הסתפקנו 
בסנסור אחד למערכות דוגמת אופטיקה וכוונות, 
כיום מחברים מספר סנסורים, שמאפשרים יכולת 
חישה מגוונת. כך, אם אחד הסנסורים לא עובד, אז 
השני יעבוד, ואם הוא לא אז השלישי, וכן הלאה".
בפועל המשמעות היא, שגם אם הלוחמים 
בטנק לא יוכלו לראות את האויב - הם יוכלו לקבל 
אינדיקציות נוספות על קיומו באמצעות סנסורים 
נוספים. "בפועל, לקחנו הרבה סנסורים וחיברנו 
ביניהם בהיתוך, כלומר שילבנו את כל המידע 
למחשב קטן, שמנגיש אותו למפעיל", אומר שמני. 
"כך, התותחן של הטנק, שעד היום השתמש רק 
בכוונת אופטית, יכול כיום או יוכל בעתיד הקרוב 
להסתייע בעוד סנסורים, שיספקו אינדיקציה על 
קיומו של איוב, שירה עליו או שעומד לירות עליו, 
ויאפשרו תגובה הרבה יותר מהירה מדויקת מכפי 
שהייתה בעבר. זה יאפשר לספק יכולות אחרות 
לגמרי לכוחות הלוחמים ויהווה תרומה אדירה של 
התעשייה האווירית לחיל השריון וזרוע היבשה". 
עמלים  עליהם  לפיתוחים  נוספת  דוגמה 
בתעשייה האווירית, נוגעת לעולם הרובוטיקה. 
"פיתחנו יכולות מרשימות בתחום ואנחנו כבר 
מספקים לצה"ל מערכות בתחום הרובוטיקה", 

 הפיתוחים של
 התעשייה האווירית

לשדה הלוחמה המודרני
 אלוף )במיל'( גדי שמני, ראש מטה היבשה בתעשייה האווירית,

 מספר על אתגרי שדה הקרב המודרני ועל הפיתוחים המתקדמים
שמספקת החברה לחיל השריון כדי לענות עליהם

מערכת טופגאן - מרעום מתקן מסלול לפגזי ארטילריה

רחפן תוקף מתאבד – 'רתם'
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רובוטיים,  וכלים  "אלו מערכות  מדגים שמני. 
שנשלחים לשדה הקרב לצד הלוחמים או במקומם, 
במטרה להוריד סיכון מהכוחות. הטכנולוגיה שלנו 
מאוד מתקדמת ומאפשרת להפעיל את המערכות 
הרובוטיות מכל מקום. כיצד להפעיל אותם ואיך, 

זו החלטה מבצעית". 
שמני מציין דוגמה נוספת לפיתוח מתקדם, 
שנועד לייעל את התקשורת המשמשת את הכוחות 
בשטח, המאופיינת כיום בשימוש מרובה בסנסורים. 
"פיתחנו סוג ייחודי של תקשורת, שתאפשר זרימה 
מהירה של המידע בשדה הקרב", הוא מסביר. 
"גם בבית יש ראוטר וכאשר עושים ברוחב הפס 
שימוש ממספר מחשבים או מכשירים ולפעמים 
הרשת נתקעת, אז אפשר לתאר מה עלול לקרות 
אם צינורות התקשורת יתחילו להיסתם בשדה 
הקרב בגלל שאין מספיק רוחב פס. לכן פיתחנו 
בתעשייה האווירית רשת תקשורת צבאית חזקה 
שמסוגלת להעביר כמויות אדירות של דאטה. 
ייחודה של מערכת התקשורת באספקת רשת 
תקשורת עצמאית, חסינה, מאובטחת ובלתי תלויה 
ברשתות סלולר מקומיות. המערכת מאפשרת 
העברת שידורי וידאו בנפח גבוה אל ומאת הכוחות 
הטקטיים על מנת לספק להם את המודיעין 

הנדרש ומודעות מצבית גבוהה".

"נתח מכובד של מערכות יבשה"

התעשייה האווירית החליטה להיכנס לתחום 
היבשה לפני כ-12 שנה וכיום היא מהווה בו 
מובילה עולמית, לצד פעילותה בתחומי האוויר, 
החלל, הסייבר והים. "למרות שמה, לתעשייה 
האווירית יש נתח גדול ומכובד של מערכות יבשה, 
עם פעילויות ומערכות נשק וחיישנים, כולל בחיל 
השריון", הוא מפרט. "מטה היבשה מתווה כיוונים 
וקובע סדרי עדיפויות ברמת הארגון, כשרוב הגוף 

הפרויקטים שלנו בתחום היבשה חוצי חטיבות 
ומפעלים". 

"התעשייה האווירית מאוד גדולה", הוא מוסיף, 
"למעשה זו התעשייה הביטחונית הגדולה בישראל 
ויש בה הרבה תחומי מחקר. היתרון שלה הוא 
שהיא מאוד מגוונת ובכל פרויקט של בניית או 
פיתוח מערכת, הכל כמעט מתבצע תחת קורת 

גג אחת". 
כך, כיום נמצאים בשימוש מבצעי בצה"ל 
מערכות ורכיבים רבים שמיוצרים על ידי אלתא 
מערכות בע"מ, חברה בת של התעשייה האווירית. 
קרביים  ברכבים  המותקנות  המערכות  בין 
משוריינים )רק"מ( ובטנקים המשמשים את חיל 
השריון כלולה מערכת החישה של מערכת "מעיל 
רוח", שחלקים ממנה פותחו בתעשייה האווירית. 
"בסופו של יום, פעילות היבשה בתעשייה האווירית 
בכלל חטיבותיה, מפתחת מערכות שיאפשרו 
לחסוך בחיי אדם ולתת למפקדים בשטח כלים 
יותר  ובצורה  יותר  לקבלת החלטות מהירות 
מדויקת", מסכם שמני. "אנו משקיעים מאמצים 
ומשאבים רבים בפיתוח אמצעים, יכולות ומערכות 
שיאפשרו תמרון מהיר עם הורדה משמעותית של 
מספר הנפגעים שלנו, תוך הורדת סיכון ללוחמים 

ופגיעה באויב בקבועי זמן רלוונטיים".  גדי שמני

רובטאל - רכב אוטונומי 
לתמרון ותמיכת לחימה
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שלוש שנים מדהימות בפנימייה של קיבוץ יד מרדכי, התקופה המעצבת והיפה בחיי. בסוף 
השבוע אני מגיע לקיבוץ, יושב עם חברים, ומבין שלמרות שרובם משרתים גם ביחידות 

קרביות - הם מקנאים בי. אז אני שריונר, לא פחות ולא יותר. אולי אני לא אובייקטיבי אבל 
היום אני מבין שבעצם כשהייתי בטנק הייתי בבית

 אז אני שריונר, 
לא פחות ולא יותר

כאשר מראים לילד בן 14 קלטת וידיאו של נוף הטיילת של תל אביב, 
בחורות משתזפות בביקיני, מכוניות שאינן מתוצרת ברית המועצות, זה 
נראה מאוד מפתה. ואני מודה, לא עמדתי בפיתוי. גם אני רצתי לעשות 
מבחני קבלה לתוכנית נעל"ה )נוער עולה לפני הורים(, לגמרי בהבנה 
שלומדים שלוש שנים וחוזרים לאוקראינה. שאלתי את עצמי למה לא? 

בגרות "בין־לאומית" עם ים, נוף ועוד.
לא אשכח לעולם את התדריך הראשון של המחנך בקיבוץ. שנים אחר 
כך הבנתי שזה היה ממש קפ"ק )קבוצת פקודות( 1 לחיים... שלוש שנים 
מדהימות בפנימייה של קיבוץ יד מרדכי, התקופה המעצבת והיפה בחיי. 
אולי בגלל הילדות הוורודה או בגלל סיטואציה מוזרה שאתה עוד ילד, 
אבל כבר לא. אתה הראשון במשפחה שעלה לארץ, אתה הופך לעוגן, 

וגם סוג של קצין מודיעין עבור המשפחה.
שלוש שנים עברו כיום אחד. אנחנו עדיין קבוצה של ילדים מתבגרים, 
והשאלה לאן מתגייסים עולה על הפרק. אף אחד לא שאל האם להתגייס. 
בערכים ובחינוך שקיבלנו בנעל"ה ובקיבוץ, זו ממש לא הייתה שאלה. 
אבל עדיין, מה רוצה ילד? להיות אסטרונאוט? טייס? קברניט? במילה 
אחת - גיבור. אבל יש הורים וסיפורים מהצבא ה"אדום" - שחילות 
טכנולוגיים הם טובים יותר. ההורים רוצים לראות אותך איש חימוש 

של מטוסים, בטח לא טנקים... זה מסוכן.
אז מה רציתי? להיות גיבור - כן. לרכוש חברים - כן. להציל את העולם 

- כן. שכול הבנות יהיו בהלם - כן. לרוץ הרבה - לא ממש.
הבנתי שטנקיסט זה מציאותי. אח של סבא שלי נכנס עם טנק לברלין 
במלחמת העולם השנייה. שני דודים היו טנקיסטים בצבא אדום לאחר 
המלחמה. אלה הסיפורים שעליהם גדלתי. אז גיבור בטנק ממש תפס אותי. 
צוות - נכון זו עבודה צמודה ואינטימית עם חברים קרובים, ולא עם עדר 

אנשים שעד סוף השירות אתה לא זוכר איך קוראים להם.
גם הטכנולוגיה תפסה אותי. כמות הדברים שיש במרכבה, האמת 
לא פחות ממסוק קרב מתוחכם. וגם הבנתי שבשריון אתה יכול להגיע 
לתפקיד פיקוד ממש מהר, וזה היה חשוב לי. כמו שעגבנייה נהית אדומה 

כבר בחנות, כך הבנתי שעשיתי בחירה נכונה.
עברו כמה שנים, ההורים כבר בארץ, כול החברים בצבא, ואני כבר 
מפקד מחלקה צעיר, עולה לעמדת מערב במוצב דוגית, סביב עזה. שאלתי 
את עצמי למה? למה פלוגת חי"ר לא יכולה להסתדר בלי טנקים. שם הכול 
התבהר. המג"ד בעצמו היה מגיע כול שבוע לביקור, מהקצה השני של הארץ, 
היינו מדברים כמה חשוב להיות פה ולעשות מה שאנחנו עושים, שאין 
תחליף לטנק, ושבעצם הטנק הוא הראשון. כאן, בטווח 5,450 מטרים 

אל המגדל שליד הפאב בקיבוץ יד מרדכי, הבנתי שאני מגן אל הבית.
כן, ממש ככה אני תופס את עצמי ומבין שאני מגן על החברים 

והמשפחה. ואולי בעצם הבית שלי הוא פה, בטנק, בטווח 5,450 מטרים, 
טווח מדויק - לא מדוד ולא אמוד. אני והצוות המדהים שלי, המחלקה, 

פוגעים במחבלים, מונעים חדירות, נותנים ביטחון.
בסוף השבוע אני מגיע לקיבוץ, יושב עם חברים, ומבין שלמרות שרובם 
משרתים גם ביחידות קרביות - הם מקנאים בי. אז אני שריונר, לא פחות 
ולא יותר. אולי אני לא אובייקטיבי אבל היום אני מבין שבעצם כשהייתי 

בטנק הייתי בבית.  

רס"ן אולג אנטיס

המחבר רס"ן אולג אנטיס )מימין( יחד עם עומרי בן מחזור שלו
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תגובה לכתבה "פלוגת הטנקים 
הסודית בירושלים" בגיליון שריון 52

חדשות לבקרים אנו עדים לשכתוב היסטוריה של קרבות 
ואירועים ביחידה זו או אחרת. אם הדבר לא בא על תיקונו, 
השכתוב הופך לעובדה היסטורית, ובכך נגרם עוול לאמת. אני 
מתייחס לכתבה שפורסמה בגיליון 52 של ביטאון השריון, תחת 

הכותרת "פלוגת הטנקים הסודית בירושלים"
לא אלאה אתכם בפרטים על פרשה זו. אתייחס לעובדות בלבד:
הפלוגה לא הוקמה ב־1958 אלא ב־1955! על בסיס טנק  א. 

אם־10 עם צריח פתוח.
הטנקים הועלו לירושלים ב־1956. ב. 

לא היה צורך לאמן 200 אנשים כמפורסם בכתבה. האנשים  ג. 
אומנו ב־1955 באחריות גדוד 82 בבית הספר לשריון.

החלפת הטנקים הנ"ל בשרמן אם־4 חמוש בתותח 76 מ"מ  ד. 
ובמחלקה חמושה בתותח 105 מ"מ )צרפתי(: העניין כפי שפורסם 
אכן נעשה במצעד לציון עשור למדינה, בהזדמנות זו הוצאו טנקי 
אם־10 והוכנסו הטנקים הנ"ל, הפלוגה החדשה הוצבה ב"סטף" 
מחוץ לגבולות ירושלים, למעט מחלקה אחת שהוכנסה לצריפים 

ששימשו את טנקי אם־10.

נוכח אי דיוקים אלה, שלא לדבר על מעבר לכך... פרסמתי 
כתבה מפורטת, תאריכים, שמות, מקומות ומספרים, המתעדים 
את הקמת הפלוגה הסודית בירושלים ב־1956 מתוך מגמה שעם 
פרוץ מבצע קדש יהיו טנקים בירושלים למקרה שהירדנים ינסו 

להשתתף "בחגיגה".
צר לי על כי הכתבה פורסמה באינטרנט של העמותה ולא 
בביטאון השריון. אי לכך אני מבקש למען הקוראים ואלה שפעלו 
בעניין זה, לפרסם את הכתבה עם העובדות הנכונות בביטאון 

השריון הקרוב.
תודה.
סא"ל )במיל'( דוד ארגמן
10 ביוני 2018

הערת המערכת:

דוד ארגמן היה המ"פ הראשון של הפלוגה שהוקמה בשנת 
1955, על בסיס משחיתי טנקים אם־10 עם התותח המקורי 17 

ליטראות, ראו צילום.
הכתבה של דוד ארגמן על הפלוגה הירושלמית פורסמה באתר 
השריון באינטרנט ביום 12 ביוני 2017. אין אפשרות לפרסם 

כול כתבה גם בביטאון המודפס.

 תגובה לכתבה "חטיבה 8 עולה 
על רמת הגולן במלחמת ששת הימים" 

בגיליון שריון 51
הנני בתו של אמנון חינסקי ז"ל, מג"ד 377 שהיה בקרב זה 
תחת פיקוד חטיבה 8. הופתעתי מאד לקרוא בסיפא של הכתבה 
את הטענה כי הוא כביכול הפסיק לתפקד וכי את הפיקוד היה 
צריך ליטול מפקד החטיבה. טענה זו שאין לה ביסוס בכתבה 
עצמה ובכלל עושה עוול לזכרו ופועלו של אבי ז"ל, ומתעלמת 
מחומרים אותנטיים, כדוגמת התחקיר שנעשה לגדוד 377 על 
ידי חוקר מטעם פיקוד הצפון, הקלטות הקשר וחומרים נוספים, 
שמהם מתבררת תמונה שונה לחלוטין מאשר זו המוצגת בכתבה, 
בנוגע לתפקודו של מג"ד 377, כשהגדוד בפיקודו אף הוביל את 
הכוח למחרת )10 ביוני 67'( לעבר קונייטרה. צר לי מאד על 
הכתבה שפורסמה, הממשיכה את הפגיעה בזכרו ובשמו של 

אבי. מן הראוי לתקן את העוול שנעשה לו.
אודה לכם אם תפרסמו את תגובתי זו, כדי להקהות, ולו 

במעט, את הפגיעה בשמו הטוב.
בברכה,
רותי חינסקי־אמיתי

הערת המערכת

נציגי המערכת נפגשו עם הכותבת לשיחה על הנושא. הכתבה 
שפורסמה אינה מתעלמת מחומרים אותנטיים אלא נסמכת 
על מחקר מחלקת היסטוריה של צה"ל ולא מתיימרת לחקור 
את הנושא מחדש. אנו מתנצלים על השימוש בביטוי "הפסיק 
לתפקד", ושבדיעבד ברור שהיה נכון להשתמש בביטוי מדויק יותר. 

תיקון טעות
בכיתוב לצילום העליון בעמוד 50 של גיליון 52 צריך להיות 

דורון יזרעאלי )במקום ישראלי(.

משחית טנקים אם־10 עם תותח 17 ליטראות, מהסוג שהיה בפלוגת 
הטנקים הירושלמית, שהוקמה ב־1955 | צילום מאתר יד לשריון



השירותים שלנו

 שירות מקיף החל משלב הרעיון ותכנון המוצר, ועד לייצור מלא. 
 תהליכי הבקרה וההרכבה בפיקוח הנדסי. 

 שיתוף פעולה מלא עם הלקוח. 
 טובי המומחים בעיבוד מתכות. 

 מגוון של טכנולוגיות. 
 שירותי ייעוץ בנושאים טכניים, הנדסיים ותחשיביים לפני הייצור. 

 תהליך בקרה להוזלת עלויות, מניעת טעויות וקיצור זמנים

חי טק פתרונות בע"מ תעשיית מכלולים מורכבים
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חברת חי-טק פתרונות בע"מ היא חברה 
פרטית הממוקמת בלב הגליל המערבי 
בפארק התעשייה תפן.

התמחות החברה בפיתוח תכנון וייצור עיבוד 
שבבי מדויק ובהרכבת מערכות ומכלולים 
עבור מגוון תעשיות עתירות דרישות איכות. 

החברה מוסמכת לתקן ניהול איכות 
 .AS9100-D למערכות ביטחון, תעופה וחלל

חי-טק פתרונות בע"מ מספקת שירותים לחברות תעופה, ביטחון, רפואה, אלקטרוניקה, 
אלקטרו אופטיקה, ותקשורת כמו גם לחברות סטרט-אפ ויזמים פרטיים.

תחומי פעילות
א.  מערכות ומוצרים לרק"מ ולחילות השדה.

ב.  מערכות ומוצרים לכלי טייס.
ג.  ציוד אלקטרוני ואלקטרומכני, ציוד בקרה וכבלי 

חשמל ואלקטרוניקה.

מוצרים
א.  מערכות חשמל מלאות לרק"מ (טנקים ונגמ"שים) - 
כבלי חשמל ואלקטרוניקה, תיבות ממסרים, תיבות 

נתיכים, תיבות חשמל, מסעף סובב צריח, לוחות 
בקרה אוטומוטיבית ומערכות בקרת צריח וירי 

לטנקים.
ב.  מערכות ומשגרי מיסוך עשן לרק"מ.

ג.  מערכות תאורה מתקדמות בטכנולוגית לד.
ד.  כבלים וצמות חשמל ומערכות 

אלקטרומכניות כטב"מים, טילים מערכות שיגור 
טילים.

ה.  מכלולי תצוגה מוטסים - צגי נתונים, צגי ווידאו 
ופלטפורמות תצוגה מוטסות נוספות

ו.  מכלולי תצוגה יבשתיים - אמצעי שליטה. ובקרה 
בפלטפורמות ניידות הכוללים מצלמות, צגים 

ג'ויסטיקים ועוד בעיקר לטנקים ולרק"מ.

אבטחת איכות
AS9100C, ISO 9001:2008

לקוחות עיקריים
צה"ל, רפאל, התעשייה האווירית, תעש, אלביט, ג'נרל 

דיינמיקס, ביאיי אי סיסטמס.

"אימקו תעשיות בע"מ"
מוצרים לשימושים צבאיים ואזרחיים

"אימקו תעשיות בע"מ" הינה חברה ציבורית שנוסדה ב�1974, מונה כ�300 עובדים  עוסקת בתכנון, בפיתוח, בייצור ושיווק מוצרים בתחומי 
האלקטרוניקה, החשמל, האלקטרו�מכניקה ומכניקה לשימושים צבאיים ואזרחיים  יש לה 3 חברות בנות: "ניר�אור ישראל בע"מ", "אתנה" 

ו�"ADT" בארה"ב  "ADT" המונה כ�40 עובדים משמשת גם כפלטפורמה לשימוש בכספי סיוע

ניר�אור מספקת פיתרונות 
על ידי פיתוח וייצור מוצרי אלקטרוניקה בחזית 

הטכנולוגיה עבור השוק הבטחוני בארץ ולחברות 
אינטגרציה בעולם. 

קוי מוצרים עיקריים:
  צגים לפלטפורמות קרקעיות 

(נמר, מרכבה)
מרכזיית וידאו (נמר)  

מערכות שליטה והספק  
מחשבים מוקשחים  

יכולת ייצור בהודו ובארה"ב 
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* עמותת יד לשריון תקיים יום עיון בנושא "40 שנה למבצע ליטני" מנקודת מבט של עוצבת "ברק" ביום 12 בדצמבר 2018

 הקמת חיל השריון של 
צבא דרום לבנון )צד"ל(

בשנת 1970, בעקבות הסכם קהיר בין ערפאת 
לממשלת לבנון, הלכו המחבלים והתעצמו בדרום 
לבנון ששימש בסיס לפעולה נגד מדינת ישראל. 
לאחר שחוסיין מלך ירדן גירש את מארצו, הם 
התבססו בגזרת לבנון באותן שנים והפכו אותה 
לפת"ח־לנד. במאי 1975 התפטרה ממשלת לבנון 
ובכך ניתן האות למלחמת אזרחים והתפרקות 
המערכת הלבנונית כפי שהייתה מוכרת עד 
אז, והואץ תהליך הידוק הקשר בין הנוצרים 
בלבנון לישראל. ישראל לא התערבה ישירות 
בקרבות שהתנהלו באותה העת בלבנון )בין 
צבא לבנון והנוצרים לבין אש"ף וסייעניו(, אך 
היא העניקה סיוע צבאי למיליציות הנוצריות. 
במקביל התפתחו קשרים בין קציני צה"ל לבין 
קצינים נוצריים מצבא לבנון, שהיו מוצבים 
בדרום לבנון. מגעים אלו הלכו והתפתחו והגיעו 
לשיא עם פתיחת הגבול למעבר תושבי הדרום 
בינואר 1976. זו הייתה ראשיתה של "הגדר 
הטובה". מכאן החל תהליך שנמשך כול שנת 
1976 - התנתקותם של 17 כפרים נוצריים בדרום 
לבנון מהממשל המרכזי והתארגנותם במסגרת 
עצמאית. שלב זה לווה בהתנגשויות צבאיות 
בין כוחות צבאיים נוצריים שערקו מצבא לבנון 
לבין כוחות המחבלים. בשלהי 1976 נשלח רס"ן 
סעד חדד לדרום על ידי מפקד צבא לבנון, ליטול 
פיקוד על הכוחות הלבנוניים שם. הקשרים בין 
חדד לישראל הלכו והתהדקו, וכאשר מלחמת 
האזרחים הגיעה גם לדרום, העמיקו הקשרים 
בין תושביו הנוצריים והשיעים של הדרום לבין 

ישראל. רס"ן חדד ניהל פעילות אינטנסיבית 
להבטחת שליטתו על אזור הדרום, תוך שהוא 
מוביל את כוחותיו למאבק מזוין בגורמי שמאל 
לבנוניים ובאנשי אש"ף בדרום. במלחמתו זו קיבל 
סיוע קבוע מישראל. באזור נוצרו שלוש מובלעות 

בשליטתו שכונו "אזור דרום לבנון" )אד"ל(.
מדינת ישראל התחייבה, כולל בהצהרת ראש 
הממשלה, להגן על שלמות המובלעות ולשמור 
על חיי התושבים הנוצריים בדרום לבנון. מימוש 
התחייבות זו, באמצעות צה"ל, בוצע באמצעות 
סיוע צבאי ואזרחי וביצוע פעולות צבאיות. 
הפעלת צה"ל באד"ל נעשתה כדי לחזק את 
היכולת הצבאית של התושבים המקומיים וכדי 
לאפשר להם יכולת עמידה ללא מעורבות ממשית 
של צה"ל, ובכלל זה מתן ייעוץ והדרכה. אחד 
המרכיבים העיקריים של הסיוע הצבאי לאד"ל 
היה זה של מפקדת גייסות השריון שסיפקה להם, 
בשנה שקדמה למבצע ליטני, 20 טנקים ו־39 
נגמ"שים וזחל"מים )בנוסף לתותחים, מרגמות, 
מרנ"טים ונשק קל רב שניתן להם(. רק"ם זה סופק 
עם מנת תחמושת בסיסית, וכוננות למתן אספקה 
משלימה תוך כדי לחימה. מפקדת גייסות השריון 
אימנה בבסיס צאלים עשרות לוחמים ומפקדים 
של צבא דרום לבנון, לרבות אימון מקצועות, 

אימון מסגרת ואימוני מפקדים1.

מבצע "ליטני" - מהלך הלחימה
בליל 14 במארס 1978, שלושה ימים לאחר 
פיגוע אוטובוס הדמים בכביש החוף, נכנסו כוחות 
חי"ר ושריון של צה"ל לדרום לבנון בארבע גזרות 
עיקריות, לאחר ריכוך ארטילרי ואווירי של חילות 
התותחנים, האוויר והים. שר הביטחון עזר ויצמן 

המליץ על כניסה לעיר צור ולמחנה הפליטים 
הסמוך אליה - אל ראשידיה, אולם הרמטכ"ל 
מרדכי גור התנגד למהלך מחשש לריבוי נפגעים 
בכוח התוקף, וכך נמנעו הכוחות הישראלים 
מכניסה לשטח העירוני ונוצרה מובלעת צור. 
)רפול( שהיה ראש אג"ם בעת  רפאל איתן 
המבצע, מתח לימים ביקורת בזיכרונותיו על 
ההחלטה שלא להיכנס לצור, בטענה שייצוב 
השליטה בכול הקו מדרום לליטני היה מחליש 
משמעותית את אש"ף ומונע חיכוכים עתידיים 

.UNIFIL עם כוחות
בין היתר פעלה במבצע אוגדת הקחצ"ר )96(, 
בפיקוד קצין החי"ר והצנחנים הראשי תא"ל אורי 
שמחוני. כוחות האוגדה היו מפוצלים לשני צוותי 
קרב כאשר על האחד פיקד ראש מדור תורת 
לחימה במפקדת קצין החי"ר והצנחנים ראשי 
יורם יאיר )יה־יה( ועל האחר פיקד מפקד חטיבת 
בית הספר למ"כים אל"ם יצחק מרדכי. צוות 
הקרב המשולב בפיקוד יאיר כלל כוחות שריון, 
את גדוד 450, גדוד קורס המ"כים של חטיבת 
הצנחנים דאז. הכוחות בפיקודו של יאיר כבשו 
את תל שעלבון, תל 850 וצומת צף־אל־הווא 
והרגו כחמישים וחמישה מחבלים. הכוח בפיקוד 
מרדכי שכלל את גדוד טנקים 82 )מחטיבה 7( 
כבש את הכפר מארון א־ראס ואת העיירה בינת 
ג'בייל והרג כחמישים מחבלים. חטיבת שריון 188 
בפיקודו של יום־טוב תמיר, פעלה בבינת־ג'בייל 
והייתה אחראית להריגת כעשרה מחבלים. כמו 
כן פעל במבצע כוח מבית הספר לקצינים שעליו 
פיקד מפקד בה"ד 1, אל"ם דורון רובין. הכוח כבש 
את טייבה ואת ע'נדוריה והיה אחראי להריגת 

כתשעה־עשר מחבלים.

השריון 
במבצע ליטני

מבצע ליטני )שמו הצה"לי אבי החכמה( נערך בחודש מארס 1978 ובו חדר צה"ל 
לחלקה הדרומי של לבנון עד לנהר הליטני, והחזיק בשטח זה במשך כשלושה חודשים, 
עד לנסיגתו חזרה לגבול הבין־לאומי. מטרת המבצע הייתה לפגוע בתשתיות ארגוני 

הטרור הפלסטינים בדרום לבנון בדרום לבנון, ובכך להפחית את פעילותם כנגד מדינת 
ישראל ואזרחיה. השריון נטל חלק חשוב גם במבצע זה*

אל"ם )במיל'( בני מיכלסון
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חטיבת גולני בפיקוד אמיר ראובני פעלה 
במבצע כחלק מעוצבת געש )אוגדה 36( שעליה 
פיקד תא"ל אֹורי אור, כשלרשות החטיבה היו שני 
גדודים עם סדר כוחות מוקטן, וכן סיירת גולני. 
החטיבה כבשה את העיירה אל־חיאם, שם הרגה 
כחמישה מחבלים. גדוד 12 )ברק( של החטיבה 
כבש את תל דהור ותל עכוש. המג"ד סא"ל עמנואל 
הרט פיקד על כיבוש תל דהור, והסמג"ד רס"ן גבי 
אשכנזי הוביל את הפשיטה על תל עכוש, נפצע 
במהלך הקרב על היעד אך המשיך לפקד על הכוח 
עד גמר הלחימה. בהמשך המבצע לחמו כוחות 
מחטיבת גולני כדי לטהר את הציר מע'נדוריה 

מערבה והרגו כשניים־עשר מחבלים.
חטיבת הצנחנים )35( בפיקודו של אל"ם 
אמנון ליפקין־שחק, לחמה בגזרה המערבית 
של דרום לבנון. בין היתר כבש גדוד 202 בפיקוד 
סא"ל שבתאי פולג את הכפר ג'יבין באמצעות 
איגוף שִאפשר את תקיפתו מן העורף. גדוד 
הנח"ל המוצנח שעליו פיקד סא"ל יאיר רפאלי, 
כבש את הכפר שמע בסיוע גדוד שריון וכן את 
הכפר מג'דל־זון. בסריקות שערכו הצנחנים 
בכפרים הלבנוניים נתפסו אמצעי לחימה רבים 
ובהם מרגמות כבדות. עם השלמת כיבוש היעדים 
שהוקצו לחטיבה, מיקמו הצנחנים מחסומים 
והמתינו לפקודות נוספות. ג'יפ ומשאית־קשר 
של החטיבה חצו בשל טעות בזיהוי את אחד 
המחסומים ונקלעו לקרב עם מחבלים דרומית 

לראשידיה שבפאתי העיר צור, שפתחו עליהם 
באש מן המארב. כתוצאה מן הירי נפגעו ארבעה 
אנשי קשר. כוח בפיקוד רס"ן ראובן הקר, סמג"ד 
הנח"ל המוצנח, מיהר למקום. אליו הצטרף מפקד 
סיירת צנחנים, רס"ן משה יעלון שהוביל כוח 
לוחמים מן הנח"ל המוצנח לאיגוף, והרג את 
המחבלים. עם סיום המבצע כמעט שהודח 
ליפקין־שחק מתפקידו על ידי הרמטכ"ל גור, 
משום שחמישה חיילים עברו את המחסומים 
שהציבו חייליו באופן מכוון ונסעו צפונה, נחטפו 
בידי המחבלים ונרצחו. תא"ל אורי שמחוני שכנע 

את הרמטכ"ל לחזור בו מכוונתו זו.
לקראת סיום המבצע ביצע כוח מיחידת 
"שלדג", שהייתה באותם ימים כפופה למפקדת 
והייתה מסונפת  וצנחנים ראשי  קצין חי"ר 
לצנחנים, סיור לאיסוף מודיעין בקרבת העיירה 
חצבייה מעבר לקווים שבהם שלט צה"ל . הכוח 
נקלע למארב מחבלים ומטען חומר נפץ הופעל 
כלפי המשאית שבה נסע הכוח. אחד ממפקדי 
הצוותים, שלמה נמרודי, נפצע קשה ואיבד את 
רגלו. מפקד הפלוגה אריק שור פעל בקור רוח 

והצליח לחלץ את הכוח מהשטח בבטחה.
חלק גדול מהאזרחים בדרום לבנון ומאנשי 
אש"ף נסוגו לצפון עוד בטרם החלה הלחימה. 
למעשה ברוב הגזרות לא הייתה התנגדות ממשית 
לצה"ל, והקרבות שבהם היו לצה"ל אבדות בנפש 
התרחשו בנקודות בודדות. כוחות צה"ל כבשו 

בתחילה רצועה ברוחב של כ־10 ק"מ מהגבול 
ולאחר מכן הגיעו לנהר הליטני ועסקו בהשתלטות 
על הכפרים שבדרום לבנון. בתגובה למבצע הפגיז 
אש"ף את יישובי צפון ישראל בקטיושות ומן 
הירי נהרגו שני תושבי קיבוץ מנרה. לאחר שישה 
ימים, ב־21 במארס, הורה שר הביטחון עזר ויצמן 
לכוחות צה"ל להתחיל בנסיגה לקו הגבול הבין־

לאומי. בפועל נמשכה נסיגה זו כשלושה חודשים 
והסתיימה בחודש יוני 1978.

חיל האוויר במבצע
על פי מפקד חיל האוויר דאז, האלוף דוד 
עברי, לחיל האוויר היו שתי מטרות עיקריות 
במבצע: תקיפת מטרות שאליהן כוחות היבשה 
אינם יכולים להגיע, והשתלבות בלוחמת היבשה 

והגשת סיוע.  
פעולותיו של חיל האוויר הישראלי במהלך 
נתקלו בהתנגדות, שכן  ולא  המבצע כמעט 
הסורים נמנעו מהתערבות בלחימה, ומערכות 
הנ"מ פעלו בצורה מוגבלת, שלא כמו במלחמת 
יום הכיפורים, והטייסים הישראלים היו חופשיים 
מחשש להפעלת סוללות טילים. בשל כך יכול 
רב  סיוע  להגיש  חיל האוויר הישראלי  היה 
לכוחות היבשה. במהלך המבצע פעל חיל האוויר 
כ"עמוד אש" שהתקדם לפני כוחות היבשה, 
וכך חסך אבדות רבות. במקביל פעלו כוחות 
האוויר כנגד המחבלים שפתחו בהפגזות על 

מפת מבצע ליטני - מהלכים עיקריים
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הערות:
אג"ם־מבצעים, מבצע ליטני - סיכום ראשוני, מב-)ו(-318, עמ' 13.  .1

תחקיר מבצע ליטני, א.צ. תיק 969/1984/88, דברי מוסה פלד.  .2

יישובי הגליל. במהלך המבצע פגע חיל האוויר 
במחסני תחמושת ובארבעה נמלים ובסיסים 
ימיים. כמו כן פעלו מטוסי אף־15 "איגל" של 
חיל האוויר לראשונה במבצע ליטני, ומטרתם 
הייתה למנוע התערבות של חיל האוויר הסורי 

ולבצע פטרול וכוננות בלבד.
במהלך המבצע הוטלו מן האוויר מאות טונות 
של פצצות, וחיל האוויר ביצע 323 גיחות תקיפה 

ומאות גיחות קרב. 

חיל הים במבצע
חיל־הים  על  הוטלו  המבצע  במסגרת 

המשימות הבאות:
  סיוע לכוחות החי"ר באש תותחים על כלי 
רכב הנעים על ציר החוף, וירי לעבר מקורות 
אש וריכוזי מחבלים, באמצעות סטי"לים 

משייטת 3.
  הטלת הסגר ימי מלא על נמל צור, כהרחבה 

לסיור "דינה מיוחד".
  הצבת מארבים של שייטת 13 על ציר החוף 

צפונית לצור.
  איכון ואיתור פעילות פח"ע ימי לאורך חופי 

לבנון, באמצעות צוללת.
  העברת לוחמי אד"ל מצפון לבנון לדרומה 

ולהיפך.
אש הסטי"לים לעבר מטרות חוף נמשכה 
לסירוגין עד להפסקת האש ב־21 במארס. השתתפו 
בה 10 סטי"לים שנמצאו באזור במשך למעלה 
מ־1000 שעות־ים, וירו למעלה מ־1000 פגזי 76 
מ"מ וכ־600 פגזי 40 מ"מ. נראה כי הירי גרם לבהלה 
והצר במידה משמעותית את תנועת המחבלים 
בדרכים ובכבישים. במהלך המבצע תוגברו הסיורים 
הימיים מול חופי לבנון ובוצעו גם סיורים נרחבים 
מול חופי ישראל. במסגרת סיור "דינה מיוחד", 
מול נמל צור, הטילו הכלים המסיירים הסגר ימי 
מלא על הנמל, תוך שהם מתקרבים לכול כלי שייט 
ואוסרים עליו את ההימצאות באזור, ואף יורים 

יריות־אזהרה בעת הצורך.
קיימה במסגרת המבצע שני   13 שייטת 
מארבים יבשתיים על החוף מצפון לצור, את 
"אבי החכמה 15" ו"אבי החכמה 17", כדי לפגוע 
ברכב מחבלים העשוי לנוע על ציר החוף. אף 
שהמארבים בוצעו ללא ידיעות מודיעיניות 
קונקרטיות, הצליח הכוח לפגוע בשניים ממנהיגי 
ארגוני המחבלים, ביניהם ראש "חזית הסירוב" 
ג'יהאד קרלוס. ב־17 במארס יצאה אח"י תנין 
לסיור נוסף במסגרת "אמיץ־רוח" )"אמיץ־רוח 
10"(. בסיור זה הוברר כי הפעילות הימית באזור 
פחתה בצורה משמעותית, יחסית לתקופה שלפני 

תחילת המבצע.
בוצעה  בלבנון  אד"ל  לוחמי  העברת 
באמצעות סטי"לים וספינות דבור בשורה של 
מבצעים שכונו בשם "ג'וב". במהלך הקרבות 

התקיימו שלושה מבצעים מסוג זה, ומאוחר 
יותר עד לסוף חודש מארס התקיימו עוד שניים. 
במהלך המבצע כולו נמצאו יחידות חיל הים 
בזירת הים התיכון במצב כוננות "גדר", ופעלו 
בשגרת מלחמה, שהבטיחה כשירות מרבית 

לכלים ולצוותים.

תוצאות המבצע
כתוצאה מהמבצע נוצרה מציאות חדשה בדרום 
לבנון. אש"ף נדחק אל מעבר לנהר הליטני ונוצרו 
שני בלמים שנועדו למנוע ממנו את החזרה אל 
הגבול עם ישראל. הבלם הראשון היה כניסת כוח 
ההתערבות הבין־לאומי מטעם האו"ם, יוניפי"ל 
 ,UNIFIL - UN Interim Force in Lebanon(
כוח האו"ם הזמני בלבנון(. הכוח הוקם בעקבות 
החלטה 425 של מועצת הביטחון של האו"ם 
שהתקבלה ב־ 19 במארס שקראה לנסיגה מלאה 
של ישראל מלבנון, ולהתייצב על קו הגבול שנודע 
מאז בשם "קו כחול". הבלם השני היה הרצועה 
שנוצרה בדרום לבנון שנשלטה על ידי המיליציות 
הנוצריות בראשותו של רס"ן סעד חדאד וכללה 
את המובלעות שלפני כן ואת השטח שביניהן, 
לרבות הכפרים השיעים. מיליציות אלו קיבלו 
חיזוק משמעותי לאחר מבצע ליטני, הן בציוד 
והן בהיקף האימונים, ובתוך כך כוח השריון שלו, 
דבר שהפך אותם לצבא סדיר למחצה שזכה לשם 

צד"ל - צבא דרום לבנון.
לצה"ל היו במבצע ליטני 21 הרוגים, 121 
פצועים, 4 חיילים נוספים נהרגו וחייל אחד 
נשבה במהלך הנסיגה. לארגוני המחבלים היו 

כ־300 הרוגים וכ־300 פצועים.
בתחקיר המטכ"לי לאחר המבצע השתתף 
גם מפקד גייסות השריון האלוף מוסה פלד. 
היה זה המבצע )הפעילות המלחמתית( הגדול 
והמשמעותי ביותר בתקופת כהונתו כמפקד גי"ש 
ולכן יש עניין בדברים שאמר בסכמו את המבצע, 
תוך התייחסות לכך שבמהלך המבצע באו לידי 
ביטוי מרכיבים רבים מבניין כוח השריון בחמש 
השנים שלאחר מלחמת יום הכיפורים וכן תפיסת 

הפעלת הכוח השריונאי, במה שתהפוך להיות 
זירת המבצעים העיקרית של צה"ל בשלושים 

השנים הבאות. ואלה דבריו:
"כאשר מדובר בלקחי השריון )מן המבצע(, 
צריך לזכור את הפרופורציות. לחימת השריון 
במצב זה הייתה מוגבלת מאד, בעיקר בתפקידי 
סיוע, ועיקר לחימת הטנקים הייתה בקרקע )ולא 
באויב( תוך כדי תנועה. לא שלא ירו, אבל זה 
לא באמת האופי של לוחמת שריון. אבל זה 
היה תחת איום של מלחמה )כוללת נגד סוריה(, 
ולכן כול מעשה שבוחנים צריכים לבחון גם 
לאור האיום הזה. אבל דווקא מפני שיש פה 
מספר דברים מוגבלים, אז יכולים לבודד כמה 
וכמה נושאים. בעיקר דברים טכניים שמהם 
השריון יכול ללמוד. לדוגמה, במלחמה אנחנו 
לא יכולים לבודד את הנושא של מוקשים ואת 
הנזק לכלי הרק"ם. כי במלחמה קודם הנגמ"ש 
או הטנק עולה על מוקש ואחרי זה הוא חוטף 
פגז ואחרי זה הוא נדלק וכדומה. וכאן יש לנו 
בכמה טנקים אינפורמציה שיכולה לשרת אותנו 
בהמשך. כיוון שמפיקים לקחים גם מתרגיל, 
ואפילו שלדי, בוודאי יש להפיק גם מ"תרגיל" 
שכזה. ונדמה לי שהלקח העיקרי, שאני לפחות 
יכול להעיד עליו, איזה מן צבא אנחנו עשינו. 
זאת אומרת אנחנו יכולים דרך מבצע כזה, למרות 
המגבלות של המלחמה שהייתה כאן, להשיב על 
)השאלה( איזה צבא אנחנו בנינו מאז מלחמת 
יום הכיפורים? איזה רוח? האם הוא מוכן? לאיזה 
שיתוף פעולה הגענו? השאלה הזו נשאלה באולם 
הזה לפני זמן לא רב. ולפי דעתי כל מי שפקפק 
בשאלה, או פקפק מהי התשובה? לפי דעתי יכול 
לתת תשובה בריש גלי, שיש לנו צבא המוכן 

למלחמה"...2 

דובר צה"ל
בתגובה על הטבח בכביש החוף, תוקפים 
כוחות משולבים של צה"ל יעדי מחבלים והורסים 
בסיסיהם בדרום לבנון. בתוך ימים אחדים יגיע 

צה"ל לגדות הליטני.

טנקי שוט במבצע ליטני
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רכב לחימה טקטי 

יכולות מרובות - פלטפורמה אחת 

 Brand Industries group 

ב־11 במארס 1978 השתלטו 11 מחבלים על 
אוטובוס שנסע בכביש החוף, כדי לחבל בתהליך 
השלום עם מצרים. בפיגוע נהרגו 35 איש ועשרות 
נפצעו. בתגובה החליטה הממשלה לנקוט בפעולה 
צבאית מקיפה נגד ארגוני המחבלים. שלושה 
ימים לאחר מכן, בליל 14 במארס 1978, יצא 
צה"ל לפעולה גדולה בדרום לבנון. שתי חטיבות 
חי"ר - חטיבת הצנחנים וחטיבת גולני - בשיתוף 
כוחות שריון, נח"ל, הנדסה וארטילריה, חצו את 
הגבול והחלו לנוע צפונה. מטוסי חיל האוויר 

וספינות חיל הים סייעו לכוחות המתקדמים.
תוכנית המבצע, שגובשה על ידי הרמטכ"ל 
מוטה גור ועל ידי אלוף פיקוד הצפון אביגדור 
)"ינוש"( בן־גל, כללה פעולה רגלית וכיבוש שטח 
שרוחבו כ־10 ק"מ. על פי ההערכה היו בשטח 
זה כ־4,000 מחבלים. נוסף על חיסול מחבלים 
רבים והריסת תשתיתם נועד המבצע להשלים 
רצף טריטוריאלי בין שלוש המובלעות הנוצריות 
בדרום לבנון, כדי ליצור חגורת ביטחון בשיתוף עם 
כוחות הדרום שבפיקודו של המייג'ור סעד חדאד.

עם תום השלב הראשון של המבצע, ב־17 
במארס, הוחלט להרחיב את גבולות המבצע 
ולהתקדם צפונה עד נהר הליטני. בעקבות זאת 
שונה שם המבצע מ"אבי החוכמה" למבצע 

"ליטני".
בסיסי  ששימשו  ועיירות  כפרים  מספר 
והיעדים  המבצע,  במהלך  נכבשו  מחבלים 
אולם  במלואם.  למעשה  הושגו  הקרקעיים 
תשתית המחבלים בדרום לבנון לא חוסלה 
לחלוטין - העיר צור לא נכבשה עקב חשש 
הרמטכ"ל מריבוי נפגעים בלחימה בשטח בנוי.

כשלוש מאות מחבלים חוסלו בקרבות. צה"ל 
איבד 18 חיילים. ב־21 במארס הורה שר הביטחון 
עזר ויצמן לצה"ל להפסיק את האש. בעקבות 
המבצע החליטה מועצת הביטחון להקים כוח 
או"ם - שנקרא כוח יוניפי"ל - שיוצב בדרום 
לבנון. הכוח הגיע ללבנון מיד לאחר נסיגת צה"ל, 

שהושלמה באמצע יוני 1978.

חילופי שבויים
ביום 5 באפריל 1978 חצה בטעות טנדר ובו 
6 חיילים ואזרח את קו כוחותינו באזור מובלעת 
צור ונתקל במחבלים באזור ראשידיה. בהיתקלות 
נהרגו 4 חיילים ואחד נפל בשבי. ביום 14 במארס 

1979 הוחזר החייל השבוי תמורת 76 מחבלים. 

כוחות צה"ל על זחל"מי דיזל במפגש עם האוכלוסייה בדרום לבנון
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 צוות 1ב' 
מפלוגת "ומפיר אימפריה" 

במלחמת לבנון השנייה

בתחילת קיץ 2006 הייתה פלוגת "ומפיר 
אימפריה" מגדוד 52 באימון טנקים ברמת הגולן. 
מטרת האימון הייתה לשמור על כשירות טנקאית 
בין קו חי"ר אחד למשנהו ביהודה ושומרון. 
למרות הציפייה המסוימת בהפעלה מבצעית, 
אף אחד לא חשב שטנקי הפלוגה ייכנסו בתוך זמן 
קצר למלחמה בארץ אחרת. שטח האימונים היה 
חם ונלחמנו בעיקר נגד הדליקות שהתלקחו מירי 
הפגזים והמא"גים. האימון התקדם כמתוכנן, 

ביצענו תרגילי צוות, מחלקה ופלוגה 
והתכוננו לקראת התרגיל הגדודי. אך 
למציאות היו תכניות משלה, שונות 
מאלה ששיערנו לעצמנו. את הזיכרונות 

מאז כתבתי זמן קצר אחרי המלחמה.
ב־25 ביוני נחטף בדרום גלעד שליט 
על ידי מחבלים והצבא התחיל להתכונן 
למבצע ברצועת עזה. הגדוד היה בכוננות 
הקפצה לדרום. אחרי המתנה דרוכה 
של כמה ימים נשארנו ברמה והאימון 
12 ביולי  יום רביעי,  המשיך. בבוקר 
מכיוון  רחוקים  נפץ  קולות  שמענו 
צפון־מערב, והטלוויזיה שהייתה פתוחה 
במועדון הפלוגתי בישרה על חילופי אש 
בגבול ישראל לבנון ועל נפילות קטיושות 
ופצמ"רים על היישובים בגזרה. אט אט 
וככול שהתמונה התבהרה החלו להגיע 

פרטים על חטיפה נוספת של חיילים. היו אלה 
חיילי המילואים אלדד רגב ואהוד גולדווסר זכרם 
לברכה, שבאותו בוקר יצאו לסיור אחרון בקו, 
באזור זרעית. גופותיהם הוחזרו לקבר ישראל 
רק כעבור שנתיים שבמהלכן לא היה ברור אם 

נחטפו חיים או מתים.
ואמר  אותנו  כינס  המ"פ  כפיר־אל  גידי 

שהפעולה הזאת של חיזבאללה תגרור כנראה 
הפעלה של הגדוד. הפלוגה עברה לנוהל הקפצה. 
התחלנו להכין את הטנקים על פי נהלי לבנון, 
דאגנו לכול הזיווד, מילאנו את בטן הטנקים 
בתחמושת, סיימנו טיפולים אחרונים ומתח 
רב ניכר בקרב המפקדים והלוחמים. היה זה 
כתוצאה מאי־הוודאות לגבי העתיד הקרוב. הרבה 
דברים לא היו ברורים, והכניסה ללבנון נדחתה 
כול פעם מחדש. היינו ב"ערפל קרב". באותו 

יום התקיימה שיחת מג"ד שבה הוא הסביר 
לנו פרטים כלליים על ההקפצה. כמה אנשים 
בפלוגה שמחו שיש סוף כול סוף הפעלה, אך 
אני לא הרגשתי כך. חששתי מהעתיד לבוא, 
כי כבר אז ידענו שחיזבאללה הוא אויב מסוג 
אחר, לא כמו הפח"ע העממי של הפלסטינים, 
שאיתו היה לנו קל להתמודד. עלינו על טיולית 

ועשינו דרכנו לנקודת כינוס בקיבוץ בית הלל, 
שם ראינו לראשונה את הקטיושות השורקות 

שחלפו מעלינו בשמים כמו כוכבים נופלים.
והיינו  ביולי   14 עד  כיומיים  שם  שהינו 
את  שומעים  הבסיס,  של  במקלט  מרוכזים 
ה"בומים" שהלכו והתקרבו מלּווים בשריקות 
של קטיושות שנפלו מסביב לקיבוץ. באותו 
יום חילקו את צוותי הפלוגה במוצבים לאורך 
גבול הצפון, כול צוות יחיד או שניים־שלושה 
היו צריכים לתגבר מוצב. בשעות הערב 
באזור  לאחד המוצבים  לדרך  יצאנו 
הקיבוץ משגב עם. הנסיעה לא הייתה 
ארוכה מדי, אך היה מייאש לראות את 
הכבישים הריקים ואת קריית שמונה 
נטולת החיים. הגענו למוצב בסביבות 
חצות והמט"ק דור אנטיקנט דיבר איתנו 
על המוכנות לפעילות, על הרצינות ועל 
המבצעיות שאנחנו נדרשים להפגין, 
וכמובן הביע כמיהה שכול העניין יגמר 
כמה שיותר מהר. באותו מוצב התארחנו 
אצל הפלוגה המסייעת של גדוד הנח"ל 
50. כבר באותו הלילה היינו צריכים 
לצאת לפעילות, כנראה מארב על גדר 
המערכת, אך היא בוטלה בגלל התרעות 
רבות על מטענים והיתקלות של דחפור 
די־9 במטען רב עוצמה, שלמרבה המזל 
לא גרם לנפגעים מכוחותינו. באותה יממה ישנתי 
17 שעות והתעוררתי בצהריים למחרת, זו הייתה 
הפעם הראשונה והאחרונה שהייתה לי שינה 

טובה במלחמה הזאת.
השהות שלנו במוצב התחלקה בין הטנק 
לבין המקלט, בגלל הסיכון מנפילת פצמ"רים. 
הפעילות שלנו ת"פ המסייעת לא הייתה קשה 

רס"ל )במיל'( דוד בקר

תריסר שנה עברו מהמלחמה ההיא ונדמה לי כאילו היה זה אתמול. מאז הספקתי 
לסיים שירות סדיר ולשרת כמה שנים במילואים. זהו סיפורו של אחד מצוותי הטנקים 

במלחמה, עם חוויות של לחימה ראשונה בארץ אויב ושל אובדן חברים בקרב

 הכותב דוד בקר במוצב ליד משגב עם במהלך המלחמה. 
צילם: איליה אוקס
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במיוחד, והתבטאה בעיקר בעלייה לעמדת אש 
במרחק קצר מהמוצב, ובירי על כמה מטרות ובהן 
מוצב חיזבאללה ועל צמד בניינים רבי קומות 
בכפר לבנוני סמוך, שנחשדו כי יש בהם נוכחות 
של מחבלים. החי"רניקים חשבו שהטנק מסוגל 
לכול ויכול "להוריד" כול מטרה בכול טווח, ולכן 
הקפיצו אותנו בכול חשד. לי זה נראה לפעמים 
כמו סתם בזבוז של פגזים, למרות שהיה גם 
סיפוק מסוים בפגיעה במטרות בטווחים של 2־3 
קילומטרים. מי שהיה תותחן טנק יודע שהכי קל 

"להוריד" מטרות בירי מעמדה סטטית.
תוך יומיים התחלנו בנוהל ידוע בגבול הצפון 
שנקרא "כוננות עם שחר". הצבא חשב שדווקא 
בשעות הבוקר המוקדמות, במעבר בין לילה ליום, 
ינצלו לוחמי החיזבאללה את חוסר הערנות של 
כוחותינו לביצוע התקפה. מבחינתנו זה היה לקום 
בסביבות 4 בבוקר, לשבת בטנק ערניים ולהאזין 
בקשר להמשך פקודות. בכוננות הראשונה החמ"ל 
של המסייעת שכח מאיתנו וישבנו רדומים בטנק 
כ־4 שעות. זו הייתה השגרה היומית שלנו. בשלב 
מסוים החלטנו ששניים מהצוות יישארו בכוננות 
בטנק והשניים האחרים ישהו במקלט שבמוצב. 
באותם ימים המשכתי לחורר את צמד הבניינים 
ואף פגעתי בנגמ"ש לבן של האו"ם, שככול 

הנראה עבר לידי חיזבאללה. האירוע הקשה 
הראשון במלחמה התרחש ב־24 ביולי כאשר 
טנק המג"ד עלה על מטען באזור בינת ג'בייל, 
והתותחן קובי סמילג נהרג, לכוד בצריח שהתפרק 
מהתובה. שאר חברי הצוות, חברינו הוותיקים 
לפלוגה, נפצעו בדרגות שונות. מאמצי החילוץ 
של קובי לא צלחו בגלל הירי הכבד על הכוחות 
באותו מקום. באותו יום בפלוגה המקבילה 
חוד החנית נהרג מ"מ צעיר ומבטיח בשם לוטן 
סלווין מפגיעה של נ"ט. אלירן נחום הטען ואני 
היינו ליד הטנק כאשר בישרו לנו את הידיעות 
הקשות. שנינו בכינו והתכנסנו בתוך עצמנו. רצינו 
להגיע להלוויה של קובי, אך זה לא התאפשר, מה 
שהגביר עוד יותר את העצב בצוות. הבנו כמה 
קשה יכולה להיות המלחמה, וכי לאף אחד אין 
"תעודת ביטוח". באותו רגע התבגרנו מנטלית 

והפכנו מפוכחים יותר.
בשבוע השני במוצב הצטרף אלינו טנק ג' 
של הפלוגה. מט"ק הטיפולים היה חברי יניב 
טמרסון שהגיע רק לפני כמה שבועות לפלוגה 
מקורס המפקדים. עשינו מסלול יחד בפלוגות 
מקבילות, הוא היה בחור טוב ותמיד היה לנו 
על מה לדבר. יניב הגשים מבחינתו חלום להגיע 
מחיל החימוש ליחידה קרבית ורצה מאוד לפקד 

על טנק בפעילות מבצעית. הוא פנה שוב ושוב 
למ"פ לקבל צוות משלו ונענה שזה יקרה. יניב 
היה בן משק מציפורי והשירות בטנקים התאים 
לו כמו כפפה ליד. הוא התרגש לשמוע כאשר 
חבר של המשפחה כתב עלי ידיעה קצרה בעיתון 
"וסטי", וסיפר שגם סבא שלו היה לוחם בצבא 

האדום והוא הלך בעקבותיו.
באותו שבוע זכינו להתכבד בביקורם של 
המח"ט ושל אביגדור קהלני, מה שדי ריגש 
אותי. זמן קצר לפני המלחמה סיימתי לקרוא 
את הספר "ֹעז 77", ספרו המפורסם של קהלני, 
וכעת זכיתי לפגוש את גיבור הספר. המח"ט 
הציג את הצוות שלי כ"ספרא וסיפא", והשריונר 
הוותיק ממלחמת יום הכיפורים חייך והסכים. 
חבר של המשפחה הגיע לשערי המוצב, צילם 
אותי ליד הטנק והביא לי קצת צ'ופרים. אלה היו 
התמונות היחידות שלי מהמלחמה, קיוויתי שלא 
יגיעו לעולם לעיתונים. באותה תקופה כמעט 
כול הטנקים של הפלוגה כבר נכנסו לפעילות כזו 
או אחרת ללבנון, ולנו לא התאפשר להתאחד 
עם שאר החברים. בקשותינו התממשו לאחר 
מאמצי המ"פ והמג"ד, רק בשבוע השלישי במוצב. 
צוות אחר מגדוד 46 החליף אותנו, והטנק שלנו 
הועלה על מוביל בדרך למוצב באזור קיבוץ יפתח 

שנמצא בדרום רכס רמים שבאצבע הגליל.
לפני שעזבנו אני זוכר רגע אחד מיוחד ונדיר. 
ניגשתי לאחד הטנקים של גדוד 46 והתחלתי 
לשוחח עם מישהו שעלה על סרבל והיה עבדקן. 
"תגיד, אתה בייניש )בן ישיבה(?" שאלתי אותו. 
"לא, אני מ"פ", הוא ענה לי. רק אחר כך ראיתי את 
דרגות הסרן שעל כתפיו. היה זה בניה ריין, שחזר 
בדיוק מחו"ל כדי להצטרף לחבריו במלחמה. 
כמה דקות אחר כך ראיתי אותו מעביר תדריך 
לצוותו. עמדו שם המט"ק אורי גרוסמן, בנו של 
דוד גרוסמן הסופר המפורסם, אלכס בונימוביץ' 
שעשה איתי מסלול בפלוגה מקבילה והיה מט"ק, 
ואדם גורן שהיה טען. הצוות המיוחד הזה תגבר 
את הגדוד בשלל משימות ולא שב. באחת מהן 
הוא נפגע מטיל נ"ט שפוצץ מארזי תחמושת 
בטנק וכול אנשי הצוות נהרגו. לאחר המלחמה 

הוענקו לכולם צל"ש אלוף.
בדרך ראינו את הכפרים הלבנוניים השרופים, 
את פגזי הארטילריה שחלפו מעלינו לכיוונם, 
ומאות דונמים שרופים של יערות בשטחנו. 
הגענו למוצב שדמה למקלט אחד גדול. הטנקים 
התמקמו במעין חניון מחוץ למוצב והתערבבו 
עם כלי הרכב שבאו והלכו. הצפיפות הייתה רבה. 
באותו ערב כבר הגיעו פקודות המבצע: טנקים 
של הפלוגה מיועדים לפעול בגזרות הכפרים 
מוחביב, מיס אל־ג'בייל ובליידא, שנמצאים כמה 
קילומטרים מהגבול. הספקנו לאכול ארוחת ערב 
מאולתרת ועלינו על הטנקים לקראת יציאה. 

הכניסה ללבנון הייתה מסורבלת.
נערכנו בשיירת משוריינים, כאשר מלפנים 
היה דחפור די־9 או שניים, מאחוריו נגמ"שים, 
אחריהם הטנקים, ועוד נגמ"שים שסגרו את 
השיירה. הנסיעה אל מעבר לגבול הייתה איטית, 

מימין: גידי כפיר־אל מ"פ "ומפיר" יבדל"א, ויניב טמרסון ז"ל בצילום האחרון שלו. צולם במגנן בלבנון 
בידי רון ויינריך
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קובי סמילג ז"ל, בעת קבלת דרגת הסמל במוצב 
ליד אריאל, אביב 2006. צילם: אלון בן־יהודה

מייגעת ונראתה ארוכה מהמרחק הקצר בפועל 
שאותו עברנו - לעיתים לא יותר מחמישה 
ולפעמים  כול כניסה התארכה  קילומטרים. 
יותר מיממה. עלינו על מוקש נ"א )נגד אדם( 
ליד גדר המערכת שלמזלנו לא ניתק את הזחל 
אך גרם בעיקר לעשן בצריח. האדמה בלבנון 
טרשית ומלאת בולדרים )סלעים גדולים(, ייאמר 
לזכות הטנק שלנו והמיומנות של הנהג שהם 
שברו ג'עג'ועים )עקפו מכשולים( והדרך עברה 
יחסית חלק. לצוותים אחרים המזל פחות האיר 
פנים והיו פריסות זחל פנימיות רבות, מצב בו 
יש שבר בזחל, הוא נתקע ומשבית טנק. השבתה 

כזו הצריכה חילוץ.
הגענו למיס אל־ג'בייל, למעין נקודת תצפית, 
וכול הטנקים של הפלוגה התמקמו סביב הכפר. 
משום מה לא נכנסו לתוך הכפר וכך עמדנו כמעט 
לילה שלם. הישיבה המתמשכת בטנק, המתח 
והמחסור בשעות שינה היו לי קשים, אך מבחינה 
מקצועית ומבצעית השתדלתי לא לוותר לעצמי. 
היה לי ברור שאנחנו נמצאים בשטח אויב ויש 

עליי אחריות לחייהם של חבריי לצוות.
המבצע המוזר הסתיים ויצאנו להתרעננות 
והכנה לקראת הכניסה הבאה. בקבוצת הפקודות 
נאמר לנו שהמטרה הייתה להגיע עד ואדי 
סלוקי, לקראת המשך תנועה מערבה. הגענו 
לשם והדחפורים יצרו עבורנו מגנן של עפר. 
מהטנק,  לצאת  נהדרת  הזדמנות  זו  הייתה 
לחלץ עצמות ולמתוח שרירים. קצין האג"ם 
של הגדוד ולוחמים נוספים אף ארגנו מקלחת 
מאולתרת עם ג'ריקן ושמפו. חיכינו לגדוד 605 
של ההנדסה שיעביר אותנו לסלוקי, אך מסיבה 
לא ברורה הוא לא הגיע, והמתנו במגנן עוד 
כמה שעות. במקביל יצאו טנקים של הגדוד 
לחלץ פצועים של גולני בכפר סמוך. יצאנו 
חזרה לשטח ישראל וכעבור כמה ימים נכנס 
גדוד 9 כדי להשלים את המשימה שלנו. נודע 
לנו שהוא נקלע למארב טילים של חיזבאללה 
וכמה טנקים נפגעו, כולל טנק של מפקד פלוגה 
ל' שי ברנשטיין שנפגע מטיל "קורנט", ונהרג 
יחד עם שני אנשי צוותו: עמי משולמי הטען 
ועידו גרבובסקי התותחן ז"ל. "שייק'ה" ואנשי 

צוותו קיבלו צל"ש מפקד אוגדה.
מיס  בתוך  כבר  היינו  בכניסה השלישית 
אל־ג'בייל עצמו. נסענו לשם באור יום וכול הצוות 
חשש מאוד, כי היינו חשופים ונסענו במהירות 
הגבוהה האפשרית. ליווה אותנו טנק מ"מ 1 של 
הפלוגה, שאיתרע מזלו, ופרס פנימית בכניסה 
לכפר. הטנק הזה הפך במהלך הערב לעמדת אש 
נייחת, כאשר הצוות התפנה לטנק שלנו והמ"מ 
שמעון סבו תפעל לבד את הירי מהטנק וסייע 
בהכוונה ותצפית, ממש כמו יוסי לפר במלחמת 
ששת הימים. כמו כן היו איתנו טנק 3, ג' וטנק 
המג"ד. השהייה בכפר בשעות הצהריים הייתה 
שקטה ובעיקר סרקנו את הבתים. אך עם רדת 
החשיכה, בסביבות השעה 20:00, התחיל ירי כבד 
של האויב וכמעט נפגענו מאש כוחותינו שפגעה 
ממש ליד הטנק. יריתי פגז לעבר דמות חשודה 

בבית כלשהו. היה עלי להיזהר כי היו מצבים 
שבהם בבית מסוים בקומה אחת היו לוחמי 
חיזבאללה ובקומה אחרת כוחותינו. התיאום 
בקשר היה קריטי וגם מסובך בגלל בליל הכוחות 

שפרצו לרשת.
היה זה מצב סוריאליסטי. שבעה טנקיסטים 
אובדי עצות נדחסים בטנק אחד ומסביבנו 
שורקים כדורים, נופלים פגזים וחולפים כדורי 
אש של טילי נ"ט שאני רואה בכוונת התותחן. 
המצב הלך והסתבך. טנק 3 נפגע מנ"ט במנוע 
והושבת, וטנק ג' איבד כנראה מָכל סולר, כך 
שלפחות אנחנו נשארנו במצב סביר, עם שריטות 
בלבד על הצריח. אולי השגחה עליונה עזרה לנו. 
דוד בוזגלו הנהג הבייניש דאג לקשט את הטנק 
בתמונות של רבנים ובסטיקרים עם ציטוטים 
מהמקורות. אני דאגתי לשים ספר תהילים 
בכול אחד מכיסי הסרבל ואף אמרנו באמונה 
שלמה את תפילת הקרב לפני כול כניסה ללבנון. 

המלחמה מוסיפה אמונה לאנשים.
החילוץ של טנק 1 ושל שאר הטנקים שפרסו 
זחל או נפגעו היה ארוך ומורט עצבים. טנק 1 עוד 
הספיק לירות כמה פגזים באיתור חשוד, בצוותא 
עם טנק ג' של פלוגה ח' ומסוק קרב. המאמצים 
נמשכו לאורך כול הלילה עד לפנות בוקר, כאשר 
פוסטרים ענקיים של מזכ"ל חיזבאללה חסן 
נסראללה התחילו להסתכל עלינו מעמודי חשמל 
ובתים. בהנץ השחר הגיע דחפור לחילוץ אך הוא 
נתקע כי נגמר לו הדלק. הגיע דחפור נוסף ובד 
בבד פוצצו את הזחל הפרוס של טנק 1. סרקתי 
את השטח עם הכוונות. אחרי כמה לילות ללא 
שינה הייתי מתוח ולחוץ ובעיקר עצבני. דור 
בעט לי מדי פעם בכיסא התותחן בטענה שאני 

לא סורק מספיק.
בשעות הבוקר המוקדמות של 8 באוגוסט 
הסתיימו כול החילוצים וחזרנו בשעה טובה 
למוצב. עשינו טיפול אחרי תנועה וקיבלנו אישור 

ללכת לנוח. כול המקומות הטובים בטנק נתפסו 
ליד הזחלים.  ומצאתי קרטון שפרסתי בצל 
נשכבתי עליו ונרדמתי באותו רגע. אחרי כמה 
שעות העיר אותנו סבו המ"מ ואמר שהוא צריך 
את הטנק שלנו לכניסה נוספת. לא היה טנק אחר 
שיכולנו לְַאּיֵׁש ולכן שוחררנו להתרעננות הביתה. 
שמחנו כאילו זכינו בפיס. לא היו לנו מדים, 
והתיקים עם הציוד האישי נשארו ברמת הגולן. 

כול מה שהיה עלי זה צילום של פנקס החוגר.
עמיעד  לצומת  אותנו  הקפיץ  המ"פ  נהג 
וחיכינו לאוטובוס. עמדתי בתחנה, מלוכלך, 
לא מגולח ולא מסופר, עם תיק קטן שלקחתי 
איתי למלחמה. כאשר עצר אוטובוס לתל אביב, 
הנהג לא רצה תחילה להעלות אותי ושאל אם 
אני מילואימניק. הראיתי לו את צילום החוגר, 
וכך חזרתי הביתה. הנסיעה  הוא ריחם עלי 
הייתה מוזרה והרגשתי כאילו אני נכנס ליקום 
מקביל, המעבר בין המלחמה לשגרה היה חד 
מדי. החיים במרכז הארץ ובראשון לציון עירי 
המשיכו כרגיל, כאילו לא היו קרבות בלבנון, 
ונפילות טילים פחות ממאה קילומטרים מהעיר. 
חשבתי שהמלחמה הסתיימה אבל לא כך היה 
הדבר. ב־12 באוגוסט התבשרתי על נפילתו של 
יניב טמרסון בקרב. הוא זכה להגשים את חלומו 
ולפקד על טנק, אם כי בנסיבות מצערות. שלושה 
ימים לפני כן הוא היה נהג בטנק של המט"ק רון 
ויינריך, שנפצע קשה מהתמוטטות גשר בטון על 
הטנק בכפר קנטרה. יניב קיבל את הפיקוד על 

הצוות, אך נהרג מפגיעת טיל נ"ט.
כיוון שכולם היו במשימות בלבנון הצוות 
שלנו נסע לייצג את הפלוגה בהלוויה של יניב 
בציפורי. היה זה אחד הרגעים הקשים שחוויתי 
בחיים. אני זוכר את זעקות השבר של אחותו 
ואימו של יניב, את ירי הכבוד ואת החשיכה 
רבת המשמעות שירדה על המושב הזה באותו 
לילה. מההלוויה נסענו לבסיס בגולן ממנו יצאנו 
למלחמה והיינו אמורים להיות בכוננות. נאמר 
לנו שהייעוד שלנו יהיה להחליף צוותים אחרים 
במגנן בכפר קנטרה. למחרת נסענו למנרה לקבל 
את הטנקים האחרונים שחזרו מהלחימה. ב־14 
באוגוסט נכנסה לתוקף הפסקת האש והמלחמה 
הסתיימה עבור צוות 1ב' ושאר הלוחמים בפלוגת 

ומפיר אימפריה של גדוד 52.
אבל  מלבנון  שיצאתי  אחרי  שנים  עברו 
לבנון לא יצאה ממני. היא ממשיכה ללוות אותי 
בחלומות, ובעיקר ברצון לפגוש שוב את החברים 
שלא חזרו משם ונשארו לנצח בני 20. תריסר 
שנים אחרי, קובי ויניב עדיין נלחמים בשדות 

הקרב של לבנון.
הם תמיד יישארו צעירים ויפים, בסרבל 
המאובק ומחכים להמשך פקודות. קובי עדיין 
מכין את טנק המג"ד ללחימה, הכי טוב שיש, 
כי הוא התותחן המוביל של הפלוגה. יניב עודנו 
עומד חשוף בצריח בתא המפקד, עם חיוך קורן 
מאושר, כי סוף סוף קיבל צוות משלו. חברים - 
יום יבוא וניפגש, אחבק אתכם ואגיד שאפשר 

לחזור הביתה, המלחמה נגמרה. 
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מפגש של כמעט כול מפקדי גדוד אינו דבר 
שבשגרה. המפגש של מפקדי גדוד ֹעז 77 כלל 
סרטוני מורשת והוויי, ביקור באנדרטת עמק־

הבכא וסיור קו במרחב הלחימה של אז, שנשא 
תחושה מיוחדת: לא רק שהתחושה הייתה 
ולהיות  להוביל  זכינו  וכי  משפחה  שכולנו 
שותפים לפיסת היסטוריה ישראלית - אלא 
שאי אפשר היה להתעלם מהמתח המבצעי 
באוויר, באותם ימים בהם צה"ל היה בכוננות 

מול תגובה איראנית בגולן.
את היום פתח המג"ד המכהן סא"ל ישראלי: 
יודעים שהחבורה  יודע אם הסורים  "אינני 
המיוחדת הזו כאן ועכשיו, לרבות אביגדור קהלני, 
אבל אם הם יראו אותנו אין ספק שעשויות 

להיות לכך השלכות".
סא"ל ישראלי עדכן על עשיית הגדוד בחוד 
החנית, בתנופה המדהימה של החתימה לקבע 
מצד חיילים שביקשו למלא את הפערים שנוצרו 
בעקבות קיצור תקופת השירות מ־36 ל־32 
חודשים. עודכנו כי גדוד 77 במסגרת חטיבה 
7 מוביל את תהליך צוות־הקרב־הגדודי )צק"ג( 
"גדעון", הכולל קליטת אמצעי לחימה ופיתוח 
תורות במסגרת התוכנית הרב־שנתית של צה"ל.

לביקור הגיע גם מח"ט 7 אל"ם רומן גופמן, 
שתיאר את מוכנות החטיבה ובעיקר הרחיב על 
פעילותו בעניין חיזוק רוח הלחימה בחטיבה. 
אל"ם גופמן הדגיש כי רוח הלחימה של חטיבה 

7 נשענת על עשייה ערכית רבת שנים, שאנחנו, 
המג"דים זכינו להוביל, כול אחד בתקופתו.

 "הלילה, ובכול מחיר", הזכיר המח"ט את 
מלחמת  מאז   7 חטיבה  עם  שהולך  המוטו 
העצמאות. אז נדרש שלמה שמיר ז"ל להקים 
את החטיבה במהירות ולצאת למלחמה על מרחב 
לטרון במסגרת מבצע "בן־נון". החטיבה אז נבנתה 
תוך כדי לחימה, והיה לה תפקיד מכריע וחיוני 
בהסרת המצור על ירושלים, כפי הדגיש ראש 
הממשלה בן־גוריון בימיה הראשונים של המדינה.

עם סיום דבריו של המח"ט קם 'המג"ד הנצחי', 
תא"ל )במיל'( אביגדור קהלני ונתן לכולנו פקודה: 
"אני מבקש שכול אחד יקום ויספר כמה מילים 

על תקופתו כמג"ד, ועל עשייתו בימים אלה".
כך למדנו שבעבר הגדוד נשא את המספר 
211, והוא נפרס בתחילת שנות ה־70 ליד אבן 
גבול 77 בסיני, ועוד צ'יזבטים וסיפורים - כול 
מג"ד והסיפור שלו. למשל סיפור על מג"ד אחד 
שהודח בגין "היעלמות" כמה פרוסות לחם, על 
מג"ד אחר שהכעיס מאוד את רפול כשביקר 
פעם בגדוד בהיותו אלוף פיקוד הצפון, והמאמץ 
שהשקיע המח"ט דאז כדי להרגיע את השורות, 

שהיה כמעט מלחמה.

 רשמים 
 עזים 

ממפגש של
מפקדי עֹז
גדוד עֹז 77 הוא אחד מגדודי השריון אבל גם גדוד 
מיוחד. עם כניסתו של האביב נפגשו כמעט כול 
מפקדי הגדוד המיתולוגי עֹז 77, לאירוע מרגש 

ביוזמת הרס"ר הגדודי בדימוס, רנ"ג פרג' שיבאני, 
שעמל על העניין כמה חודשים, יחד עם המפקד 

הנוכחי של הגדוד סא"ל שאול ישראלי

אל"ם )במיל'( רונן איציק. צילום: סמל ניר דוד, דו"צ חטיבה 7

אל"ם אופיר לוי, סגן מפקד אוגדת הבשן, מסביר 
על הגזרה
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למדנו שבינינו יש מגוון מדהים של עוסקים 
בשלל תחומי החיים: במחקר, בחינוך, בטכנולוגיה, 
בפיתוח אמצעי לחימה, בפוליטיקה, בעסקים, 
ואפילו באמנות. בקטע היותר הומוריסטי של 

המפגש הזה עמדו והתווכחו להם שלושה מג"דים 
בעבר בשאלה מי החליף את מי, כאשר אל"ם 
)במיל'( גדי מאירי התעקש שהוא החליף את 
אל"ם )במיל'( עופר סגל. האמת היא שהוא 

החליף את אל"ם )במיל'( מוטי כידור, אבל אף 
אחד מאתנו לא הצליח לשכנע את גדי אחרת. 
לוויכוח הצטרפו עוד ועוד מג"דים, ובסוף נראה 
שגדי הרים ידיים, הרבה בזכות ויקיפדיה שהעלה 

אחד מאתנו בטלפון החכם. 
אנדרטת  ליד  הביקור התכנסנו  בהמשך 
הגדוד, שאליה רובנו מגיעים מדי פעם, אנדרטה 
שהתחדשה כמה פעמים מאז הקמתה בשלהי 
מלחמת יום הכיפורים. תא"ל )במיל'( איתן 
)במיל'(  ותא"ל  אז,  הסמג"ד  שהיה  קאולי 
אביגדור קהלני שהיה המג"ד, סיפרו לנו כיצד 
התגלגל תהליך ההקמה של המקום המוקף עצי 
אורן, כול עץ על שם אחד מחללי הגדוד, עד 

עצם היום הזה.
חתמנו את הביקור במוצבי הקו שהיו שרויים 
באותן שעות בכוננות שיא. למפגש הצטרף סגן 
מפקד אוגדת הבשן כיום ומג"ד 77 בעברו, אל"ם 
אופיר לוי, שהסביר כיצד משתלב הגדוד בעשייה 

המבצעית שבמרחב.
גדוד 77 כיום כמו אז מוכן לכול אתגר, כך 
התרשמנו. אבל מעבר לכול אלה יצאנו בתחושה 
שאנחנו שותפים למשהו חזק מאוד, לא רק צבאי 

אלא גם חברתי ומנהיגותי. 

המג"דים של גדוד 77 על רקע אנדרטת עמק הבכא: 
 עומדים )מימין(: איציק רונן, עמיחי יודנפרויד, 
עוזי זגורי, רמי עמדי, עופר סגל, גדי מאירי, משה 
קינן, רס"ר פרג' שיבאני, מוטי כידור, יאיר וולנסקי, 
מאיר בר מאיר, יפתח נורקין והרס"ר הגדודי הנוכחי 
יריב שער. יושבים )מימין(: שאול חג'בי, בני לידור, 
 חיים מנדל שקד, משה פלד, אביגדור קהלני, 
אילן מנור, איתן )קאולי( קינן, משה הגר, ואיל גרין

המג"ד כיום סא"ל שאולי ישראלי, עם מפקד הגדוד דאז תא"ל )במיל'( קהלני. באמצע רנ"ג )במיל'( 
פרג' שיבאני שארגן את המפגש
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בזמן טיפול שבועי )טפ"ש(: 
"הטיפול זה כאילו אתה דואג 

לבית שלך"

 ארמי, 
 נוצרי 

וטנקיסט
אחד מאלפי החברים שלי ברשתות הוא סאמר ברהם. המפגש ה"רשתי" בינינו התרחש 

אשתקד: ראשית הוא שריונר ברמ"ח אבריו, שניכר מהתמונות שאותן הוא שיתף, כי 
מדובר בלוחם מורעל שמעריץ את חיל השריון ומאוד מרוצה מהשירות. סאמר השתחרר 

לאחרונה והחלטתי שזו הזדמנות מצוינת לשמוע ממנו על חוויית השירות, ובכלל

אל"ם )במיל'( רונן איציק

סיפורו של סאמר ברהם
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סאמר הוא ארמי־נוצרי, בן היישוב 
שבשנים  עדה  מעלות־תרשיחא, 
האחרונות חיזקה מאוד את הצטרפותה 
לשורות הצבא, בדגש על תפקידי לחימה. 
מדובר בתופעה מעניינת ומרתקת של 
אזרחים שכיום מתגייסים באחוזים 
גדלים והולכים. כיוון שהשתחרר מצה"ל 
לאחרונה החלטתי לשמוע ממנו על 

חוויית השירות ובכלל.
סאמר מספר כי הוא בחר בשריון 
מכיוון  בעיקר  ראשונה,  בעדיפות 

שהתאהב בטנקים.
"מתי זה קרה?" שאלתי אותו, והוא 
ענה: "בחניוני יום העצמאות תמיד 
מביאים טנקים, ואני עליתי על אחד 
מהם והבנתי שאני ממש רוצה את זה. 
בהמשך התחברתי לתמונות וסרטונים 

מהאינטרנט", כך הוא מספר.
סאמר התגייס לחיל השריון ביולי 
2015 והשתחרר בחודש מארס האחרון, 
הוא עבר מסלול מלא בשריון ושירת 
 ,188 בחטיבה  טען־קשר  בתפקיד 
בפלוגת "בזק" של גדוד 53. "אני אוהב 
את עוצמת השריון", הוא אומר, "אין 
דברים כאלה", הוא מוסיף, וניכר בקולו 
שהבחור מתלהב כאילו לפני דקה פגש 

בטנק בפעם הראשונה.
שאלתי את סאמר כיצד התקבל 
רצונו לשרת בצבא בכלל וכלוחם בפרט 
בסביבה בה הוא גדל, שבה הרוב עדיין 

לא שותף לשירות מסוג כזה.
"אני לא היחיד במשפחה ששירת 
בכוחות הביטחון. היה לי דוד ששירת 
במשטרה ובשירות בתי הסוהר, וכן 
בן־דוד שמשרת במשטרה. ההורים שלי 
היו בעד הגיוס ותמכו בי מאוד וזה נתן 

לי רוח גבית חשובה".
ואיך הדבר התקבל ביישוב?

"לא פשוט", הוא מספר, "נתקלתי 
לפעמים בקללות ובחוסר אהדה, אבל 

לא באלימות פיזית".
אז מה מלהיב אותך בשירות הזה?

התרגילים  אותי  ריגשו  "ממש 
הגדולים, הפלוגה והגדוד - זו עוצמה 
שלא רואים בשום מקום, דבר שנתן לי 
גאווה עצומה. אהבתי להקשיב לרשתות 
הקשר, לפקודות המסודרות, ההתלהבות, 
אווירת הלחימה, ובכלל הדרך שבה 
דימינו את אתגרי הלחימה בתנאי שטח, 

שינה וארוחות כמו במלחמה".
"התרגיל הפלוגתי האחרון שלנו", 
סיפור  בכלל  "היה  סאמר,  מרחיב 
מדהים. הוקפצנו מהבית בהפתעה 
מיד  לגדוד.  שבת  במוצאי  והגענו 
ארגנו את הכלים ליציאה לשטח, ואז... 
מלחמה. בתרגיל הזה ביצע הצוות שלי 
3 סדרות ירי, כאשר כול מטרה נפגעה 

בפגז אחד, זה היה מדהים".
שאלתי את סאמר מה הוא אומר 
על הסטיגמה השריונאית של שמן, 

גריז ואבק.
"אני חושב שהטנק הוא הבית שלי, 
וכמו שאני מנקה את הבית ומטפל בו, 
אז הטנק אותו דבר. אני בכלל נהניתי 
מהטיפולים האלה, זו הרגשה שאתה 
מחזיר לטנק מה שמגיע לו, לכן מה שהכי 
אהבתי בטיפולים הם הניקיונות. השקענו 
בזה לפעמים גם יותר מ־24 שעות, ולא 

מעט לילות לבנים. זה בא מאהבה".

שאלתי את סאמר מדוע הוא החליט 
לפרסם כול כך הרבה תמונות ברשת 

החברתית.
"היה חשוב לי לצלם את השירות 
בעיקר כדי להראות בעתיד לילדיי", הוא 
מסביר, "בעיניי זהו ערך עליון לאהוב 
את המדינה, להתגייס ולשרת בצה"ל". 
במילים פשוטות, חינוך ודוגמה אישית.

שאלתי: "מה אתה אומר על חטיבה 
188, היום יש לה את הטנק הפחות 

חדיש...?"
אוהב את החטיבה"  "אני מאוד 
פשוט  היא  "לדעתי  סאמר,  מסביר 
מושלמת, למרות שאנחנו "רק" מרכבה 
סימן 3, יש לי אמון אדיר בכלי הזה, 
הוא דורש מאמץ ולא הכול טכנולוגי, 
וזה דורש גם עשייה פיזית, שנותנת 
תחושה שאתה משקיע מעצמך יותר.

לחטיבה יש מורשת הקרב שמאוד 

החטיבה  קרבות   - אותי  הרשימה 
במלחמת יום הכיפורים. החטיבה שילמה 
מחירים יקרים אך סיימה בניצחון - 
הגענו למקומות הקדמיים ביותר בסוריה 
למרות כול הקושי והתנאים שבהם 

התחלנו את המלחמה הזו".
שאלתי את סאמר: "מה אתה אומר 
על אלה שטוענים ששריון הוא ַחִיל לא 

מספיק קרבי?"
התשובה הייתה מהירה וחדה: "אין 
ספק שאנחנו החיל המשמעותי ביותר 
בלחימה. תראה, חי"ר ללא טנק לא 
ייכנס למלחמה, השריון הוא החיל 
המוביל גם באימונים וגם במלחמה, 

יש לי גאווה רבה בחיל הזה".
דובר  "אתה  שאלתי את סאמר: 

ערבית, איך התקבלת בפלוגה?"
"נכון, אני נוצרי דובר ערבית, אבל 
לא נתקלתי בשום תופעה של גזענות 
בשירות, להיפך, חשתי שאנחנו משפחה 
אחת, אחים לנשק. אין אפליות, כולם 
שווים, מחוברים, ואני אחד מכולם. 
בצבא אנחנו נותנים מעצמנו, כולנו באים 
הרבה מתוך התנדבות, בתחושת שוויון 
ואחדות, וכולם למען ביטחון המדינה, 
כול זאת תוך חיזוק ערכי, דו־קיום וחופש 
הביטוי. זו מדינה דמוקרטית ובצבא 
התחושה היא שכולנו שווים זה לזה. 
גם לא חשתי במהלך השירות מתחים 
כלשהם בהקשר הדתי: שירתי עם בני 
ישיבות, עם חרדים, וממש לא הרגשתי 

שמנסים לגרור אותי לכאן או לשם".
לסיכום שאלתי את סאמר: "מה 

המסר שלך לחברים מהעדה?"
"בתרשיחא יש עוד אחד שהיה לוחם 
מסייעת בשריון ועוד כמה לוחמי מג"ב. 
אני מנסה לשכנע עוד אנשים לשרת 
ולאהוב את המדינה שבה אנחנו חיים. 
אני קורא לכול בני העדה הארמית 
להתגייס לצה"ל, לתרום, להיות חלק 
מחומת הביטחון של מדינת ישראל, 

אנחנו חיים כאן וזו אחריותנו". 

"בתרגילים הגדולים אתה מבין את עוצמת השריון"

סאמר בטקס סיום הטירונות: "שריון 
היה העדיפות הראשונה שלי"
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במהלך מלחמת לבנון השנייה נקלעתי לחניון 
טנקים רגוע ושלו, כביכול, שלוחמיו נטלו להם 
מנוחה קצרה לאחר רצף הלחימה המתיש וגדוש 
האירועים והטרגי. פגשתי חיילים בפלוגה ג' 
"גולן" במצב רגיעה, כמה מאות מטרים מבתי 
הכפר הלבנוני. בקו הרכס בלטה צדודיתה של 
"הווילה" שבשימוש כוחות האו"ם המפוקפקים 
של יוניפיל. בכניסה לפלוגה, ליד מאהל "עמוס" 
אוכל לרבות פירות, הציבו הטנקיסטים שלט 
המסביר באופן חד משמעי לאן הגעתי: "ברוכים 
הבאים לאזור המסוכן". החיוך של החיילים 
סילק את ההרגשה שאכן מדובר באזור המסוכן. 
פגשתי חיוכים של לוחמים, ילדים אך גברים, 

שהתבגרו בתוך כמה ימים.
הפלוגה חנתה בליבו של מטע הסמוך לכביש 

הצפון, לא הרחק ממשגב עם, אך לא כול הטנקים 
שהו בחניון. טנק אחד חסר לה לפלוגה. היה זה טנק 
3ב' של עוז. 3ב' של 'גולן' שנפגע בקרב ליד בינת 
ג'בייל. ארבעת הלוחמים שהיוו את צוות 3ב' נהרגו 
במקום. "על אומץ ליבם, מקצועיותם ומסירותם, על 
עצם ההחלטה על ביצוע הקרב ועל ביצועו בפועל, 
על העוז, הגבורה, המסירות והדבקות במטרה 
הנעלה כשלקחו אחריות, על הצלת צוות 3א' למרות 
שקיבלו פקודה לסגת לאחור - אחריות, שמעצם 
לקיחתה גבתה את המחיר היקר מכל, את חייהם, 
והם רק בני 19 ו־20 בלבד - קיבל 'צוות עוז' צל"ש 
אלוף פיקוד צפון". )מתוך האתר שהקימו הוריו 

של המט"ק עוז צמח ז"ל(.
כמה טנקים נמצאו בפעילות מבצעית יחד עם 
כוחות חי"ר. טנק הסמ"פ ועוד כמה טנקים, יחד 

עם צוותי הטנקים של פלוגת "גולן", שהו בחניון 
מסודר, בהתחשב בכך שרק לפני כמה ימים היו 
האדם והמכונה בלחימה קשה ותובענית. מעבר 
לעובדה שחניון הפלוגה בלט בסדר ובארגון, 
נדהמתי מרוחם האיתנה של החיילים ושל צוות 
החוליה הטכנית הפלוגתית, מהנחישות , ממצב 

הרוח ומהאמונה בטנק.
שאלתי את רון מנצור, נהג טנק הסמ"פ, איך 
זה שהטנקים נראים נקיים כול כך ושלמים? בחיוך 
שובה לב אמר לי רון: בוא תתקרב תראה איך 
ניקיתי את הטנק, תוך שהוא מצביע על חלקו 
התחתון של מטאטא, שאיתו הסיר את שכבות 
החול מהטנק. אך את גולת הכותרת הראה לי 
רון, שאליו הצטרף מתן סילגי התותחן של טנק 
הסמ"פ, בהצביעו על הכנף האחורית שמאלית 

טנק ושמו אלוהים
לא ידעתי שאפגוש אותו שוב. אנקדוטה מביקור בפלוגה "גולן" של גדוד 
"סופה" מעוצבת "ברק" במהלכים האחרונים של מלחמת לבנון השנייה, 

ומפגש עם אותו מפקד, תריסר שנים מאוחר יותר, אז הסמ"פ, וכיום 
המג"ד היוצא. אותו מפקד, אותו טנק בהפרש של 12 שנים

כתב וצילם סא"ל )במיל'( מיכאל מס

טנק ושמו ד אלוקים של גולן
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חניון פלוגת גולן בהפוגה שבמלחמת לבנון השנייה

טנק הסמ"פ בשלהי מלחמת לבנון השנייה

הפעם קצת יותר אדיקות - ד אלוקיםרון )מימין( ומתן ליד טנק האלוהים שלהם

של הטנק. להפתעתי, כשברקע מצחקקים רון 
ומתן, הבחנתי בכיתוב "ד' אלוהים". מכול כיתובי 
התדמית וגאוות היחידה שראיתי על גבי טנקים, 
עדיין לא ראיתי כיתוב מסוג כזה, שתוכנו באמת 
נראה לי חריג. טוב, לשאלה המתבקשת לגבי 
סיבת הכיתוב החריג, קיבלתי מרון תשובה 
מדהימה שלא ציפיתי לשמוע כלל, במיוחד 
בתקופה של "ליקוק פצעים" והמולת תקשורת 
חסרת ביסוס. תשובתו של רון בתמיכתו הקולית 
של מתן הייתה: "למה קראנו לטנק אלוהים? - 

פשוט מאד, כי הוא כול יכול"…
ופה התחילו שני אנשי הצוות החייכניים, 
לספר לי ברצינות: "עשינו עם הטנק הזה את 
כול הפעולות האפשריות, פשוט "טקסי" של שדה 
הקרב. הובלנו אספקה, מזון ומים, נלחמנו, פינינו 
פצועים, פשוט הכול! עכשיו אתה מבין למה קראנו 
לו כול יכול?" כמובן, שהסיבה לכך שהטנק הינו 
ד' )סמ"פ(, והעובדה שאצל יהודים מאמינים אין 
כותבים את שם השם, הביאו לשילוב המופלא 
שנצבע על גבי כנף הטנק - ד' אלוהים. היה זה 
הטנק של הסמ"פ מאיר בידרמן, אשר יצא לחלץ 
את הטנק של עוז צמח וצוותו, את 3ב' של גולן.
הפלוגה ספגה אבדה קשה כשאנשי הצוות 
של אחד הטנקים נהרגו, מספר לי הסמ"פ סגן 
מאיר בידרמן. נהרגו לנו החברים עוז צמח 
)המט"ק(, דן ברוייר, הרן לב וינון ניסן, זכרם 
לברכה. שבעה לוחמים נפצעו בלחימת הפלוגה 
בבינת ג'בייל. "הספקנו כבר לבקר אצל המשפחות 
השכולות וביקרנו גם אצל הפצועים של הפלוגה". 
אותות העייפות והרגשת האבדן ניכרו על פניו 
של הסמ"פ התמיר, אך בד בבד הבנתי שלפניי 
מפקד נחרץ וממוקד, אוהב אדם וסומך על חייליו.

בנסיעה חזרה אחר הצהריים, מאזור אביבים 
לכיוון משגב העם, הבחנתי שהחניון של פלוגת 
"גולן" ריק ושמם. טוב, חשבתי לעצמי, הם בטח 
דילגו למנוחה באזור עורפי יותר, אחרי לחימה 
אינטנסיבית ותקופה כה קשה. אך הפלא ופלא, 
אותו מחנה־חניון פלוגתי של "גולן" נפרש לו 
באזור אחר ובסמיכות לפלוגה האחות "אלון". 
שוב הוצבו אוהלי המחנה ליד נגמ"ש החוליה 
הטכנית, ושוב עומד לו ד' אלוהים מיודענו 
בראש טור הטנקים של הפלוגה כאשר כמה 
טנקים נוספים הצטרפו לחניון. אוטובוס של 
האגודה למען החייל עם יהודים מחו"ל, מגיע 
אל הפלוגה, והחיילים זוכים במבטים מלטפים 
ומלאי אהבה מהמבקרים המתפעלים מהטנקים 

כמו מאנשי הצוות.
ליד מושא  ביקשתי מרון ומתן להצטלם 

אמונם, טנק ושמו אלוהים...

אפילוג ושמו אלוקים
תריסר שנים לאחר מכן, הזדמן לי לבקר שוב 
בפלוגת "גולן", הפלוגה ההיא עם המורשת. 
גם הפעם הייתה הפלוגה במנוחה, נכון יותר 

המשטח והסככה של הפלוגה היו כמרקחה. 
אמנם כולם עסקו בפעילות קדחתנית, אך 
על כולם שרתה הנינוחות, השמחה ואחוות 
בקעה  עליזה  מוזיקה  ואפילו  הלוחמים, 
מהרמקול. היה זה שבוע הטיפולים שלאחר 
בטנקים  טיפלו  הצוותים  המלחמה.  שבוע 
כמו היו אלה למבורגיני ופרארי יוקרתיות. 
המ"מים עסקו במלאכה כמו אחרון החיילים. 
שוב פגשתי אותם, את הילדים־גברים שאפשר 
לסמוך עליהם בעיניים עצומות, את הלוחמים 

הנחושים של 'גולן' של סופה.
שוב נפל מבטי על האחד שמייצג את החסר, 
ואת טנק הסמ"פ. 3ב' של 'גולן' עמד שם תחת 
"שרביטם" של הצוות שלו. שאלתי את המט"ק, 
ג'ינג'י מבית שמש, יליד ארצות הברית, אתה יודע 
מהו 3ב'? בוודאי, ענה ללא היסוס, זה 3ב' של 
עוז צמח וצוותו שנהרגו בלחימה בלבנון ב־2006. 
קשה לקרוא לזה נחת, אך בהחלט הייתי מלא 
שמחה, שמורשת הגיבורים עוברת ומסופרת 

ובמדויק.
ואז... אז ראיתי אותו, את הטנק ההוא של 
הסמ"פ, את ד' של מאיר בידרמן מ־2006. קצת 
הזדקן ה"בחור", וגם קצת התחרד. כבר לא 
קוראים לו ד' אלוהים, אלא, ד' אלוקים, כמנהג 
שומרי המצוות. אבל זהו אותו הטנק של מאיר 
בידרמן, חרוש בקצת קמטים )יש כבוד(. הסמ"פ 
של אז, מאיר בידרמן, הסג"ם הגבוה, הוא עכשיו 
מפקדו של גדוד 53, וגם הפעם, ד' אלוהים, או 
ד' אלוקים - מה זה משנה - עדיין סר לפקודתו 

ביום הכן.
זהו סיפורו של טנק שהוא גם אלוהים... 

סליחה, אלוקים.  
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סרן דן גולדשטיין, מפקד הפלוגה

"תחנות כביר כאן קודקוד, מגע!!!" נשמעת 
הפקודה במכשירי הקשר של טנקי פלוגת 'כנרת'. 
מחלקה 1 לא מהססת, פותחת במגע ומשמידה 
מטרות שאיתרה קודם לכן. איתור המטרות דימה 
את מצב האמת שהוא האתגר שבאיתור אויב 
בשטח סגור, והפעם בחורשת הכפר 'קדריה' 
שברמת הגולן. לאחר השמדת המטרות המשיכה 
המחלקה לנהל אש וקידמה את מוכנותה ליציאה 
להתקפה. במקביל מחלקה 2 התמקמה בעמדות 
ודיווחה ברשת הקשר שהיא מוכנה להפעיל את 
כלל אמצעי הלחימה הקטלניים שברשותה כדי 
לתת חיפוי למחלקה 1 בהתקפה על פאתי הכפר.
16 שעות קודם לכן,  במוצאי השבת, רק 
קיבלתי שיחת טלפון ממג"ד 196, גדוד הכשרת 

הפיקוד של חיל השריון, שאמר לי "הופעלת 
למעבר משגרה לחירום - בהצלחה!".

- שלוש המילים  לחירום  מעבר משגרה 
שעבור כול מפקד בחיל השריון, בין אם בחטיבה 
מבצעית או בחטיבת הכשרה, מתחילות סדרת 
פעולות ברורות שמחייבות את המפקד ואת 
המסגרת שעליה הוא מפקד לבצע, כדי להכין את 
עצמם ללחימה, בדרך המהירה והיעילה ביותר. 
מרגע קבלת הפקודה ביצעה הפלוגה את אותה 
מערכת הכנות שהחלה מרגע שבו כלל החניכים 
והמפקדים בקורס שהו בביתם בחופשת סוף 
השבוע, עבור דרך הגעה מוקדמת לשיזפון, ארגון 
ציוד הלחימה, ביצוע מסדרים מכינים ונוהלי קרב 
של המפקדים. סופו של תהליך ההכנות היה בצד 

השני של הארץ, בירי שביצעו מפקדי הטנקים 
לעתיד ברמת הגולן הפסטורלית.

על המעבר משגרה לחירום
משימתה העיקרית של פלוגת טנקים בחטיבה 
מבצעית היא להתכונן למלחמה בכול רגע נתון 
ולמקד את אימוניה ועשייתה לשיפור מוכנות 
ללחימה בכול גזרה ובכול זמן שתידרש. פלוגות קורס 
מפקדי הטנקים הן פלוגות עם מחויבות מבצעית, אך 
משימתן בשגרה היא להכשיר את מפקדי הטנקים 
הטובים ביותר שאפשר מבחינה פיקודית, מקצועית 
וערכית. זו משימה מורכבת מאוד ונבחרים אליה 

האנשים הטובים ביותר שישנם.
תהליך המעבר משגרה לחירום נעשה בהובלת 

מוכנות קורס מט"קים 
להפעלה

פלוגת ההכשרה של מפקדי טנקים לחטיבה 7, בגדוד 196 של חטיבה 460, היא גם 
פלוגה מבצעית לעת הצורך. לאחרונה תורגלה הפלוגה במעבר מהיר משגרה של 

האימונים בדרום לחירום ברמת הגולן, והוכיחה שהיא קפיץ דרוך ומיומן

"קפיץ דרוך"
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מחלקת טנקים בלחימת שטח סבוך

"הלילה, בכול מחיר" 

מוכנות קורס מט"קים 
להפעלה

סגל הפלוגה - הגננים. הגננים הם אלה שפיקדו 
על הצוותים בהכנות ובתרגילים. התפיסה בקורס, 
שלפיה השיעור הטוב ביותר לחניכים כיצד לפקד 
הוא באמצעות 'דוגמה אישית', באה לידי ביטוי 
במלואה בעת ההפעלה. הגננים שרובם ככולם הם 
קצינים לעתיד, למדו גם הם לא מעט מההפעלה.
ריכוז הפלוגה נעשה במהירות ובזריזות, 
וכבר ביום ראשון בשעות הצהריים המוקדמות 
המפקדים והחניכים הגיעו לרמת הגולן והחלו 
בהכנת הטנקים למשימה, בטיפולים לפני תנועה 
ובטיפול בתקלות, בתדלוק הטנקים, בהעמסת 
תחמושת, בבדיקת מוכנות מערכות הקשר והירי, 
ובהעמסת מנות קרב לטנקים, כדי שהצוות 
יהיה ערוך ללחימה ארוכה וממושכת. במקביל 
התקיימו מסדרים מחלקתיים כדי לוודא את 
מוכנות הצוותים על ציוד הלחימה האישי שלהם, 
ומוכנות ציוד חירום שאיתו נדרשים לוחם שריון 

וצוות הטנק להילחם.
במקביל ביצעו המפקדים נוהלי קרב איכותיים 
בשיתוף החניכים, והתמקדו במיוחד בלמידת 
בין  משותפת  שפה  נוצרה  והאויב.  השטח 
המפקדים, ואט אט נרקמה תוכנית מבצעית־

פלוגתית שלימה.
החניכים חוו לראשונה את רמת הגולן, את 

קשיי העבירות, את תנאיי הראות הקשים בחורף, 
את מזג האוויר הקר, את הבוץ והגשם. החניכים 
וחלק ניכר מהגננים יכלו להתאמן לראשונה 

בשטח המדמה את המלחמה הבאה.
באור ראשון של יום שני בבוקר, באווירה 
הפקודות  ניתנו  כבד,  גשם  ותחת  חורפית 
הפלוגה  משימת  הקשר.  ברשת  האחרונות 
הייתה להתקדם ולתקוף מערכי אויב בהובלת 
מחלקת טנקים וכוח הנדסה, כדי לפרוץ את 
הדרך ולהשמיד תשתיות רק"ק )רקטות קרקע־
קרקע( המאיימות על תושבי מדינת ישראל. 
הפלוגה עמדה במשימתה והטנקים תפסו עמדות 
שולטות מחוץ לשטח הסגור ונערכו להגנה. 
הפלוגה הייתה מוכנה למשימה הבאה - כול 

משימה שתבוא או תונחת.
המפקדים  את  אילץ  התרגיל  מתווה 
והחניכים לבצע מעבר חד, מנטלי ומקצועי, 
ממצב אימונים בשיזפון, שלרוב אינם מדמים 
שטחים סגורים כמו שטח בנוי, הררי או סבוך, 
אל שטח המדמה היטב את האתגרים שעלולים 
להיות ניצבים בפנינו במלחמה הבאה, אל מול 
חיזבאללה בלבנון. אל התרחישים האלה אנו 
מחויבים להיערך, גם אלה מאיתנו שבשגרה 
עוסקים בהכשרת מפקדים או לוחמים. החל 

מרגע קבלת הפקודה הראשונה, ביצוע תהליך 
המעבר משגרה לחירום ועד עמידה במשימה תוך 
הפגנת כישורים מקצועיים איכותיים, הוכיחו 
האנשים כי למרות העיסוק האינטנסיבי בהכשרת 
מפקדים ובאימונים במתווה פשוט וסטנדרטי 
- האופי הקרבי טבוע בהם. הספיק משפט אחד 
כדי לגרום להם לזנק כמו "קפיץ דרוך" ולהיות 

מוכנים לכול תרחיש.
מעבר לכך הגאווה האמיתית לנו השריונרים, 
היא ההוכחה שרוח הלחימה מושרשת ונושבת 
באופייה של פלוגת 'כנרת', שהצליחה להביא 
את אנשי הפלדה שלה בזמנים קצרים, ביעילות 
ובביצועים מרשימים, לעמידה במשימה. הריחוק 
הפיקודי הגבוה שקיים בין המפקדים לחניכים 
הפך ברגע לרעות שריונאים של מפקד וצוות 

לוחמים - "אנשים אחים אנחנו".
הסגל והחניכים חזרו לשיזפון והמשיכו את 
ההכשרה המורכבת שמעצבת את גרעין שדרת 
הפיקוד העתידית של חטיבה 7. הפלוגה עברה 
חוויה משמעותית ומעצבת שחידדה את מוכנות 
הפלוגה למלחמה הבאה ואת ההבנה שגם בזמן 
ההכשרה עלינו להיות מוכנים בכל ההיבטים 
למלחמה, ולחשוב על היום שבו נצטרך לבצע 

את משימתנו - "הלילה, בכול מחיר". 

"היכונו למגע"
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 יוסי וינשטוק 
לא חזר מרצועת 

הביטחון בלבנון*
אני כבר מזמן לא גר בקיבוץ, ולסיפורים ולזיכרונות האלה אין ממש כיוון 

או אג'נדה. הם מבטאים חלק מההוויה המבלבלת, הפרדוקסלית, העצובה 
והמתסכלת של אותם ימים, אבל זה חשוב לי לזכור אותם, וחשוב יותר מהכול - 

לזכור את אלו שכבר לא איתנו, את אלו שלא שרדו את רצועת הביטחון

רס"ל )במיל'( עמי טֹוֶּבן

לפני כמה חודשים הוזמנתי להיות 
אורח בּפֹודַקאְסט )Podcast - ֶהְסֵכת, 
מעין תוכנית רדיו או טלוויזיה( לענייני 
צבא וביטחון בניו יורק בשם סופרפ־
אולי  שם   .)SOFREP Radio( רדיו 
בפעם הראשונה, יצא לי לדבר בפומבי 
ובאנגלית על שירותי הצבאי כמפקד 
טנק בצה"ל. אחרי הריאיון העיר לי 
המגיש, ג'יסון דלגאטו, בביקורת על שלא 
כתבתי בפרוט על שירותי הצבאי בפרק 
האוטוביוגרפי של הספר שלי. עניתי לו 
שהסיבה לכך הייתה שִהרגשתי שזה יסיח 
את דעת הקורא מהנושא הראשי של 
הספר - גילוי של עיקוב סמוי ומשימות 
מיוחדות בסקטור האבטחה הפרטית 

בארצות הברית. הרגשתי גם שיידרש ספר שלם 
כדי לתאר את השירות הצבאי שלי, ושאפילו 

אז רוב האנשים עדיין לא יבינו מה היה שם.
אבל אחר כך הבנתי שהסיבה האמיתית שלא 
כתבתי על השירות שלי הייתה, כמו של ישראלים 
אחרים, שקצת לא נוח לדבר על זה. זה כאילו 
שיש חוק לא כתוב שאומר שפשוט לא מדברים 
על דברים כאלה, לפחות לא עם אנשים מחוץ 
ליחידה )או לצבא(. ואני מרגיש אפילו יותר מוזר 
לדבר על זה באנגלית. כול כך הרבה מהסיפור 

ומהחוויה לא עובר בתרגום לשפה זרה.
אבל עם כול זה, החלטתי לתת לזה צ'אנס 

)קודם באנגלית ועכשיו בעברית(, לבדוק איך 
זה 'יושב' אצלי, ולספר טיפה על השירות שלי 

עם דגש על שתי העליות שלי ללבנון.
למרות ששתי העליות שלי לקו בלבנון היו 
קצרות, חשוב להבין שבתור מי שנולד וגדל 
בקיבוץ גשר הזיו )5 קילומטר מגבול לבנון( 
הסיפור שלי עם לבנון התחיל מלידה. רצועת 
פלנטה אחרת, אבל  כמו  הרגישה  הביטחון 
האמת היא שזה היה בעצם קל"ב )קרוב לבית(, 
גראד  רקטות  המקרים  )ברוב  והקטיושות 
122 מילימטר( שהיינו חוטפים משם, בנוסף 
למתקפות הטרור, התחילו חמש שנים לפני 

שנולדתי והמשיכו גם לפני, בזמן ואחרי 
השירות שלי.

פירושו  בזמנו  הזיו  בגשר  לגור 
לרצפה  ליפול  רגילים  היינו  שכולנו 
כששומעים פיצוץ, או את רעש הסילון 
לפני שהקטיושה נופלת, או את השריקה 
לרוץ  לראש.  מעל  עוברת  כשהיא 
למקלטים בלילה היה די רגיל ואני זוכר 
איך שזה הפך למין תחרות עם האח 
והאחות שלי מדי פעם - מי מגיע למקלט 

ראשון.
מוזר קצת לחשוב על זה אבל אני 
חטפתי פי אלף יותר אש אויב בקיבוץ 
לפני השירות בצבא מאשר בעת השירות, 
ואפילו בזמן השירות שלי היינו חוטפים 
קטיושות בקיבוץ כשהייתי יוצא לסופי שבוע 
וחופשות רגילות. כשהייתי ילד קטן אבא שלי 
אמר לי )באידיאליזם לגמרי מופרז( שאולי עד 
שאהיה בן 18 כבר לא נצטרך צבא. זה מן הסתם 
היה רעיון די הזוי, ועד שהגעתי לגיל 18 ידעתי 

טוב מאוד למה אני צריך לשרת.
הייתי  לא  בלבנון  הביטחון  רצועת  בתוך 
יותר מכמה שבועות, אבל יצא לי לשרת בשניים 
מהמוצבים הכי חמים ומסוכנים - עישייה וריחן, 
בתקופה יחסית חמה בשנת 1995 וכן ב־1996. 
מטחי פצמ"רים היו דבר יומיומי )לפעמים יותר 
מפעם ביום( והיינו יוצאים ל'מארבי ארטישוק' 

* עמותת יד לשריון מפיקה בימים אלה סרט המתאר 18 שנות לחימה באזור הביטחון בדרום לבנון, שיוקרן במרכז המורשת  המוקם באתר

כולנו שמחים ובטוחים בריחן יותר מאוחר באותו יום
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המחבר על הטנק שלו בלבנון

וחיפויים על  ולפתיחות צירים  בלילות 
שיירות במשך היום.

מכיוון שאין ממש דרך טובה להסביר 
את לבנון למי שלא היה שם, אני פשוט 
שחוויתי  חוויות  כמה  לכם  אספר 
באמצעות כמה תמונות שצילמתי שם 

כששירתי בגדוד 82 של חטיבה 7.
תמונה זו צולמה מעמדת הטען של 
2ב' שבו הייתי במהלך  טנק המרכבה 
פתיחת ציר, בין עישייה לריחן ב־1995. 
עליתי ללבנון בתור ממלא מקום, אבל 
בגלל שכבר הייתי מפקד טנק )מט"ק( 
שמסוגל לבצע את כול תפקידי הצוות, 
הייתי מחליף תפקידים כדי לתת לאנשי 
צוות שונים לקחת ימי מנוחה או יציאות 

הביתה. ביום ההוא שירתי בתפקיד טען־קשר 
בצריח, משמאל למט"ק.

את  מקדימה  לראות  אפשר  בתמונות 
החי"רניקים ואת הכלב של יחידת ה"עוקץ". 
כמה שניות אחרי שצילמתי את התמונות קיבלנו 
בצעקות דרך הקשר את מה שאף אחד לא רוצה 

לשמוע במצב כזה: "טילים, טילים, טילים!"
האדרנלין מפמפם, כולנו קופצים לתרגולת 
טילים. מתגים מוכנים, תותח טעון, הנהג מוריד 
אותנו לצד הדרך )בזהירות כדי לא לדרוס את 
החי"רניקים(. המט"ק ואני עם פלג גוף עליון 
מחוץ לצריח מחפשים בטירוף מקורות ירי, 
המט"ק מסובב את התותח ממיקום חשוד אחד 
לשני. לקח לנו כמה רגעים ארוכים ומפחידים 

לשים לב לעובדה שהחי"רניקים פשוט המשיכו 
ללכת קדימה בקצב הרגיל כמו ששום דבר לא 
קרה. ואחרי עוד כמה שניות הבנו שבאמת שום 
דבר לא קרה, לפחות לא לכוח שלנו. התרעת 
הטילים רק נשמעה בקשר בתוך הטנק שלנו. 
זה היה בגלל שהיינו מקושרים לטנקים בריחן 
ושם אחד מהטנקים חטף ירי טילים על העמדה 
שלו. בפאניקה של המט"ק ההוא, הוא שידר 
בטעות בקשר חוץ )במקום בקשר פנים( והכניס 
את כול הטנקים בגזרה לפאניקה שלו. למרבה 
המזל הצוות שלו עבד מהר, הטנק שלו לא נפגע 
וכולנו בסוף היום צחקנו על זה כשהגענו לריחן.
כולנו שמחים ובטוחים בריחן יותר מאוחר 

באותו יום. בצילום אני עומד הכי ימני.

צילמתי את התמונה הזאת מעישייה, 
מבט מזרחה לכיוון עמדת "צרצר 19" בסוף 
דרך העפר מימין לעצים. היינו נוסעים 
לשם למארבי ארטישוק ולחיפויים על 
שיירות שעלו וירדו על הציר הראשי 

לארץ - ציר דרשנות.
כמה חודשים לפני שהגעתי, החבר 
שלי יוסי וינשטוק נהרג ממש שם. יוסי 
באוגוסט   7 לחטיבה  התגייסנו  ואני 
והמקצועות  הטירונות  אחרי   .1994
בערבה כולנו התפצלנו לאימון מתקדם 
)צמ"פ( בגדודים ברמת הגולן - יוסי 
בגדוד 75 ואני בגדוד 82. בסוף הצמ"פ 
יוסי ואני שוב נפגשנו כשהגענו לקורס 
שהיא  לפני  עושה   7 שחטיבה  הכנה 
מחליטה את מי היא תשלח לקורס מפקדי 
טנקים )קמ"ט(. בקורס חילקו אותנו לשלוש 
קבוצות בהתאם למקצועות שלנו בטנק - נהגים, 
תותחנים וטענים. יוסי ואני היינו טענים ובזמן 
שלנו ביחד בקורס הפכנו לצמד־חמד. יוסי 
היה אחד מהאנשים הכי מצחיקים שפגשתי 
בחיים - בן אדם שמסוגל לגרום לך להשתין 
במכנסיים מצחוק. הקורס הפך לבדיחה אחת 
גדולה בשבילנו אבל בערך באמצע הקורס, 
אחרי שעברנו כמה מבחנים על אלקטרוניקה, 
הידראוליקה ובליסטיקה, נאמר לי שאם אני 
לא אתחיל לשפר את הציונים שלי אני לא 

אשלח לקמ"ט.
נורא הפחיד אותי הרעיון שלא להגיע לקמ"ט 

מבט מתא הטען בטנק מרכבה 2ב' על פתיחת ציר בלבנון בשנת 1995
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אז החלטתי שאני צריך טיפה להתרחק מיוסי 
כדי להתמקד יותר בלימודים. זה היה הרבה 
יותר משעמם והרגשתי לא נעים מיוסי, אבל 
חשבתי שאם אני אמשיך לעשות צחוקים עם 
יוסי כול היום, אין סיכוי שאני מתקבל לקמ"ט. 
בסופו של דבר הצלחתי לעבור את קורס ההכנה 
בקושי. אני המשכתי לקמ"ט בשיזפון, ויוסי שלא 
הצליח שובץ בתור טען בגדוד 77. בסוף הקורס 
נפרדנו עם חיבוק, כמו שתמיד נפרדנו, וזאת 

הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותו בחיים.
בזמן שהייתי בקמ"ט, הגדוד של יוסי עלה 
ללבנון. קצת אחרי שהפכתי למפקד טנק וחזרתי 
לרמת הגולן, הטנק של יוסי שהיה בעישייה 
עלה לעמדת "צרצר 19" כדי לחפות על שיירה 
שעלתה על ציר "דרשנות". זה היה יום ראשון 
30 ביולי 1995. החיפוי היה בעיקר לכיוון ָדרום־
ְדרום־מערב ואז העמדה התחילה לחטוף טילי 
סאגר מכיוון צפון־מזרח. זה היה כיוון לא צפוי 
כי הם לא ניסו לתקוף את השיירה, הם תקפו 
את הטנק שחיפה על השיירה מ"צרצר 19". הטיל 
הראשון פספס את הטנק. יונתן מפקד הטנק 
ויוסי הטען היו עם חלק גוף עליון מחוץ לטנק 
כדי לחפש את מקורות הירי. אז הגיע טיל סאגר 
נוסף שפגע ביוסי ישירות. הטיל פשוט הוריד 
לו את כל החלק העליון של הגוף ויוסי נהרג 
במקום. יונתן נפצע והטנק הצליח איכשהו לסגת 

למקום בטוח.
מאז אותו היום אני לא יכול להפסיק לחשוב 
על אותו קורס הכנה לקמ"ט. יוסי ואני היינו ביחד 
כמעט כול הזמן -שני הליצנים של הקורס. זה 
בקלות היה יכול להיות יוסי שנשלח לקמ"ט ואני 
לגדוד 77. אני בסוף יצאתי מעישייה בלי שריטה 
ויוסי לא יצא משם בחיים. אני המשכתי לחיות 
חיים מלאים ויוסי נשאר בן 19, שם על הגבעה 
הארורה הזאת. לא עובר יום שבו אני לא חושב 
על יוסי - על זה שהוא היה יכול להיות פה היום 
במקומי. כול יום אני מחבק את אשתי ואת הבן 

שלי חזק חזק - כמה שניות מעבר למה שהם 
רוצים, וכול יום אני חושב על יוסי.

בלילה נורא, כמה חודשים אחרי שיוסי נהרג, 
הקפיצו את הטנק שלי ל"צרצר 19" כדי ליצר מגע 
אש עם חוליית מחבלים שזוהתה בעמק מארג' 
עיון מזרחית לנו. אני זוכר את ההתרגשות שלי 
כשקפצנו לשם, ושחשבתי על הסיכוי שאולי 
יהיה לנו לחסל את החוליה שהרגה את יוסי. 
באותו לילה מילאתי את תפקיד התותחן ועם 
רגשות נקמה שמחתי על הצ'אנס שאולי יהיה 
לי ממש ללחוץ על ההדק ולהרים אותם באוויר. 

מסיבות שאני לא יכול לפרט, אני לא יכול לכתוב 
מה בסוף קרה שם באותו לילה, ומה ראיתי דרך 
כוונות הארטישוק. היו באירוע כמה יחידות 
שונות )גם שריון וגם חי"ר( ולא מעט ירי מכמה 
כיוונים שונים. אבל עד היום אני מודה על זה 
שלא יריתי באותו הלילה כי זה היה מקרה של 
זיהוי שגוי. ולמרות זאת הרגשת ההקלה שלי גם 
מהולה בבושה על מה שקרה באירוע ההוא, על 
כמה רע הוא נגמר ועל כמה רציתי לירות. אם 
זה היה תלוי בי, אף אחד בעמק המקולל הזה 
לא היה נשאר בחיים. הדבר היחיד שמנע שם 
אסון מוחלט הייתה העובדה שלא נתנו לטנק 

שלי אישור ירי, למרות הצעקות שלנו בקשר.

עשרים ושלוש שנה עברו מאז אותו לילה 
אבל אני עדיין זוכר כול פרט ממה שראיתי שם 
בין עצי הזיתים בעמק. אני אפילו זוכר את סוג 
התחמושת שהייתה בתותח ואת הטווח למטרה.
תמונות של רגעי נחת במוצב עישייה. אחד 
הפרדוקסים הכי מטורפים שהיו לי היה שבזמן 
שהייתי שם, הקיבוץ שלי חטף מטח קטיושות. 
אני זוכר כמה זה הרתיח אותי להיות בלבנון 
כדי להגן על יישובי הצפון - על הקיבוץ שלי - 
והנה החיזבאללה, כמעט הלכה למעשה, יורה 
קטיושות מעל לראש שלי כדי להגיע לקיבוץ. 
מיהרתי לקבל תור לטלפון כדי להתקשר לבית 
ולשאול אם הכול בסדר. זה היה אפילו יותר 
הזוי כי דיברתי אם אימא שלי שאפילו לא ידעה 
מאיפה אני מתקשר. כמו הרבה חבר'ה אחרים 
לא אמרתי לאימא שלי שאני עולה ללבנון. לאבא 
שלי כן סיפרתי כי רציתי שישאיל לי את המצלמה 
שלו )שבה צילמתי את התמונות האלה(, אבל 
השבעתי אותו שלא יספר לאימא שלי והיא 
באמת לא ידעה על זה עד הרבה יותר מאוחר.

ב־1996 הגעתי למוצב ריחן, שהיה אפילו 
יותר מטורף מעישייה. צילמתי את התמונה 
הזאת מהצד המערבי של המוצב, מאזור משטח 
הטנקים, לכיוון מזרח. ברקע אפשר לראות את 

רכס החרמון הסורי.
ביום שמש יפה אחד, טנק אחר מהמוצב נתקע 
עם מנוע שפוך בעמדת יום, גבוה על ההר מול 
רכס הכסרה )עריד כסרת אל ערוש(. גם הטנק 
שבו הייתי לא היה במצב טוב - מצב טיפוסי 
בחורף הלבנוני - ופחדנו שגם אנחנו נתקע שם 
אם נעלה לגרור את הטנק התקוע. היה במוצב 
דחפור די־9 ממוגן שהיה יכול לגרור הרבה יותר 
טוב מאיתנו, אבל אנחנו קיבלנו את הפקודה אז 

אנחנו עלינו לחלץ אותו.
הטנק התקוע היה חלק מכוח חי"ר שעלה לשם 
עם נגמחון )נגמ"ש ממוגן על בסיס טנק סנטוריון( 
יום לפני, וששכב במארב בתוך השיחים אל מול 

מוצב ריחן בלבנוןנגמחון )נגמ"ש על בסיס תובת טנק סנטוריון( בלבנון

רגעי נחת במוצב עישייה



אוקטובר 2018  שריון 53 ׀ 33

הכסרה. כשהגענו לשם עם הטנק שלנו, חיברנו 
את כבלי הגרירה לטנק התקוע והתחלנו לגרור 
אותו. עשר שניות מתחילת הגרירה הטנק שלנו 
התחיל להעלות עשן שחור. "פאק, עכשיו גם 
אנחנו תקועים". ניתקנו את כבלי הגרירה וראינו 
שאנחנו עדיין יכולים לנסוע אבל רק לאט, כי 
המנוע שלנו גם חצי נשפך. עלינו בקשר מול 
המוצב כדי שישלחו את הדי־9 שעכשיו צריך 

לגרור שני טנקים במקום רק אחד.
בזמן שחיכינו, שני צוותי הטנקים ישבו, אכלו 
וקשקשו אחד עם השני )בתוך ועל גבי הטנקים(. 
זה היה יום שמש יפה באמצע החורף ואני זוכר 
איך צחקנו שעם המזל שלנו, עם שני טנקים 
תקועים על ההר, החיזבאללה עוד שניה יתחילו 
לירות. אבל לבנון זו ארץ שיש בה עיניים בכל 
מקום ותוך כמה דקות האש באמת התחילה. עד 
אז כבר הייתי די רגיל לנפילות פצמ"רים, אבל 
מה שחטפנו שם היה הדבר הכי מדויק ומאסיבי 
שחטפתי עד היום. אמנם היינו בעמדות יום 
אחוריות אבל החיזבאללה ידעו בדיוק איפה 

היינו תקועים על ההר.
כמה רע שהיה לנו - לפחות היינו בתוך טנקים 
בעמדות יום מוגנות מכינון ישיר. לחי"רניקים 
בצד השני של הפסגה אפילו את זה לא היה, 
ובנוסף לפצמ"רים הם גם חטפו אש מקלעים 
ותול"רים. למרות ההסוואה שלהם החיזבאללה 
ידע גם איפה הם. אני עדיין זוכר את הצעקות 

שלהם בקשר בזמן שהם ניסו להחזיר אש.
באותו יום מילאתי את תפקיד התותחן, 
והמט"ק )שהיה מפקד מחלקה( נתן פקודה 
לנהג לעלות מעל לפסגה כדי שנוכל להחזיר 
אש ולחפות על החי"רניקים. כשהטנק התחיל 
לעלות את הרמפה הקצרה והתלולה שתביא 
אותנו למעלה, אני זוכר איך הייתי מאה אחוז 
משוכנע שהחיזבאללה מחכים לנו בצד השני 
עם טילי סאגר נעולים על הנקודה המדויקת 
שבה נצוץ מעבר לפסגה. טנקים אחרים כבר 

חטפו שם לפנינו, והחיזבאללונים ידעו טוב 
איך לזהות מיקומי טנקים לפי העשן מהאגזוז. 
הרעיון הכללי זה לעלות לרמפות לאט כדי שלא 
יהיה מספיק עשן שיאפשר לדעת איפה הטנק, 
אבל הטנק החצי שפוך שלנו הוציא כול כך 
הרבה עשן שחור, שכל סאגר באזור היה יכול 
להתכוונן עלינו ברגע שנבצבץ מעבר לפסגה. 
אדרנלין מפמפם, פגז טעון בקנה, מתגים מוכנים 

ואנחנו עולים למגע.
ואז, כמה מטרים לפני הפסגה, המנוע נשפך 
לגמרי. עשן, רעש בפול־גז, אבל הטנק לא מצליח 
לעלות. אני זוכר את המ"מ צורח באטרף לנהג 
להעיף אותנו למעלה כבר, שלא אכפת לו אם 
המנוע גם יישרף לגמרי, אבל שום דבר לא עזר, 

הטנק לא הצליח לעלות.
עם תסכול מטורף מזה שאנחנו לא יכולים 
שהצלחנו  מה  כול  שצריך,  כמו  אש  להחזיר 
לירות שם מהצד המוגן של ההר היו פצמ"רי 60 
מילימטר קטנים מהמרגמה של הטנק. העפנו לעבר 
מקורות הירי המשוערים את כול מה שהיה לנו, 
והחי"רניקים גם השתדלו לכוון אותנו, אבל אני די 
בטוח שלא פגענו בשום דבר חוץ מעצים ושיחים.
לצה"ל תמיד היה יתרון טקטי מעל ומעבר 
לחיזבאללה אבל בימים כאלה הרגשנו פחות 
כמו ציידים ויותר כמו תרנגולות הודו במטווח 
ירי. בסופו של דבר חיל האוויר היה צריך להגיע 
לשם כדי להרגיע את העניינים ובנס כולם הצליחו 
לרדת חזרה למוצב באותו יום. הדי־9 הגיע ואחד 
אחד הוריד אותנו למוצב עם זנב בין הרגליים.

לחימת גרילה כמו זאת מול החיזבאללה 
בלבנון זה דבר נורא מתסכל. האש שלהם יכולה 
להיות מאוד מדויקת ומפתיעה, אבל ברגע 
שמחזירים אש פתאום כבר אין שם על מי לירות. 
הנזק היחיד לחיזבאללה שאני הייתי מעורב 
בהנחלתו היה כשירינו כמה פגזים על עמדת 
אויב לא מאוישת בכסרה )שיכול להיות שפשוט 
הייתה ערימת עפר בלי משמעות(, וכשירינו אש 

מקלעים על מה שנראה לנו שהיה אולי מטען 
נפץ שחיכה לנו בעמדת לילה )שהסתבר שבעצם 
היה סתם ארגז קרטון שהתגלגל לשם ברוח(. 
ובכול הזמן הזה הקטיושות המשיכו לעוף לגליל 
וחברים, מפקדים וחיילים שלי המשיכו ליהרג 

ולהיפצע שם.
היה את החבר שלי יוסי וינשטוק שנהרג 
1995. היה את ליאור רמון  בעישייה בשנת 
מפלחה"ן נח"ל שיצא לי לעשות אתו אימון 
משולב )שריון־הנדסה( ולהכיר אותו טיפה לפני 
שהוא נפל ב־1996 באירוע "בז" ליד מוצב דלעת. 
נועם שמחה, מבית הספר שלי, שנהרג ב־1994 
בדרך לבופור. צ'ופצ'יק מקיבוץ סער שנפצע קשה 
ב־1998. מרדכי עציון שעשה איתי מסלול וקורס 
מט"קים שנפצע קשה מפגיעת טיל נ"ט בטנק שלו 
במוצב דלעת ב־1997. הטען של מרדכי, ליאור 
שבתאי, היה חייל שלי שאימנתי בבסיס סיירים 
להיות טען לפני שהוא הגיע לצוות של מרדכי. 
ליאור נהרג מהטיל הזה. דביר לניר, שהיה אחד 
מהמפקדים )"גננים"( שלי בקורס מפקדי טנקים, 
נהרג באסון המסוקים ב־1997. ועוד, ועוד, ועוד.
אני זוכר כמה מפחיד היה הרעיון בזמנו של 
לצאת מרצועת הביטחון. אני זוכר שחשבנו 
שאם ככה רע ליישובי הצפון כמו הקיבוץ שלי 
עם רצועת הביטחון, יהיה פי אלף יותר רע 
בלעדיה. ואז הגיע הפינוי והכול נרגע. אז למה 
כול זה היה טוב בכלל? ואחרי שש שנים הגיעה 
מלחמת לבנון השנייה והראתה שאולי לא הכול 
היה רגוע ממש, ואחרי המלחמה עוד פעם שקט 

- עד הפעם הבאה.
אני כבר מזמן לא גר בקיבוץ, ולסיפורים 
ולזיכרונות האלה אין ממש כיוון או אג'נדה. הם 
מבטאים חלק מההוויה המבלבלת, הפרדוקסלית, 
העצובה והמתסכלת של אותם ימים, אבל זה 
חשוב לי לזכור אותם, וחשוב יותר מהכול לזכור 
את אלו שכבר לא איתנו, את אלו שלא שרדו 

את רצועת הביטחון. 

רגעי נחת במוצב עישייהמוצב ריחן בלבנון מבט מעישייה מזרחה לכיוון עמדת "צרצר 19"
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צוות טנק בעוטף עזה

תרגולות ללא הרף

מאז הצהיר ארגון חמאס בעזה על "צעדת 
השיבה", שתכליתה פרובוקציה המונית, לכאורה 
לשם יצירת תודעה, עמד בפרץ גדוד 82 בפיקודו 
של סא"ל אחסאן דקסה. שמונה שבועות של 
פעילות 24/7 שבה הכוחות נדרשו למנוע מחמאס 
לבצע את זממו. באותה תקופה היו תחת פיקודו 
של סא"ל דקסה 5 פלוגות מבצעיות, כול אחת 
מגדוד אחר, ובכלל זה 3 פלוגות חי"ר מחטיבת 
גולני, בפריסה ממוקדת ובהגנה על פתחת "נחל 
עוז", אחת הְּפתָחֹות הרגישות ביותר בגבולות 

ישראל, ובגזרת עוטף עזה בפרט.
המשימה הזו הייתה חריגה וחסרת תקדים, 
לפחות מאז האינתיפאדה השנייה שבה מצאו 
עצמם מפקדי השריון מנסים לאכוף סדר בערי 
הגדה המערבית., בניגוד לאותם ימים, הפעם עמד 
מול כוחותינו ארגון אלים במיוחד, שלרשותו 
אמל"ח מתקדם, לרבות מטענים רבי עוצמה 
שהטנקים שלנו מכירים היטב מן העבר, ולא 

במובן החיובי של המילה.
חמאס ניסה לשחוק את כוחותינו, להתיש 
אותם, ובתוך כך ניסה לייצר כאוס של המונים 
עם פוטנציאל של שלל פיגועי איכות העולים 
על הדעת: חטיפה, מסע הרג, פגיעה במוצבים 
והריסת תשתיות המערכת - כול זאת כאמור 
תחת מסווה של מחאה עממית של אזרחים 

רעבים תחת מצור.
סא"ל דקסה מספר על מתח משמעותי בביצוע 

המשימה בכמה היבטים: טוהר הנשק, עמידה 
במשימה מתמשכת ולאורך זמן רב, פריסה רחבה 
הדורשת עצמאות ואחריות מכול מפקד זוטר, 

ופעילות בכוחות מעורבים מרמת הצוות.
מאות אירועים חוו המפקדים בגדוד בתקופה 
הכול כך מתוחה הזו, שבסיומה ניתן לומר בגאווה 
רבה שהגדוד עמד במשימה באופן הראוי לכול 

שבח.
"מט"קים מצאו את עצמם מכוונים מג"די 

חי"ר וממליצים כיצד להפעיל נכון את הכוח. 
הטנק על מערכותיו המשוכללות היה במרכז 
הפעולה, והיפה שבעניין הוא שמג"די החי"ר 
פי  על  ופעלו  הזוטרים  למפקדים  הקשיבו 
המלצותיהם. פגענו ממוקד במי שהיה צריך 
לפגוע - לו היינו פועלים אחרת אלפים היו 

נהרגים בתקופה הזו".
המצב שבו מפקד טנק פועל מול מפקד גדוד 
הוא ייחודי, ודורש ממפקד הטנק, שהוא בסך 
הכול סמל, להרבה מאוד אסרטיביות, ביטחון 

עצמי ואחריות.
"במצב הזה, הטנק הוא כמו מטוס קרב", 
מנסה סא"ל דקסה להמחיש, "המט"קים יכולים 
להיות אלה שמובילים להכרעת האירוע, ובאותה 
מידה הם יכולים להיות גם גורם מפריע. כול 
מט"ק צריך להחליט כיצד הוא חובר למג"ד ומהי 
התרומה שהוא נותן לאירוע, מכאן המטאפורה 

של טייס קרב".
שבועות  שמונה  סיימו  שלי  "המט"קים 
והיום  ובעוצמה,  ברציפות  ביותר  אתגריים 
מדובר בגדוד אחר לגמרי – הביטחון העצמי של 
האנשים מדהים אותי", הוא מספר. "אני נמצא 
היום במצב שבו אני סומך עליהם ברמות שלא 
היו בעבר - הם הוכיחו בתקופה הזו שהיכולת 

והבגרות שלהם היא יוצאת דופן, וזה מנצח".
שאלתי את המג"ד כיצד בסיטואציה כזו 
מתוחה ממשיכים לבנות כוח, ובייחוד הדברים 

גדוד 
השריון 82 
בעוטף עזה

מתי לאחרונה עמדתם בעמדות ו־15,000 איש רצו לכיוונכם, 
ובהם עשרות מחבלים, שכול רצונם הוא לחדור לשטח 

ישראל ולעשות עשרות פיגועים? זה המצב שבו עמד גדוד 
82 באביב האחרון, בתקופה שהוגדרה בצה"ל בשם "שומרי 
הסף", גם במהלך חופשת פסח, בשעה שרבים מאתנו טיילו 

להנאתם לאורכה ולרוחבה של ארץ ישראל הפורחת
אל"ם )במיל'( איציק רונן

)פורסם באתר השריון ביום 12 ביוני 2018(

כוננות עפיפונים בעוטף עזה
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טיפול בטנק – לחם חוקם של השריונאים

לוחמי הפלוגה המסייעת )פלמ"ס(

אמורים לגבי פלוגת הטנקים השלישית של 
הגדוד, פלוגת המילואים?

"אני הגדרתי שכוח המילואים שלי הוא מומחה 
התוכן למשימות האופרטיביות המורכבות בשעת 
מלחמה. המ"פ שלי הוא ותיק מאוד ובעל ידע 
רב בנושא. הבאנו את המפקדים כדי שיכירו את 
האתגר שאנחנו מתמודדים אתו. וללא קשר לכך 
הפלוגה הזו מאומנת ברמה הגבוהה ביותר ביחס 
למוכר בעולם המילואים – הם פשוט מצוינים".
לא התאפקתי וביקשתי מהמג"ד להסביר 
לי, מנקודת מבטו, האם התקדמנו במוטיבציה 

להתגייס לשריון.
"אני יכול להבטיח לך שכול מי שמתגייס 
ולכן מי  מתאהב בחיל בתוך כמה שבועות, 
שמשרת מתאפיין במוטיבציה רבה מאוד, אנחנו 
גם מאוד רלוונטיים בחוד העשייה. עם זאת אני 
חושב שיש עוד הרבה מה לעשות עם מי שמצוי 
בשלב הדילמה לפני הגיוס". "הבנתי", מרחיב 
המג"ד, "שיש לחזק את הקשר בין הגדוד ובין 
המשפחות של הלוחמים, כדי שיבינו שהגדוד הוא 
בית, שאנחנו רציניים, ושיש על מי לסמוך. לשם 
כך קיימתי יום הורים – הבאתי אותם אלינו וזה 
היה אירוע מוצלח ביותר. אני חושב שזה מעצים 
את התודעה שהשריון הוא חיל סופר-רציני, 

ושהסטיגמות עלינו לא רלוונטיות".
חשבתי שהמג"ד מכוון לפעילות הנדרש בבתי 

הספר, אך הוא הפתיע אותי בתשובה:

"אני חושב שהגיע הזמן שהפעילות שלנו תוצג 
תחת כותרת של שם היחידות. לרוב כאשר יוצא 
סיפור לתקשורת מדברים על "כוח שריון". זה 
בסדר, אבל זה לא מייצר מוטיבציה. בנושא הזה 
אנחנו צריכים לפעול כמו שעושים בחי"ר - לדבר 

בחטיבות, לתת שם לכותרת. אני רוצה שיגידו 
מ"פ מחטיבה 7 או כול חטיבה אחרת, ונראה לי 
שאם המלש"בים ידברו בחטיבות המוטיבציה 
תהיה אחרת. גם ללוחמים עצמם זה ימתח את 
החזה אם ידברו על היחידה שלהם בשמה ולא 

רק בכותרת חיילי שריון".
אבל לא רק בעניין הזה הופתעתי מהתשובה, 
סא"ל דקסה טוען כי קיים חסרון במצב לפיו 
קצינים מחטיבה אחת ממונים לתפקידי מג"ד 
בחטיבה אחרת: "לחטיבה יש די־אן־איי בעייתי 
בעיניי - לגדול ביחידה, להתחבר למורשת שלה, 
להתאהב במקום, ואז להגיע לתפקיד בחטיבה 
אחרת. זה בעיניי 'פספוס' וחבל. אני מבין שיש 
אילוצים, אבל ברירת המחדל צריכה להיות שאם 
גדלת בחטיבה אתה גם תהיה מג"ד בחטיבה הזו".

סא"ל אחסאן דקסה הוא בן העדה הדרוזית, 
והוא לא המג"ד הראשון והיחיד בחטיבה - גם 

מג"ד 75, סא"ל ראדי עזאמה, הוא בן העדה.
הנתון הזה הוא מעניין במיוחד - החטיבה 
היא מודל ל"ברית האחים" הכול כך מיוחדת 
בין יהודים ובין דרוזים. דקסה גדל בחטיבה 7, 
ובמלחמת לבנון השנייה צוין לשבח, בתפקידו 
הבא יפקד על הצמ"פים בחטיבה 460, וכפי שזה 
נראה, את מסלול ההכשרה של המתגייסים 
בעתיד יוביל מפקד מיוחד ועתיר ניסיון, ערכי 
ובעל רוח שריונאית טיפוסית, שרואה קדימה 

וחותר למצוינות. 

הטנק בכוננות
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"הזמן קצר והמלאכה מרובה"

 תרגיל פתע 
בחטיבה 14

אל"ם ניר רוזנברג, מח"ט 14. צילום: סגן דניאל מרלנד, קמב"ץ החטיבה

ערוכים לכול עם שחר
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תוכניותיה האופרטיביות של חטיבה 14, כמו 
יתר יחידות אוגדה 252, מיועדות לגזרת עזה. 
היסודות לשינוי הונחו בסיום מבצע "צוק איתן" 
בידי האלוף רוני נומה, שכיהן אז כמפקד האוגדה, 
והבין בעת אירוע הפעלת חטיבת הראל להגנה 
בעוטף עזה את הפוטנציאל והצורך לשנות את 
ייעודה של האוגדה כולה, וליצור מענה מסוג 
אחר, הנסמך על קרבתה הגיאוגרפית של האוגדה 

לגזרת הפעולה.
הגדרתה של האוגדה כאוגדה זירתית לרצועת 
עזה חוללה שינויים רבים שהם ממש בגדר 
מהפכה. כך למשל הסד''כ שופר מהותית, נפח 
האימונים גדל והם התמקדו בתרחישי ייחוס 
רלוונטיים. האוגדה קלטה אמל"ח חדש ומשופר 
שיש בו כדי להפוך אותה למערכת קטלנית 

שאיננה ניתנת לעצירה.
184 הינו  תרגיל הפעלת הפתע של גדוד 
המשכו הישיר של השינוי המתחולל באוגדה, 
והוא למעשה יישום של הנחיית מפקד האוגדה 
תא"ל יניב אלאלוף, לפיה האוגדה ויחידותיה 
יצטיינו בביצוע סדר הפעולות בעת המעבר 
משגרה לחירום וברמת זמינות גבוהה ומידית 

לפעולה במתאר הייחוס.

וכך אחרי עמל של חודשיים במפקדת חטיבה 
14 קרם עור וגידים תרגיל "זמן קצר", שנקבע 
כתרגיל פתע הכולל תרגול של חייגן הקריאה, 
הגעה לימ"ח וביצוע נוהל גיוס חירום )נג''ח( 
מלא, הכולל הצטיידות אישית, זיווד והכנת 
רק''ם, נוהל קרב מלא על גבי מערכת השו"ב, 
ו"הדובדבן שבקצפת" - ביצוע תרגיל גדודי מלא 
במתכונת "ישר על רטוב" אשר כלל שיתוף פעולה 

של כוחות חי"ר, הנדסה ומרגמות.
ביום חמישי 21 ביוני האחרון הופעל החייגן. 
הפעלתו הפתיעה קרוב ל־200 לוחמים מהגדוד 
שנדרשו להתייצב בימ"ח ביום ראשון עד שעה 
10:00 בבוקר. מקץ שעות בודדות ועל אף ההפתעה 
שבדבר הושגו כלל חיילי הגדוד, ואישורי ההגעה 
לקריאה היו מעל 100 אחוזים מאלה שנקראו. כך 

נוהגת מסגרת לוחמת המחויבת למשימה!
ביום ראשון התייצבו עד הזמן הנקוב כלל 
חיילי הגדוד שנקראו. המשימה הבאה הייתה 
לעמוד באתגר השלמת המעבר משגרה לחירום 
בתוך זמן זה, ובמקביל נדרש הגדוד לבצע נוהל 
קרב למשימה התקפית במתאר הייחוס. מיד הוחל 
בביצוע במקביל של שתי הפעולות המהוות בסיס 
בכול מסגרת מילואים לוחמת. מקץ פחות מ־10 

שעות עמד הגדוד מוכן למשימה, הכלים זוודו 
וחומשו, החיילים תורגלו ורעננו את כשירותם 

הטנקאית ונוהל הקרב הלך ונשלם.
בשעה 05:00 בשחר יום שני יצא צק"ג 184 
להתקפה לפי המשימה שניתנה לו ובשעת ה"ש" 
המדויקת. משימותיו התרגיליות תאמו באופן 
מלא את משימותיו המבצעיות הצפויות לכשיקרא 
לקרב, והן כללו התקדמות בשטחים סגורים, כיבוש 
שטח בנוי, התמודדות בהגנה עם אתגרי השטח 
הבנוי, מיצוי טכניקות פיקוד ושליטה, הפעלה 
ומיצוי של הסיוע הקרבי והמנהלתי, עד כדי יציקת 

"השלם" במערכת הגדודית.
בסיום התרגיל ציינו חיילי המילואים בגדוד 
את ייחודיות התרגיל ואת התחושה הקרובה 
נוכח  האפשרי,  האמת  מצב  לדימוי  ביותר 
המורכבת המתחוללת  והמציאות  הנפיצות 

בימים אלה בגזרת הרצועה.
המערכת החטיבתית יצאה נשכרת פעמיים. 
האחת - גדוד בחטיבה תורגל יש מאין במתאר 
לחימה צפוי, תוך תרגול ההפתעה ותוך עמידה 
בהישגים הנדרשים שהוגדרו. השנייה - חיילי 
הגדוד הבינו היטב מהו מס הרצינות המצופה 

מחייל בחטיבה 14 במיוחד בימים אלה. 

וכי אפשר מילואים בלי קפה?

מח"ט 14 אל"ם ניר רוזנברג )משמאל( עם קצין השריון הראשי תא"ל גיא 
חסון במהלך התרגיל
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זיכרונות 
מכיסא "גנן"

 אחד התפקידים התובעניים בשריון הוא תפקיד ה"גנן" - זר לא יבין זאת. 
 לילות כימים של השקעה אין־סופית, הכוללת חוויות לעיתים ביזאריות. 

 לאחרונה קיימה פלוגת "כנרת", הפלוגה המכשירה מפקדי טנקים לחטיבה 7, 
כנס גננים לדורותיהם. השמועה על הכנס הגיעה לרבים אשר שירתו בפלוגה 

 בעבר. פנינו אליהם, ביקשנו זיכרונות, והם הרימו את הכפפה וכתבו, 
כול אחד את זיכרונותיו, והרי הם לפניכם

 סא"ל )במיל'( שמעון דבש, רס"ן )במיל'( יובל בר, סרן )במיל'( ניר מגנזי 
לקט גננים בעבר
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ארכיון פלוגת כנרת

 סא"ל )במיל'( שמעון דבש, 
גנן קמ"ט, שנת 1994 

זה היה השבוע האחרון של קורס הקצינים 
בשיזפון, מחזור קכ"ג , פרפרים בבטן. זה שבוע 
של סיכומים לקראת קבלת דרגות הקצונה, 
כבר ברור לכולם שעוד שבוע כולנו נענוד את 
דרגות הקצונה ונשתייך למשפחת קציני השריון. 
בשבוע זו מודיעים לנו, הצוערים, מהו השיבוץ 

המיועד לנו.
ובכן זומנתי לשיחת סיכום אצל מפקד הפלוגה, 
ובה הודיע לי כי שובצתי לתפקיד "גנן" קמ"ט. 
למי שלא מכיר, גנן קמ"ט הוא מפקד המכשיר את 
מפקדי הטנקים העתידיים של הַחִיל, וללא ספק, 
זהו תפקיד רב משמעות ומאתגר. קבלת הידיעה 
בדבר שיבוצי כקצין צעיר לוותה ברגשות מעורבים 
וליבי היה חצוי לשניים, חציו נטה צפונה, לחטיבה 
7, לאתגר שבו הייתה מצויה החטיבה באימונים, 
פעילות בט"ש בשטחים וכמובן ברצועת הביטחון 
בלבנון; וחציו האחר אמר זכית בתפקיד כול כך 
משמעותי, תפקיד שבו הנך מכשיר את דור 

המפקדים העתידי של חיל השריון.
ברגשות מעורבים ועם המון פרפרים בבטן 
נשאבתי לתפקיד הגנן. למדתי את רזי המקצוע 
עקב בצד אגודל. הייתי מלא מוטיבציה לעשות 
את התפקיד בצורה הטובה ביותר. אני כמעט 
זוכר את ההרגשה, את ההתרגשות של הפעם 
הראשונה שבה התיישבתי בכיסא הגנן. למי 
שאינו מכיר - כיסא הגנן מוצב על צריח הטנק 

ובו יושב הגנן וחונך את חניכיו. יש כללים ברורים 
לשימוש בכיסא הגנן - "רק לגננים מותר לשבת 
בכיסא הגנן". מיותר לציין שאחת התכונות 
המשמעותיות של כיסא הגנן שהוא לוהט בקיץ 
וקפוא בחורף. מבלי לשים לב הפרפרים בבטן 
התחלפו בעשייה אינטנסיבית ומשמעותית. וכך 
לאחר כארבעה חודשים הסתיים לו המחזור 
הראשון. בחזה נפוח ומלא גאווה ענדתי לחניכיי 
את דרגות הסמל, טפיחה על השכם, איחולי 

הצלחה וחזרה לשגרה.
לי באופן אישי עד לאותה תקופה לא יצא לי 
לשרת ברצועת הביטחון בלבנון. את החסר הזה 
הרגשתי בצורה כול כך משמעותי במהלך המחזור 
ראשון שלי בתפקיד גנן. אמרתי לעצמי שאיני 
יכול להעביר לחניכי את המושג מהי רצועת 
הביטחון ומה תפקידנו שם ללא ניסיון מעשי. 
ולכן ללא כול התלבטות, במקום שבוע חופשה 

'רגילה' ארזתי צ'ימידן ועליתי לצפון.
התייצבתי בשער פאטמה, השער ששימש 
את חיילי צה"ל לכניסה למוצבי רצועת הביטחון 
תדריך־שיירות  ציוותים,  המזרחית.  בגזרה 
ואני מוצא את עצמי בשיירה למוצב טייבא. 
דריכות כוננות ומתח רב. שער המוצב נפתח 
ואנחנו פורקים בזריזות את הציוד מהמשאיות. 
השיירה עוזבת את מוצב, מתרחקת מש"ג לכיוון 
ישראל. אני פוגש את צוות הטנק. הכרות קצרה 
ומתחילים לעבוד - תרגולת ועוד תרגולת, תדריך, 
תצפיות, כוננות ספיגה ועוד. מרגישים מוכנים, 
משתבצים בציוות־קרבי. הערב יורד על המוצב. 

הטנק מניע. בדיקת קשר. מתרחקים מהמוצב. 
מארב ראשון לאחריו עוד מארב ועוד מארב. 
שבוע שלם של פתיחות צירים מארבים, עבודה 
משותפת עם צד"ל, חיפויים לשיירות, וכמובן 

קפה שחור עם גששי המוצב.
ובכן מהנוף הצפוני חזרה לשיזפון אל הנוף 
המדברי, אל ה"פודרה". כבר הרבה יותר ברור מהי 
רצועת הביטחון ולאיזה מפקדים מצפים בצפון.
לאחר שני מחזורים נוספים בתפקיד מפקד 
מחלקה בפלוגה כ', מוניתי לתפקיד סגן מפקד 
פלוגה מ', פלוגה מעורבת. זה תפקיד בו אתה 
מוצא את עצמך עובד מול הפלוגה, ובמקביל מול 
הגדוד. זה היה בשבוע מלחמה, חוויה שאותה אני 
מתקשה לשכוח. שבוע מלחמה הינו שבוע שבו 
מנסים לדמות ככול הניתן מצב של מלחמה. כול 
ההתנהלות מתבצעת על גבי הטנקים. מדמים 
מחסור באוכל ואף מחסור בשעות שינה, שבוע 
מאוד אינטנסיבי הן לחניכים, הן לגננים ובכלל.
משום מה, ולא זכורה לי הסיבה, אך מיד 
בתחילת שבוע המלחמה החלפתי את המ"פ 
בחניכת הצוותים, וללא הכנה מוקדמת אני מוצא 
את עצמי נוסע בג'יפ המ"פ. אני ומש"ק ההדרכה 
)משה"ד( מדלגים מתרגיל לתרגיל, חונכים צוות 
ועוד צוות, מחלקה ועוד מחלקה. ובכן השעות 
חולפת והיום מתחלף ללילה. כולם מתאמנים 
סביב השעון. זהו שבוע מלחמה, לא עוצרים לרגע. 
הלילה מתחלף לבוקר שמש חמימה, המחממת 
את צינת המדבר לאחר לא מעט שעות שבהם 
אני והמשה"ד מתרוצצים מתרגיל לתרגיל. אנחנו 
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מגלים כי אין כול זכר למזון בג'יפ. הרעב מציק. 
מרגישים את מיצי הקיבה שמשדרים לנו כי 

אנחנו חייבים לאכול.
אני מזכיר שאנחנו בשבוע מלחמה וכולם 
עובדים קשה, קשה מאוד. מיותר לציין שאין 
רס"פ שמגיע עם אוכל חם לשטח. הכול 
מתנהל סביב השעון עם מנות קרב בלבד. 
אני זוכר שאני והמשה"ד מגיעים לערימת 
אשפה )בעיקר שאריות של מנות קרב(, 
מחטטים ומוצאים שאריות של מנות קרב, 
בעיקר לוף, חלבה וסוכריות מנטה, המוצרים 
שבד"כ ה"חברה" מעדיפים לא לאכול. בלית 
ברירה אכלנו את השאריות של מנות הקרב 
וכך המשכנו את האימון בשבוע המלחמה.
את הגננים כיום אני פוגש לפעמים 
בשירותי במילואים שאותם אני עושה 
בחטיבה 460 בשיזפון הם ללא ספק חבר'ה 
רציניים, מקצועיים, מלאי מוטיבציה, 
ערכיים, ומעל הכול צנועים. זוהי הזדמנות 
לספר לחבר'ה הצעירים שהתפקיד שאותו 
ביצעתי לפני כעשרים שנה היה כול כך 

משמעותי מבחינתי, והוא משפיע עלי עד עצם 
היום הזה. כמו כן ברצוני לומר לחבר'ה הצעירים 
שמבצעים כיום את תפקיד הגנן - ִמתחו חזה 

וֱֶהיּו גאים במה שאתם עושים.

רס"ן )במיל'( ניר מגנזי, גנן קמ"ט, 
שנת 1995

"צוות היכון להסתערות, נהג קדימה מהר!"
לילה חשוך ללא ירח. שלייפר בכיפת מפקד, 
אני רתום לכיסא גנן. יוצאים להתקפה באחד 
משטחי האש של שיזפון. זה מחזור ראשון שלי 
ויש לי צוות נהדר. אבל שלייפר עיוור בלילה 
בדיוק כמוני. הטנק מאיץ ויורד מן הרמפה. 
לא רואה כלום, חושך, ואני יודע שבדרך יש 
תנ"ט )תעלה נגד טנקים(. מחליט לסמוך על 
שלייפר, הוא בטח רואה יותר טוב. אבל הטנק 
דוהר במהירות והבטן שלי מתהפכת. אבל זו 

לא אחריות שלו, זו שלי!
"נהג עצור!" אני צורח לתוך הפומית, "נהג 
עצור!!!" הנהג בולם בחוזקה ואני נלחץ בעוצמה 

כנגד חגורת הבטיחות. זה יעשה סימן...
שלייפר מסתכל עליי בסימן שאלה. "תדליק 

אורות" אני פוקד.
התמונה שנגלית לעינינו גורמת לי ולשלייפר 
להחסיר פעימה. כמטר וחצי של הטנק נמצא 
באוויר מעל התעלה העמוקה. עוד שניה אחת 
והתוצאה הייתה מחרידה. לי ולצוות מספר אחד. 
ואז אני מבין. אז אני מבין בפעם הראשונה מה 
זו אחריות פיקודית, מה זה להיות אחראי על 
חיים של אחרים, אחראי שהם יחזרו בשלום 
הביתה, אחראי שהם יהיו הכי מקצועיים שיש, 

כי צבא זה מקצוע.
עד עכשיו הכול היה משחק בשבילי. עשיתי 
מה שלימדו אותי ועשיתי את זה טוב. אבל מכאן 
זה כבר לא רק אני. יש לי אחריות, אחריות 

הכי  המפקדים  אותם  להוציא 
מקצועיים והכי טובים שאני יכול בזמן כזה קצר 

ולתת דוגמה אישית. עכשיו אני מבין.
שלייפר לימים נהיה מ"פ והאחרים גם המשיכו 
לקצונה. דביר לניר נהרג באסון המסוקים. אני 
מקווה שהיה לי חלק בעיצוב דמותם הפיקודית 

ושהם פיקדו כראוי על צוותיהם.

רס"ן )במיל'( יובל בר, גנן קמ"ט, 
שנת 1995

סביב השעה 14:00 כבר לא יכולתי יותר. 
בחוץ 40 ומשהו מעלות בצל )ואין צל( ואנחנו 
בשבוע מסלולי צוות מתקדם, בשטחי האש 
שצמודים לכביש 40. תדריך, מסלול, מקררים 
מנוע 5 דקות ב־1,600 סל"ד, תרגולת פצוע 
ושריפה, טא"ת )טיפול אחרי תנועה(, תחקיר 
ושוב עולים למסלול עם החניך הבא. הלו"ז 
צפוף וצריך ללחצ"ק )ללחוץ קדימה( ולהספיק 
מסלולי יום ולילה, העיקר שהסטריפ )רצועת 

שטח האימונים( לא יעמוד לרגע.
אבל אני מרגיש שאני לא יכול יותר, הלחץ 
בבטן התחתונה מתגבר ואני מבין שמהר מאוד 
אצטרך לבחור בין לשבור את רצף המסלולים 
לבין לעלות בקשר מול הרס"פ ולהזמין החלפת 
סרבל, ולא ברור איזו אופציה גרועה יותר. עולים 
למסלול נוסף. הצוות עושה עליה מהירה לטנק, 
אני משתרך אחריו לכיסא הגנן, ְמשְַפֵצר את 
האפוד, הנשק והשַקל�"ל )עגה של גננים: דף 
שקלול ביצועים של החניך( עם דף המשוב 
למסלול, ואנחנו בתנועה לקו עמדות. הלחץ 
בבטן ממשיך. בדיוק ברגע שאני מחליט )עם 
עצמי( לוותר על תרגולת התהפכות, החניך בכיפה 
מכריז על התרגולת ו־70 טון של פלדה נבלמים 
בבת אחת תוך צידוד הצריח במהירות ואפקט 
מטוטלת ישר לתוך הבטן שלי. אני משחרר את 

ובזמן שאני מחליק  רתמת הבטיחות 
בקושי רב לתא הטען, אני מבין שמסלול 

נוסף לא אשרוד.
משוב קצר בקשר פנים, היכון לירי, 
'רשאי' מהמגדל ומתחילים: "תחנות 2 
כאן 2 - איתור גבולות גזרה. גבול גזרה 
שמאלי: הפטמה, כיפת הנשרים בקובת 
קרעה למי שמכיר...". את הצמ"פ עשיתי 
במשתא ויעברו עוד כמה שנים מאז הפעם 
הראשונה שאמרתי את זה ועד שבאמת 
אראה את כיפת הנשרים, ואבין שצריך 
הרבה דמיון כדי להשוות בין השתיים. אבל 
כך המ"מ שלי )שגם הוא לא הכיר את קובת 
קרעה( מאתר, וזה נשמע רציני וסמכותי, 

אז למה לא.
המסלול מסתיים ואנחנו חוזרים לחניון 
המחלקתי. אני משתמש בטיפ שלמדתי 
מ־2א' ומכוון את הטנק כך שיעמוד כשהחלק 
האחורי של הטנק צמוד לזביל שמסמל את 
החניון המחלקתי, או בשמו הידוע יותר, 
השטח שלא צריכים ללכת בו עם אפוד. אני 
נותן עבודות יזומות לצוות, מזנק מסלי החי"ר 
לחניון ורץ לחפש את המ"מ כדי לתאם 'מטווח 

כבדה' אישי בלו"ז הלחוץ.
התייעצות קצרה עם מ"מ 2, שינוי בסדר 
המסלולים, ואני מעמיס עלי את האפוד ורץ 
דרומה לאורך כביש 40 בניסיון לחפש פינה 
שקטה ומוסתרת, אך לשווא. השטח מישורי 
וחשוף, ולאיפה שלא תלך - אתה חשוף לחניון 

המחלקתי ולכביש.
אבל הזמן והלחץ עשו את שלהם וזה בדיוק 
הזמן להנמיך סטנדרטים, אני מאתר קפל קרקע 
וזורק מעלי את הציוד הכבד, ובדיוק כשאני נכנס 
לעמדות... ג'יפ סופה עם הרבה אנטנות נוסע 
על הכביש, מאט טיפה לידי ואז ממשיך ופונה 

לכיוון החניון.
הסתדרתי...

בכוחות מחודשים אני אוסף את עצמי וחוזר 
לחניון. הצוות נכנס לאוהל תדריכים, והחניך הבא 
פותח בתדריך לקראת המסלול. בדיוק בשלב 
הדגשים לאנשי הצוות השונים "...השמש במזרח 
ומסנוורת אז תותחן תדליק גם את הארטישוק" 
)מכשיר ראיית לילה(. השעה כבר סביב 16:00 
והשמש מזמן בדרום. יריעת האוהל מוסטת 
הצידה ולתדריך מצטרף המג"ד הידוע בכינויו 
"הלוזר" )בשל עיניו הבולטות ומבטו החודר(. 
המג"ד מסתכל עליי במבט נוקב, ואחרי שהוא 
משחרר אותי ואת הצוות הוא מסמן לנו להמשיך 

בתדריך.
ואני שולח את הצוות  התדריך מסתיים 
להתארגן בטנק. כאשר אני בא לצאת אחריו, 
אני שומע את המג"ד פונה אלי בקולו העמוק 
ואומר לי "מילא אני, אבל אתה יודע שעל הכביש 

הזה נוסעים גם אזרחים...".
הייתי שמח להסביר לו, אבל יש לי עוד שני 

מסלולי יום ללחצ"ק. 

שבועת גנני כנרת
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יצחק יורש
האיש שעיצב את סיכת 

הטנק של השריון
ן והאנימטור יצחק יורש, שזורים היטב בהווי ובסיפורים ישראל,   חייו של הַאמְָּ

 עוד בטרם הוקמה. יורש הוא האיש שעיצב את סיכת הטנק של חטיבה 7. 
 אל מול הנוף הגליל וממרומי גיל 80 המכובד, מציין יורש 70 שנה להקמת חטיבה 7 

של חיל השריון, בה מושרש צביונו, כמי שאחראי לתיעוד ההיסטוריה והקרבות, 
התמונות ועיצוב סיכת הטנק, שנושא על מדיו, כול חייל בחטיבה

רותם כבסה*

יצחק יורש עם 
סמל הטנק 

)צילום: דו"צ(
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מי שעיצב את סיכת הטנק של חטיבה 7 
והפך לאחד המרצים הקנונים של האקדמיה 
לאומנות בצלאל, פרש אחרי 30 שנות הוראה, 
כשהוא משאיר אחריו מורשת הקמת המחלקה 
לאנימציה. לפני כשני עשורים, מצא שלווה בכפר 
ורדים, יחד עם רעייתו אביגיל, ציירת בחסד 
מהמוכרות בארץ. אל מול הנוף הגליל וממרומי 
גיל 80 המכובד, מציין יורש 70 שנה להקמת 
חטיבה 7 של חיל השריון, בה מושרש צביונו, 
כמי שאחראי לתיעוד ההיסטוריה והקרבות, 
התמונות ועיצוב סיכת הטנק, שנושא על מדיו, 

כול חייל בחטיבה.
ליורש ורעייתו שני ילדים, ענבל והדר וארבעה 
נכדים. אחרי עשרות שנים בירושלים, חיפשו 
השניים מקום גבוה והררי לגור בו. כששמעו 
שסטף ורטהיימר מקים יישוב בגליל, הם הגיעו 
לבדוק את כפר ורדים, וראש המועצה דאז לקח 
אותם לסיור אישי, שהוביל בסופו של דבר לבניית 
ביתם. נכדו של יורש, סגן ארד בוזגלו מהישוב 
מכמנים במועצה האזורית משגב, גדל על ברכי 
סבו וספג את סיפורי המלחמה והתיעוד יוצאי 
הדופן והחליט להמשיך את דרכו כקצין בחטיבה 

.401
7 הוקמה לפני כ־70 שנה, בשנת  חטיבה 
תש״ח. מאז ועד היום עמלים חיילי ומפקדי 
מרובה  בעשייה  כימים,  לילות  החטיבה, 
ומשמעותית, שתכליתה היא הגנה על גבולות 
המדינה ומוכנות ללחימה ובלתי ניתנת לתבוסה.

יורש נולד בחיפה בשנת 1937, כבן הזקונים 
של המשפחה. הוריו עלו לארץ מאירופה בשנות 
ה־20. בשנת 1951 החל יורש ללמוד בבית ספר 
מקצועי בסמ"ת בחיפה, אך לאחר שנה הבין שזה 
לא ייעודו והפסיק את הלימודים. שנה לאחר 
מכן, כשהוא בן 15 בלבד, החל ללמוד בבצלאל. 
כדי לממן את לימודיו בשנתיים הראשונות, עבד 
בניקיון האקדמיה. בגיל 19 התגייס לצה"ל עם 
התואר 'בוגר בצלאל' והוצב בפלוגת סיור 135 
של חטיבת השריון. קבוצת הטירונים שיורש לקח 
בה חלק, לא השתתפה במבצע קדש והוא צורף 
לשירות ביחידה של ההוצאה לאור. תוך זמן קצר 
מונה להיות מפקד היחידה, שעיסוקה העיקרי היה 
הוצאה לאור של חומרי הדרכה, תיעוד מבצעי 
בזמן אמת ולימים חומרי ארכיון. "בצבא גילו 
שאני אמן", מספר יורש בחן, "התחלנו לכתוב 
את המורשת ואת הספרים המקצועיים, תיעדנו 
כל מה שעלה על רוחנו, חומרים שהפכו לימים 
הכרתי  רעייתי  אביגיל,  הדרכה. את  לספרי 
בבצלאל והתאהבתי בה מיד, בגיל 19 החלטנו 
להתחתן. פניתי למפקד שלי וביקשתי יום חופש 
לחתונה. הוא התלונן ואמר: 'יורש, בגיל שלך? 
אתה תתחתן כאן, במחנה ג'וליס'. הוועד למען 
החייל הפיק לנו את האירוע יחד עם רס"ר השריון 
המיתולוגי רנ"ג יעקב עשהאל שכונה ה'סוס 
הלבן'. התמונה המפורסמת שלי ושל אביגיל 
הופיעה בכול הארץ, חתן וכלה לקול תרועת 

תחנת קנים של טנקים הפכה לסמל".

יורש שולף את תמונת החתונה, בזמן שרעייתו 
נבוכה קלות, אך הוא בשלו, ממשיך לספר. 
"התיעוד היה קודש עבורנו ביחידה להוצאה 
לאור. היינו שם, ראינו, כתבנו תיעדנו. בשלב 
מסוים ביקשו ממני לעצב סמלים. השריונרים 
רצו לטפח את גאוות היחידה, כי לצנחנים היו 
כנפי צניחה ולשריונאים לא היה כלום. כך נולד 
סמל הטנק ועוד סמל של חרמ"ש. אני הייתי 
האוטוריטה, בשבילי אולי זה היה סמל, אבל 
בשביל הלוחמים זה היה הכוח המניע. אני מודה 
שהייתה לי הפריבילגיה להשפיע על דברים, 
לקבוע מדיניות. צירפו אותי למלחמות, הכנו 
את דפי הקרב והאילוסטרציות ואני חתום על 

אלבומי השריון".

הצבא לא ניצל את כוחו
לאחר שחרורו מצה"ל מילא יורש שורה של 
תפקידי עיצוב והדרכה, עד שקיבל משרה בבצלאל 
והמשפחה עברה להתגורר בירושלים. לימים 
פתח סטודיו לגרפיקה ואנימציה וחזר לבצלאל 

כדי להקים את היחידה לאנימציה.
בימי מלחמת ששת הימים הוא גויס לשירות 
מילואים תחת האלוף ישראל טל ויחד עמו 
שירתו יורם טהר־לב ועמוס עוז, וביחד הוציאו 
לאור את דפי הקרב של האוגדה. בהמשך הופק 
אלבום השריון שנועד להנציח ולפאר את לוחמת 
הגייסות. לצוות מצטרפים חיים גורי ועמיקם 
גורביץ. למרות שדרגתו הייתה רק סמל, נחשב 

סיכת "צפרגול" שעיצב יצחק יורש
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יורש לאחד מהמפקדים הבכירים, מעצם תפקידו.
"ערכתי את אלבום השריון במעמד של מקבל 
החלטות", הוא נזכר. "במקום לנצל את סמכויותיי 
ואת האפשרויות שעמדו לפניי ובבחירות שלי 
להתחנף ולהחמיא לאלוף טל, יזמתי פגישה 
אישית עמו. בשיחה אמרתי: 'אני מתנצל שאני 
מתערב, אבל מציע שנחליט להגביל את מספר 
התמונות שבהן אתה מופיע, אחרת ירננו מאחורי 
גבך ויאשימו שהוצאת אלבום, שבעיקרו נועד 
כדי להלל ולרומם את שמך'. האלוף טל הודה 
לי ובירך על יוזמתי". במלחמת יום הכיפורים 
השתתף יורש במשחקי הכוחות בחצי האי סיני 
וראיין חיילים בחציית התעלה ובמעבר לתעלת 

סואץ. "מלחמת יום כיפור הייתה הקשה ביותר. 
הגיעו אלינו חיילים שהושבו ממעורבות בקרבות 
וניסיתי להקל על מצוקותיהם הנפשיות. רבים 
מהם היו מבולבלים וחסרי אונים, היחידה שלהם 
הוכתה, ועל אף שהם ידעו כי צה"ל הוא צבא 
רב עוצמה, אמרו שסברו שהצבא לא ניצל את 
כוחו. הם האשימו את מפקדיהם באוזלת יד, 
בהעדר יוזמה, אומץ ותעוזה". במלחמת לבנון 
הסתיים הפרק הצה"לי של יורש, לאחר שהוא 

לא גויס למילואים.
באותם השנים הקים פרויקט אמנותי שהיה 
מבוסס על דגלי מדינת ישראל. בשנת 1988 
הושקה התערוכה במוזיאון ישראל בירושלים 

וכללה 50 דגלים שונים, שחלקם גרמו לביקורת. 
עד היום, מוצג בביתו הדגל שעיצב לתערוכה. 
בפינה הימנית בכניסה לחדר העבודה שלו, על 
מראה תלת־ממדית, הוא מסתכל על המראה 
ועל הדגל. "המסר של דגל שעיצבתי הוא: כמו 
שאתה, כך תראה המדינה. אם אני משווה בין 
הסמל שעיצבתי לַחיִל, אז אין הרבה מהות. לא 
ניתן להכניס תיאוריות כמו בתערוכה על דגלים, 
זה ביטוי גשמי בלבד. אני מאמין שגם היום הייתי 
מעצב את אותו הסמל של השריון. זה אולי משהו 

יבש, אבל זה סימבולי וזו תמצית המהות".

חלום להתגייס לשריון
נכדו  סגן ארד בוזגלו מהיישוב מכמנים, 
של יורש, ישתחרר בקרוב משירות קבע. הוא 
משמש כיום בתפקידו כקצין הבטיחות בחטיבה 
401 ובקרוב יפנה למסלול של עיצוב תעשייתי 
בבצלאל וימשיך את דרך האמנות של סבו, בו הוא 
גאה מאד. "סבא היה יושב ומספר לי סיפורים על 
המלחמות ועל איך התייחסו אליו בַחיִל. סיפור 
החתונה זה משהו שליווה אותי בשנות בגרותי 
וזה היה חלום להתגייס לשריון - הילד שחלם 
לקבל את הסיכה של סבא. כול חייל בשריון עונד 
את התג שסבא שלי עיצב וזה כבוד גדול. סבא 
וסבתא הם מלח ארץ ואני גאה להמשיך דרכם".
ואומר:  יותר  צנועה  בגישה  נוקט  יורש 
"שמחתי מאד על ההחלטה שקיבל ארד. אני 
לא נוטה להשתמש במילים גאה או גאווה, אולי 
אפילו להגיד 'כך יצא'. אני בהחלט שמח שהוא 
מצא להראות את הקשר הבין־דורי במעבר אל 
העתיד. תמיד שמרנו על צניעות וזה המסר 
לדורות הבאים. גם בעולם שממנו באנו לא 
המדינה  מהבוהמה הירושלמית.  חלק  היינו 
שלנו מיוחדת בקנה בין־לאומי, רק חבל שנעלמה 
מחיינו הבושה. גדל כאן דור נהנתן והנהגה ללא 
בושה. מעולם לא שיתפתי עם זה פעולה, לא 
עם חמדנות ושוחד ותמיד דבקנו בעקרונות של 

הגינות ואופי".
יורש חוזר לשנים בהן הקים את מחלקת 
האנימציה בבצלאל. "30 שנה בבצלאל לא הולכות 
ברגל', הוא אומר, "זה מוסד, אחד בתחומו 
וכך זה יישאר. הדבר הכי חשוב בלימודים הם 
האנשים, למדתי מקבוצת תלמידים איך לדבר 
ואיך להתנהג. החומר הכי טוב זה היצירתיות 
של תלמידים, שניכרת בצורה מטורפת, יש שם 
ריכוז של אנשים מוכשרים בקנה מידה מדהים. 
בצלאל משפיע על כל אורח החיים, איך תתלבש, 
מה תאכל ואיך תתנהג. אבל הנימוסים והתרבות 
מטרידה, גסות רוח בצד כישרון. על מה ישראלי 
מוציא את כספו כיום? על מסעדות, על חו"ל 
ובגדים. אומנות כבר לא באופנה, לא קונים 
אומנות, הדור הזה יורש מההורים או חי על 
הדפסים. אני מאחל שהכישרון ימשיך לשגשג 
וצניעות והגינות יהיו בערך עליון זה לא רק 

האידיאל". 

* מתוך חדשות גליל מערבי, 19 באפריל, 2018

יורש והנכד ארד )צילום: דו"צ(
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בס"ד

רקע

בשנת 1981 נערך אימון הקמה לחטיבת 
ג'.  המילואים 640 הראשונה של טנקי שוט 
חטיבה 640 הוקמה לפי החלטת האלוף יאנוש 
בן־גל בטרם אישור המטכ"ל )כפי שהוקמה 
בשעתו חטיבת ברק־188(. בגדוד 5093 הוקמה 
גם פלוגה ו' ששם הקוד שלה בקשר היה "ויוניר", 
שם שנותר אתה עוד שנים רבות לאחר אימון 
ההקמה. מרבית הפלוגה הוקמה מצוותי פלוגת 
הסדר שסיימה את הפרק הצבאי שלה, והלכה 
כגוש מלוכד לשירות המילואים. הצוותים אורגנו 
לפי ציוותם בסדיר, ורק המפקדים, שרובם היו 

בוגרי חטיבה 188, ָחברו לצוותים האורגניים.
כשנה לאחר הקמת הפלוגה, גויס הגדוד 
ובתוכו פלוגה ו' למלחמת שלום הגליל. בשלב 
כחלק  הגולן  לרמת  עלתה  הפלוגה  ראשון 
מההכנות לאפשרות שהעימות עם הסורים 
יתפתח גם בגזרה זו, ולאחר כשבועיים הגיעה 
לגזרה המזרחית  זחלים  בנסיעה ארוכה על 
בבקעת הלבנון. שם שהתה הפלוגה בקצה הגזרה 
הצפונית באזור ג'ב ג'נין והגדוד השתתף בכמה 

היתקלויות וביום קרב.

חיילי הפלוגה השתחררו ביחד עם שאר 
הגדוד לאחר 50 ימים, אך חיילי הפלוגה שטרם 
השתחררו משירות ההסדר שלהם, גויסו מחדש 

לחטיבה 188 וחזרו ללבנון להמשך השירות.
הפלוגה שירתה כגוף אורגני מלוכד בתעסוקה 
מבצעית, כדוגמת תפיסות קו ברמת הגולן ובעמק 
הירדן, ועם פרוץ האינתיפאדה הראשונה גם 
לתעסוקה  ועוד.  ברפיח  בג'נין,  בטול־כרם, 
המבצעית נוספו כמובן האימונים שהיקפם 
באותה תקופה היה גדול בהרבה מהמקובל כיום. 
הפלוגה שמרה על לכידות חברתית והמשכיות 
כמעט עד יומה האחרון בשנת 1995, כאשר 
הגדוד עבר הסבה לטנקי מרכבה והמפקדים 

והלוחמים מפלוגות השוט פוזרו.
חלק ניכר מחיילי הפלוגה ומפקדיו הצטרף 
ללוחמים הוותיקים משאר הפלוגות כדי להקים 
פלוגת וותיקים, שהמשיכה לשרת ולסייע לגדוד 
במשך עוד כמה שנים בתעסוקה המבצעית. 
התכנון היה שפלוגת הוותיקים תישאר עם טנקי 

שוט ותהווה פלוגת אמצעי פריצה.
הפלוגה  חיילי  שמרו  פיזורה  לאחר  גם 
ומפקדיה על קשרים חברתיים מגוונים שכללו 

גם ערב פלוגתי שהתקיים לפני כמה שנים.

במהלך השנים האחרונות, איבדה הפלוגה 
שניים מחבריה, את השר אורי אורבך ז"ל, ואת 
סגן ראש עיריית מעלה אדומים נוריאל גץ ז"ל. 
במסגרת פעולות ההנצחה לשני חבריה החליטו 
בפלוגה לקיים יום סיור בעקבות לוחמי חטיבה 188 
במלחמת יום הכיפורים, ולסיור הצטרפו גם לוחמים 
ומפקדים וותיקים מהפלוגות האחרות של הגדוד.
 ,2017 ספטמבר  בחודש  התקיים  הסיור 
בהדרכתו המקצועית והמרתקת של אבירם 
ברקאי, מחבר הספר "על בלימה", המתאר את 
קורות חטיבה 188 במהלך מלחמת יום הכיפורים. 
הסיור כלל ביקור בחמש נקודות מרכזיות שבהן 
פעלה החטיבה לאורך כול הקו ברמת הגולן, מהר 

ורדים שבצפון הרמה לתל פארס שבדרומה.
כיוון שכול המשתתפים בקבוצת הסיור היו 
טנקיסטים המכירים היטב את טנק השוט, רובם 
כאמור בוגרי חטיבה 188, האינטראקציה בין 
אבירם לקבוצה היתה מושלמת, כולל חוויות 
מהפעלת הטנקים וטיפול במצבים השונים. בשונה 
מקבוצות אחרות, אבירם לא היה צריך להתעכב 
ולהסביר מה פירושה של עמדת בוגי, מה קורה 
כשפורסים זחל, ומדוע יש צורך בהנמכה לצורך 
ירי. המשתתפים פשוט חוו את הדברים לא רק 

 לוחמי 
פלוגת "ויוניר" 

לא שוכחים 
חברים

זהו סיפורם של אנשי פלוגת טנקי שוט ג' במילואים, 
שהוקמה בשנת 1981, מרבית אנשי הפלוגה היו בוגרי 
הסדר וחלקם בוגרי החטיבות 188 ו-7. אנשי הפלוגה 
שמרו על קשרים ביניהם ובספטמבר 2017 קיימו סיור 

מורשת ברמת הגולן, בהדרכת אבירם ברקאי, ובתוך כך 
העלו את זכרם של חבריהם שכבר אינם - השר אורי אורבך 

ז"ל, ואת סגן ראש עיריית מעלה אדומים נוריאל גץ ז"ל
פרופסור אשר כהן וסא"ל )במיל'( יוסי סבו*
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אנשי הגדוד בסיור בשנת 2017

מניסיונם, אלא גם מהיכרותם את הקו ברמת הגולן.
בצהרים התכנסה הפלוגה בחדר האוכל של 
תיירות מושב אלוני הבשן לארוחת ולטקס זיכרון 
מרגש ומרשים לזכר שני חבריה שחסרו מהמפגש, 

אורי אורבך ז"ל ונוריאל גץ ז"ל.
בין  כשאין  ערב  לעת  הסתיים  הסיור 
המשתתפים אחד שלא ציין בצורה זו או אחרת את 
החוויה המדהימה ששילבה אירוע זיכרון לחברים 

מהמילואים בסיור המרשים והמרתק במיוחד.
כול משרת במילואים יודע היטב שיוזמות 
מסוג זה, הכרוכות בתיאומים רבים ובלוגיסטיקה 
לא פשוטה, תלויות תמיד באנשים המוכנים 
להקדיש מזמנם וממרצם בהתנדבות. על היוזמה, 
התכנון וההכנות הלוגיסטיות ניצח בנחישות מי 
שהחל דרכו בגדוד כמפקד מחלקה 1 בפלוגת 
ויוניר, יגאל זקן, שאף ניהל את היום כולו בצורה 

מושלמת, ועל כך יבורך.
סיור כזה הוא מסוג הימים שכאשר הוא 
מסתיים - כולם מסכימים שהיו מוכנים לחזור 

עליו שוב ושוב. 

*  רס"ן )במיל'( פרופסור אשר כהן משמש ראש בית הספר לתקשורת באוניברסיטת בר־אילן. סא"ל )במיל'( יוסי סבו היה בעבר מפקד 
הפלוגה ולימים המג"ד של 5093

אנשי הגדוד בסיור בשנת 2009
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"הטנק" מאת אסף ענברי

הטנק של דגניה הפך לסמל בתולדותיה של מדינת ישראל. הוא 
מעטים  של  הגנה  בקרב  גבורה  למעשה  כסמל  להיסטוריה  נכנס 
מול רבים, ליכולת האדם מול הפלדה ולנחישותם של מתיישבים 
צפון  את  שתקף  הסורי  לצבא  שייך  היה  הטנק  ביתם.  על  בהגנה 
עמק הירדן מכיוון מזרח, ממורדות הגולן במלחמת העצמאות, כדי 
לחדור למרכז הגליל התחתון בדרכו לחיפה, ולחצות לשניים את 

המדינה שבדרך.
כיום נמצא הטנק במקום שבו נעצר על ידי חברי דגניה ולוחמים 
נוספים מחטיבת גולני וחברי קיבוצים שכנים במלחמת העצמאות, 

ומאז הוא משמש אנדרטה לגבורת הֵמגינים.
הספר המצוין שכתב אסף ענברי מביא את "סיפורם של חמישה 
אנשים, שכול אחד מהם בטוח שהוא האיש שהכריע את מלחמת 
העצמאות, לא פחות. ההתפכחות המרה של מלחמת יום הכיפורים 

של  למערבולת  הגיבורים  חמשת  את  מטילה 
אינו  המיתוס  על  המאבק  נוקב.  נפש  חשבון 
רק מאבק אישי על הכרה ותהילה, אלא מאבק 
על  או  גבורה  על  סיפור  זה  האם  האתוס:  על 
המשמעות  נס?  על  או  מצוינות  על  עורמה? 
שכול אחד מהם יוצק לסיפור - ובעקבות זאת 
לקיומו שלו - היא פעימת הרגע הנצחי בחיים 
הקוראים  את  לוקח  הטנק  וחולפים.  זמניים 
היסוד  מסיפורי  אחד  בעקבות  דרמטי  למסע 
של ישראל". )מדברי דב אלבוים, עורך הספר(.

"הגרסה שענברי גדל עליה היא זו שהונחלה 
בחברה  גם  ומשם  בדגניה,  רבות  שנים  במשך 
בולם  הזו  הגרסה  פי  על  כולה.  הישראלית 
הטנק היה שלום הוכבאום, חבר הקיבוץ, ניצול 
לעבר  מולוטוב  בקבוקי  שני  שהשליך  שואה, 
הטנק והבעיר אותו". )מתוך כתבה של אלישיב 

רייכנר ב"מקור ראשון"(.
שונה  אתוס  יש  הטנק,  של  בהקשר  "גם 
לכול גרסה. מה שחשוב הוא לא איך קוראים 
סיפור  איזה  על  אלא  הטנק,  את  שעצר  לאיש 

אנחנו מחנכים. אם דוד זרחיה )דוידסקו( עצר את הטנק לא בירי 
אז  הטנק,  לתוך  רימון  והשלכת  למגע  מתוך חתירה  אלא  מרחוק 
זה  זאת, אם  לעומת  נפש.  לחירוף  לגבורה,  סיפור שמחנך  לפנינו 
סיפור  לפנינו  אז  מהמותן,  ּפיאט  ירה  שלדבריו  עשת,  יצחק  היה 
של תושייה, של אלתור, של 'סמוך, יהיה בסדר': אדם נקלע לזירה, 
ידחפו לו ּפיאט והוא יעשה את כול הטעויות, ייפצע וכמעט ייהרג 
מהכלי עצמו, ועדיין ינצח. לעומת זאת, אם זה הסיפור של שלמה 
הּפיאט  את  לבדו  לתפעל  שהפליא  המיומן,  הּפיאטיסט  אנשל, 
פה  יש  אז  הצריח,  בכיפת  ולקלוע  שניים(  בידי  להפעלה  )שנועד 
'הטובים  של  האתוס   - למצוינות  למקצוענות,  שמחנך  סיפור 
לטייס' ו'אומת הסטארט־אפ'. ולעומת זאת, אם הטנק נעצר בזכות 

התחבולה של ברוך )בורקה( בר־לב, שהציע לפתוח את השער של 
דגניה כדי לגרום לסורים לחשוב שטמנו להם מוקשים או מארב, 
אז יש פה סיפור על ניצחון 'הראש היהודי' ו'כוחנו במוחנו'. )מתוך 

כתבה של אלישיב רייכנר ב"מקור ראשון"(.
שעדיין  הספר  גיבורי  מחמשת  היחידים  הם  ואנשל  )עשת 
זרחיה,  דוד   .1976 בשנת  לחייו  קץ  שם  הוכבאום  שלום  בחיים. 
שאיבד את בנו במלחמת יום הכיפורים, נפטר לפני עשרים שנה. 

ברוך )בורקה( בר־לב, שהיגר ללוס־אנג'לס, נפטר בשנת 2007(.
הסיפור  מושחזות.  ביקורתיות  בהברקות  טעון  כולו  "הספר 
החסכני אינו מתיימר להיות רומן, אולי כדי שלא לאבד את חדות 
פילטרים  שעברה  מעודנת,  זעקה  עולה  הזה  הספר  מן  אמירתו. 
תובעניים בדרכה אל הנוסח האחד. כל הדמויות אמינות, ישראליות 
יושבות היטב  וכל ההתרחשויות  כמו אנשים שהכרנו כאן תמיד, 
על קרקע המציאות, כפי שתוארה בספרי ההיסטוריה. ועם זאת, 
מעט  מטה  ענברי  דגניה,  על  הקרב  גיבור  של  זהותו  על  במאבק 
מעינינו,  אותה  ומרחיק  המורשת  מפת  את 
)מדברי  מסוימת".  גרסה  לראות  שהתרגלו 

תלמה אדמון ב"מעריב"(.
לא  הספר,  את  לקרוא  חייב  שריונר  כול 
הסיפור  שזה  מפני  אלא  הטנק,  ששמו  מפני 
נחישותם  שאלמלא  ישראל,  מדינת  על  עלינו, 
ואומץ ליבם והקרבתם של רבים, גם במלחמת 
אנחנו  שורדים.  היינו  לא  ומאז,  העצמאות 
שמתקיימים  הגם  הגבורה,  אתוס  על  מחנכים 
גם מעשי נסים. אפילו דוד בן־גוריון אמר לפני 
ֵאינֹו  ְּבנִִּסים  ַמֲאִמין  ׁשֵֶאינֹו  יְהּוִדי  "ָכל  שנים: 

ֵרָאִליְסִטי".
דקות(.   12:38( לראות את הסרטון  מומלץ 
הטנק  את  עצר  מי  "תעלומה:  בגוגל:  חפשו 
הסורי במלחמת העצמאות" בתוך כתבה קצרה 

של יגאל מוסקו.

הערת המערכת:
חיל  במעבדות  נעשתה   1991 באוקטובר 
החימוש בדיקה בליסטית בטנק המוצב בדגניה 
א', בעקבות פנייתו של ד"ר אהרון שפירא ממגיני דגניה אל האלוף 
ישראל טל. בתמצית ממצאי הבדיקה צוין שבטנק השרוף נמצאה 
חדירה בליסטית אחת בכיפת הצריחון של מפקד הטנק וכן רסס 
היקפי מתחת לאזור הפגיעה. בחור החדירה נמצאו שרידי נחושת 
ושרידי  ההיקפי  שהרסס  הינן  הבדיקה  מסקנות  גבוה.  בריכוז 
הנחושת בחור החדירה, יחד עם צורת החור, נגרמו ממטען חלול. 
הממדים של סימני הרסס ההיקפי ועובי השריון הנחדר מתאימים 

."PIAT" לפצצת מטול מסוג
מבקבוק  גם  כלשהו  בשלב  נפגע  שהטנק  מניעה  אין  זאת,  עם 
מולוטוב )אחד או יותר(. סימני פגיעה של בקבוק מולוטוב אינם 

נחרטים בגוף המתכת.

ליקט וערך אל"ם )במיל'( שאול נגר

כריכת הספר "הטנק". הוצאת ידיעות 
אחרונות ספרי חמד, כריכה רכה, 271 

עמודים, 2018
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הטנק בשערי דגניה א'
הטנק מסוג "רנו" מתוצרת צרפת משנת 1934. 

לטנק שני אנשי צוות, מפקד היושב בצריח 
והוא גם מפעיל התותח והמקלע, ונהג היושב 

מתחתיו בקדמת הטנק. הטנק חמוש בתותח 37 
מ"מ ובמקלע מקביל, והמנוע בן 85 כוח סוס עם 

מהירות מרבית של 20 ק"מ בשעה.

הטנק בדגניה כיום

הטנק הסורי "רנו" ב־1948 לאחר שנעצר על פני התעלה בקובוץ דגניה א' | צילום: לני זוננפלד

מטול אנטי־טנקי ּפיאט
ִפיַאט )נכתב גם פיא"ט או PIAT( הוא מטול חי"ר נגד טנקים 
)ראשי תיבות של: Projector Infantry Anti Tank( שפותח בידי 
הבריטים במלחמת העולם השנייה. הפיאט היה נשק העיקרי נגד 
טנקים של צה"ל במלחמת העצמאות. הפיאט היה מעין "מרגמה" 
אופקית שירתה פצצות בעלות מטען חלול, שפותח במיוחד כדי 
לחדור שריון של רק"ם ובפרט טנקים. משקל המטול הריק היה 15 
פלדת  מ"מ  כ־100  החדירה  וכושר  ק"ג  כ־1.4  הפצצה  ק"ג, משקל 

שריון.

בקבוק מולוטוב
בקבוק המכיל נוזל, המתלקח בבואו במגע עם חומר כימי 
)אשלגן־"פוטאש"( הספוג ביריעת בד העוטפת אותו. נקרא 
הומצא  הסובייטי.  החוץ  שר  מולוטוב,  ויאצסלב  על־שם 
והופעל לראשונה במלחמת האזרחים בספרד. יועד לתקיפת 
שריון מטווח קצר. הנוזל הדליק והבוער חודר לחרכי השריון, 

מפיץ עשן וגורם לעתים להתלקחות המנוע ומכלי הדלק.
בראשית מלחמת העצמאות, בהעדר נשק מתאים אחר, 
היה בקבוק המולוטוב נשק אנטי־טנקי עיקרי. במספר קרבות 
השתמשו אנשי ההגנה בבקבוקי מולוטוב נגד שריון האויב. 

בקבוק 
מולוטוב 
ומטענים 

ידניים אחרים

מטול אנטי־טנקי פיאט



כל שריונאי חייב לזכור ולהמשיך 
תנו ידכם ל"יד לשריון"

רבבות שריונאים יש בסדיר ובמילואים, ולכל אחד חלק במורשת השריון, אך לא רבים מהם שותפים למפעל ההנצחה,
הזיכרון והמורשת של רעינו שנפלו במערכות ישראל. אתה השריונר, בוא להיות שותף ערכי וחבר בעמותת יד לשריון כבר מהיום, 

ופתוחות בפניך דרכים רבות נוספות לתת כתף ולסייע.
240 ש"ח לשנה יקנו לך מעמד של חבר העמותה וכן: 4 ביטאוני "שריון" בשנה; כרטיס חבר העמותה; 

כניסה חינם לאתר; הזמנות לפעילות חברתית; הנחות בחנות המוזיאון ובמסעדת "נוף לטרון"; 
זכות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה ובכך להשפיע על העשייה הברוכה ברעיונות ובתוכן.

מלא, גזור ושלח

תשלום דמי חבר באמצעות התחייבות למת"ש
לכבוד עמותת "יד לשריון" - לידי הנהלת חשבונות

ת"ד 745 לוד, 7110603
1. תרומת איש קבע / גמלאי 

שם פרטישם משפחהדרגהמ"אאירוע

2. תרומה מקצבת שארים

שם פרטישם משפחהדרגהת"זאירוע

מבקש/ת לתרום משכרי, לפיתוח עמותת "יד לשריון", לפי האפשרות הבאה:
• סך של .................... ש"ח לחודש, החל משכר/קצבת ................. וכלה בשכר/קצבת ...............)כולל(

• 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, 7110603

אנא חייבו את כרטיס האשראי שבידי בסך: 20 ש"ח 30 ש"ח 40 ש"ח 50 ש"ח אחר..................ש"ח
מדי 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: ................................/..........
כתובת ומיקוד:..................................................................................................

מלא, גזור ושלח

תשלום דמי חבר באמצעות שיק

לכבוד עמותת "יד לשריון" - לידי הנהלת חשבונות
ת"ד 745 לוד, 7110603

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 בצ'ק, ולציין על גבי טופס זה: לביטאון "שריון" בלבד
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?)Coulisse( "מהם "קוליס
סא"ל )במיל'( מיכאל מס

כול טנקיסט ואיש חרמ"ש, ואפילו "ג'יפולוג", יודע 
מהם קוליס. מהו מקור המילה שאינה מוכרת במשמעותה 
השריונאית בשפות אחרות, אך שכיחה למדי ומוכרת כאן 

לצוותי הטנקים?
למילה קוליס )בצרפתית Coulisse( כמה משמעויות. 
המילה קוליס קשורה גם למילה portcullis המתארת חלקים 
נעים של שער בכניסה לטירה או בכניסה לעיר מוקפת חומה, 

וכן היא מילה נרדפת לחריץ ברהיט עץ עבור דלת הזזה.

1.  ְקָלִעים: החלקים המוסתרים שבשני הצדדים של בימת 
התאטרון, המשמשים לכניסה ויציאה של המופיעים 

על הבמה. מכאן גם המונח מאחורי הקלעים.

מתקן לתליית תמונות בתערוכה.  .2

סוכן, מתווך בורסה.  .3

4.  מסלול זחיח של חלונות הזזה ומסלול בצדדים של סולם 
שמתארך.

במשמעות השריונאית - קוליס הינם הֲעֵקבֹות, החריצים של צמיגים או זחלים הטבועים בקרקע, שנוצרו בעקבות 
מעבר של כלי רכב כבד על האדמה.

פרות נחות בגולן בין נתיבי קוליס 
שחרצו זחלי טנק המרכבה

עקבות )קוליס( של מרכבה 4מ' 
מגדוד "עשת"
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"הפורצים"  גדוד  מלוחמי  היו  ז"ל  הוריי 
בחטיבת פלמ"ח־הראל, וזכות גדולה נפלה בחלקי 
להיות בנם, לשרת במילואים בחטיבת השריון 
במילואים 10־הראל בשמה כיום, בתפקיד קמב"ץ 
גדוד 429 "הפורצים" )גדוד שמנציח את שמו 
של הגדוד הרביעי "הפורצים" בחטיבת פלמ"ח־

הראל( ובהמשך לשמש קמב"ץ חטיבה 10־הראל. 
כיום אני מנהל קבוצת פייסבוק ציבורית־ערכית 
"חטיבת הראל לדורותיה וחבריה", העוסקת אך 
ורק במורשת החטיבה ובנושאים בעלי זיקה 
ישירה למורשת זו; משמש חבר בוועד המנהל 
של עמותת הראל שהוקמה ב־1987 בידי חבורת 
מפקדי חטיבה 10 הראל במלחמת ששת הימים, 
בראשות תא"ל אורי בן־ארי ז"ל, שהיה מ"פ 
בחטיבת פלמ"ח־הראל במלחמת העצמאות 
ומפקד חטיבה 10 הראל במלחמת ששת הימים; 
הנני גם שותף בייזום וביצוע אירועים להנחלת 
מורשת חטיבת הראל לדורותיה, כגון "כנס 
חטיבת הראל לדורותיה" שהתקיים באוקטובר 
2013, בשיתוף עם מרכז רבין וקק"ל, במסגרת 
היום לציון 18 שנים לרצח ראש הממשלה ושר 
הביטחון יצחק רבין ז"ל, שהיה מפקדה הראשון 
של החטיבה; כן הייתי שותף בהובלת הפעילות 
הציבורית אשתקד, להשבת ייעודו של חאן 
שער הגיא לשמש מרכז למורשת פורצי הדרך 
ומלווי השיירות לירושלים בתש"ח, משימתן 
העיקרית של פלוגות הפלמ"ח בגזרת הדרך אל 
העיר ובתוכה, הפלוגות שמהן הורכבו הגדודים 
הרביעי "הפורצים", הגדוד החמישי "שער הגיא" 
והגדוד השישי "ירושלים", שאוגדו רשמית ב־16 

במאי 1948 לחטיבת פלמ"ח־הראל.
ב־21 במאי 2018 קיימנו את "יום חטיבת 
70 שנים להקמתה  הראל לדורותיה", לציון 

ולפעילותה של חטיבת הראל. הלחימה של 
מלחמת  פרוץ  עם  החלה  החטיבה  פלוגות 
העצמאות, מיד לאחר החלטת החלוקה באו"ם 
ב־29 בנובמבר 1947, כמה חודשים לפני הקמתה 
הרשמית של החטיבה. היה זה בהמשך לחודשים 
ושנים שבהם הכיתות והמחלקות של פלוגות 
החטיבה פעלו באימונים ובהכשרות במקומות 
שונים, כולל יציאת לוחמים לקורסי פיקוד, 
שהתקיימו בקיבוץ דליה ובג'וערה, תוך הסתמכות 
על למידה מהצבא הבריטי ומאלה ששירתו בו. 
הלחימה על הדרך אל העיר ירושלים ובתוכה, 
להבטחת קיום קשר יבשתי רציף ופתוח בין 
השפלה ואליה והעברת הספקה לעיר הבירה, 
היו הכרח במציאות של מצור, שבו היה נתון 
היישוב היהודי בירושלים, שמנה אז כ־100 אלף 
תושבים, מתוך כ־600 אלף היהודים בארץ ישראל 
באותה עת, בעקבות החלטת החלוקה באו"ם 
וסגירת מקורות ההספקה והמסחר עם ערביי 
העיר והסביבה. דוד בן־גוריון היה זה שהדגיש 
את חשיבותה באמירה: "ירושלים תוכל להתקיים 
ללא מדינת ישראל, אך מדינת ישראל לא תוכל 
להתקיים ללא ירושלים". למאמץ עיקרי זה של 
מלחמת העצמאות הוטלה חטיבת פלמ"ח־הראל, 
וסייעו לה כוחות החטיבות החי"ש )חיל שדה( 

של ההגנה שפעלו באזור.

היסטוריה עשירה של 70 שנה
יום הפעילויות לציון 70 שנות חטיבת הראל 
לדורותיה החל בשני סיורי מורשת־קרב בבוקר: 
האחד בהדרכתו של אביחי ברג, יצא בעקבות 
מבצע "יבוסי", אולי הפעולה החטיבתית הראשונה 
של הראל. המשתתפים בסיור נפגשו ב"גן הראל" 
בירושלים, שבו הוקמה לפני כ־5 שנים האנדרטה 

לזכרם של 431 חללי חטיבת הראל במלחמת 
העצמאות, סמוך לבית המשפט העליון. משם 
נסעו לסיור רגלי באתר נבי סמואל בצפון העיר, 
שם התחולל אחד הקרבות הקשים והכואבים של 
החטיבה. משם נסעו לדרום העיר לשכונת קטמון, 
לסיור רגלי בעקבות הקרב המוצלח יותר על מנזר 
סן סימון. בסוף הסיור חזרו המשתתפים ל"גן 
הראל", לסיור מודרך והסבר על האנדרטה, וסיירו 
סביבה ובשביל ההליכה שבה. סיור שני, בהדרכת 
אפרת בוק מבית ספר שדה שער הגיא, עסק 
בלחימה על הדרך אל העיר. הסיור החל בתצפית על 
פתחת שער הגיא ממצפור שער הגיא שעל גבעת 
חתולה, שם ניצבת גם אבן הגדוד החמישי "שער 
הגיא". משם נסעו המשתתפים אל ח'רבת חרסיס, 
הצמודה לתחנת הדלק מצפון לכביש 1, ומשם 
טיפסו בדרך דיפנבייקר לאורך רכס משלטים, עם 
עצירות בדרך ועדויות של לוחמי החטיבה מתש"ח 
שהשתתפו בסיור. לאחר הדרכה באנדרטת פורצי 
הדרך וחניון הגדוד השישי "ירושלים", ליד מחלף 
שורש, נסעו לישוב הר אדר, שהוקם על גבעת 
הרדאר. גבעת הרדאר הוא מתחם מוצבי אויב 
שהלחימה עליו גבתה מחיר כבד מלוחמי הראל 
במלחמת העצמאות, וכיבושו הושלם רק במלחמת 
ששת הימים. אורי בן־ארי ז"ל, שהיה מ"פ א' בגדוד 
הרביעי "הפורצים" בחטיבת פלמ"ח־הראל, שלחם 
אף הוא בקרבות שלא הצליחו לכבוש את גבעת 
הרדאר, היה במלחמת ששת הימים מפקד חטיבה 
10 הראל והוביל את הקרבות המוצלחים הפעם 
לכיבוש יעדים אלה. יובל אנוך שימש סמג"ד 
104 במלחמת ששת הימים, הגדוד שכבש את 
מוצבי הרדאר באותה מלחמה. בגמר הכיבוש, 
כשדיווח מפקד הכוח הכובש על כך בקשר למח"ט, 
הורה לו אורי בן־ארי להישאר במקום: "אל תרד 

חטיבת הראל
70 שנים להקמתה 

ולפעילותה
"ירושלים תוכל להתקיים ללא מדינת ישראל, אך מדינת ישראל לא תוכל להתקיים 

ללא ירושלים". כך קבע והדגיש דוד בן־גוריון במהלך מלחמת העצמאות. חטיבת הראל 
שלחמה על פריצת הדרך לבירה באותה מלחמה, והשלימה את משימתה במלחמת 

ששת הימים, קיימה יום רווי פעילות לציון 70 שנה להקמתה ולפעילותה
רס"ן )במיל'( יוני אמיר - עמותת הראל
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לוחמי חטיבת הראל על רקע אנדרטת פורצי הדרך, ליד מחלף שורש

מהרדאר, המשך להחזיק בו". בלב היישוב הר 
אדר נישאת אנדרטת הראל, המנציחה את לוחמי 
החטיבה במלחמות ישראל. אנדרטה זו הוקמה 
ביוזמה של עמותת הראל בראשותו של אורי 
בן־ארי ז"ל. באנדרטת הראל קיבלו המשתתפים 
סקירות מנחום ברוכי, יו"ר עמותת הראל כיום, 
ששימש מ"פ חרמ"ש בגדוד 106 של חטיבה 10 
הראל במלחמת ששת הימים, שאף כתב ספר על 

לחימת החטיבה במלחמה זו.
בהמשך היום התקיים מפגש ודיון באולם 
המרכבה ביד לשריון בלטרון, שעסק בסוגיות ב־70 
שנות מורשת החטיבה. את יום העיון הנחה האלוף 
)במיל'( נעם תיבון, שבתפקידו האחרון בשירות 
הפעיל פיקד על הגיס הצפוני, בתקופה שבה חטיבה 
10 הראל הייתה חלק מגיס זה. הוריו של נעם 
שירתו בחטיבת פלמ"ח־יפתח והיו ממייסדי קיבוץ 

צרעה, שהוקם כקיבוץ־משלט בגזרת הדרך אל 
ירושלים. המפגש והדיון כללו 4 קבוצות דיון של 
מפקדים מהחטיבה: קבוצת דיון 1948, עם מוטק'ה 
בן־פורת, יצחק ארד )טולקה(, יואב הרפז ודן כהן, 
שכולם היו מפקדי פלוגות בחטיבת פלמ"ח־הראל 
במלחמת העצמאות, וחלקם המשיכו לתפקידי 
פיקוד בכירים בצה"ל; קבוצת דיון 1967, עם חגי 
מן )קמ"ן החטיבה, שהיה סמוך למפקדּה אורי 
בן־ארי ז"ל(, יובל אנוך )סמג"ד חרמ"ש 104( 
ונחום ברוכי )מ"פ בגדוד חרמ"ש 106(, מחטיבה 
10 הראל במלחמת ששת הימים, שחזרה לאתרי 
לחימת החטיבה במלחמת העצמאות, והפעם יכלה 
להם; קבוצת דיון 1973, עם אברהם ברעם )מפקד 
חטיבה 164 הראל במלחמת יום הכיפורים(, חגי 
כהן )מג"ד טנקים 183( וחיים מור )מורנו( )סמג"ד 
טנקים 106(. ייעוד החטיבה היה פיקוד הצפון, אך 

בהיעדר טנקים בימ"ח, שנלקחו לרמת הגולן על 
ידי חטיבת הגיוס המהיר 179, נאלצה חטיבה 164 
לקושש טנקים במרחבי פיקוד הדרום והתכנסה 
ברפידים, ללחימה בצבא המצרי, תחת פיקוד 
אוגדה 252; קבוצת דיון 2018, עם אל"ם אופיר 
זילברשטיין )מפקד חטיבה 10 הראל כיום(, גיא 
אליהו )סמח"ט מילואים ולפני כן מג"ד טנקים 
363, שכוח טנקים שלו היה מעורב בחיסול חוליית 
מחבלים שחדרה במנהרת טרור ליד נתיב העשרה 
במבצע "צוק איתן"(, ואלעד היבש )מ"פ בגדוד 
טנקים 363(. הסוגיות שנדונו עסקו בלוחמים, 
במוטיבציה, בתחושות ובמאפיינים הייחודיים 
לכול תקופה במורשת החטיבה לדורותיה. היה 
מרתק ומעניין, כשבפתיחה, בין קבוצות הדיון 
ובסיום, הנעימה בשירתה ונגינתה הזמרת אפרת 
זהבי, מקיבוץ צרעה, שבדיעבד התברר שהייתה 

בת־כיתתו של נעם תיבון.
בסופו של יום חשוב ומשמעותי זה, התקיים 
ערב זמר והוקרה לדור תש"ח של החטיבה, 
במעמד תא"ל יניב אלאלוף, מפקד עוצבת "סיני", 
שחטיבה 10 הראל כיום נמנית על כוחותיה. הערב 
נפתח בשירת "התקווה" בהובלת להקה צבאית 
של חיל החינוך, שחזרה גם בהמשך במקבץ 
שירים. כן הופיעו בשירה הזמרות אפרת זהבי 
ורינת עמנואל. בסיום הערב הצטרפה לשירה 
הזמרת דפנה זהבי, שאף הובילה את לוחמי 
תש"ח, שהוזמנו לבמה בסוף הערב, לשירה 
משותפת של המנון הפלמ"ח. דפנה היא כלתו של 
מלחין השיר, דוד זהבי ז"ל. במהלך ערב ההוקרה 
הוקרנו סרטונים על מורשת החטיבה בדורות 
השונים וכן נקראו כמה קטעים מרגשים: "בחזרה 
לתש"ח" מאת חיים חפר; ברכתו של אורי בן־
ארי ז"ל בכנס מפקדי הראל תש"ח ותשכ"ז, 
שנערך בנבי סמואל, לציון ניצחון מלחמת ששת 
הימים. זכרם של 431 חללי החטיבה בתש"ח 
כובד בקימה ובקריאת נוסח "יזכור הפלמ"ח". 
בתחילת הערב ברך מפקד חטיבה 10 הראל, אל"ם 
אופיר זילברשטיין, ובסיומו ברך מפקד עוצבת 
"סיני", תא"ל יניב אלאלוף. היו לי הזכות והעונג 

להנחות ערב מיוחד ומשמעותי זה.
כלל  על  לדורותיה,  הראל  חטיבת  יום 
פעילויותיו, אורגן ביוזמה ובהובלה של "עמותת 
הראל" בשיתוף עם "רמות שפירא - מרכז 
חינוכי, המפעילה את בית ספר שדה שער הגיא. 
התכנסות בערב העיון וערב הזמר וההוקרה 
התבצעו במעטפת צבאית, עם עבודה רבה של 
מפקדת חטיבה 10 הראל בסיוע צוות יד לשריון 

בלטרון.
וכדבריו הנצחיים של יגאל אלון ז"ל, מפקד 
הפלמ"ח: "עם שאינו מכבד את עברו - ההווה 

שלו דל ועתידו לוט בערפל"
לקיום  עתה  כבר  נערכת  הראל  עמותת 
אירועים ופעילויות נוספות לציון ולהנחלת 
הציבור,  בקרב  לדורותיה  החטיבה  מורשת 

בשיתוף עם חטיבת המילואים 10 הראל.
"מתש"ח לתשע"ח, ומכאן ואילך - מהראל 

עד הראל לא הייתה כהראל". 

 מדברי הברכה ששלח נשיא המדינה 
לערב ההוקרה ללוחמי הראל

לוחמי חטיבת הראל לדורותיה, ידעו 
היטב שגם בשעות קשות של מלחמה 
עקובה מדם, גם כאשר, כמילות השיר: 
"ליל החושך פה למעלה, בחובו טומן 

סכין", יהיו לוחמים, יפי בלורית ותואר, אשר 
יעמדו איתן ויגנו על ריבונותה של מדינת 
ישראל, ועל ירושלים הישראלית, הבנויה 

והמאוחדת.
חטיבת הראל ידעה לעשות זאת לא רק 
במלחמת הקוממיות אלא גם במלחמת ששת 
הימים. כאיש החטיבה הירושלמית במלחמת 
ששת הימים אני מכיר היטב את התחושה 
הצורבת של החטיבות ש"לא הגיעו בזמן 
לצילומים", ולא זכו לאותה תהילת עולם 

לה היו ראויות, כלוחמות לאיחודה 
של ירושלים. אבל כירושלמי זה דורות 
רבים אני יודע גם שירושלים לא הייתה 
מתקיימת, לא כיהודית, ואולי לא בכלל, 

בלי חטיבת הראל לדורותיה.
בשמי ובשם העם בישראל, אני מצדיע 
לגבורתם של לוחמי חטיבת הראל. יהי זכרם של 
חללי החטיבה לדורותיה ברוך, ותהא מורשת 
החטיבה המפוארת הזו, מורשת ירושלים - 

מורשת נצח, חקוקה על לוח ליבנו לעד.
שלכם
בברכה ובהערכה עמוקה
ראובן )רובי( ריבלין
 ירושלים
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כללי

מצרים  בצבאות  האסטרטגית  התפיסה 
וסוריה הייתה בעיקרה הגנתית, לעומת התפיסה 
ההתקפית של ישראל וצה"ל, ולכן התאים להם 
יותר, בראייתם, לבסס את תכניות ההגנה שלהם 
בעיקר על עוצבות חי"ר התופסות שטח. מכאן 
שכוחות היבשה שלהם כללו מעט עוצבות שריון, 
שתפקידן התבטא בעיקר בביצוע התקפות־הנגד 
במסגרת תכניות ההגנה של צבאות אלה, והביטוי 
זו היה משני. גם התוכניות  שלהן במלחמה 
ההתקפיות שהיו בידי הצבאות הערביים באותה 

עת, התבססו בעיקר על עוצבות חי"ר.
שניים מהצבאות - המצרי והסורי - היו 
מצוידים באמל"ח מזרחי־סובייטי, ופעלו על פי 
עקרונות הדוקטרינה הסובייטית, בעוד שהצבא 
הירדני היה מצויד באמל"ח מערבי ופעל לפי 

הדוקטרינה הבריטית.
להלן יתואר חלקו של השריון הערבי בלחימה 
בזירות המצרית, הירדנית והסורית, כפי שבא לביטוי 
במקורות הערביים, המתייחסים לאותה מלחמה.

צבא מצרים
כוחות היבשה בצבא מצרים, שהיה הגדול 
בצבאות ערב שמולם לחמנו במלחמת ששת 
הימים, כללו ערב המלחמה דיוויזיה משוריינת 
אחת, היא דיוויזיה 4, עם שתי חטיבות טנקים 
וחטיבה ממוכנת, ועוד 5 חטיבות שריון עצמאיות 
)אחת מהן "כבדה"( וכן 4 אגדי שריון שסופחו 
לדיוויזיות החי"ר )אגד שריון כלל שני גדודי 
טנקים, ובסך הכול כ־60 טנקים, בעיקר טי־34(. 
על פי הגנרלים המצריים דאז, מול כמות עוצבות 
החי"ר שנמצאו בצבא זה באותה עת, לא היה 
כול איזון סביר בין עוצבות החי"ר לבין עוצבות 
השריון, שכן היחס היה דיוויזיית שריון אחת 
מול 4 דיוויזיות חי"ר, וחטיבת שריון אחת מול 

9 חטיבות חי"ר.
כוחות אלה היו ערוכים בכמה מערכים, 
את  שכללה  "קאהר",  ההגנה  תכנית  פי  על 
רצועת האבטחה שתפקידה היה התרעה מפני 

התקפה וניהול קרבות השהייה; מערך הגנה 
עיקרי, שכלל שתי רצועות הגנה; מערך הגנה 
אופרטיבי בעומק, שכלל גם הוא שתי רצועות 
הגנה; העתודות האופרטיביות )של הארמיה( 
והעתודה האסטרטגית )של המפקדה הכללית(.

ברצועת ההגנה הראשונה בסיני היו ערוכים 
עיקר הכוחות המצריים, שייעודם היה לבלום 
את התקפת האויב, להכילו, ולמנוע ממנו לחדור 
לעומק השטח. ברצועה זו נכללו שלוש גזרות 
לאורך הגבול: רפיח )דיוויזיית חי"ר 7(, אום־
כתף - קוציימה )דיוויזיית חי"ר 2( וכונתילה 

)דיוויזיית חי"ר 6(.
ברצועת ההגנה השנייה היו ערוכים כוחות 
שהיו אמורים לבצע התקפות שיועדו לבלום 
את כוחות האויב שהצליחו לחדור את רצועת 
ההגנה הראשונה, ולמנוע את התקדמותם לעומק 
השטח. ברצועה זו נכללו חמש גזרות: ביר לחפן 
- אל־עריש )חטיבת חי"ר(; ג'בל אל־הילאל - 
ג'בל לבני )דיוויזיית חי"ר 3(; ג'בל ח'רם־מדרום 
לג'בל אל־הילאל )שתי חטיבות חי"ר וחטיבת 
שריון(; מג'בל אל־מיתלה - לג'בל ח'רם )מגנן 
הנ"ט הכולל חטיבות חי"ר, גדודי שריון ותותחי 

נ"ט( ומתמד עד ואדי עקאבה.
מערך ההגנה האופרטיבי שבעומק, כלל גם 
הוא שתי רצועות הגנה: האחת ממזרח למעברים, 
והשנייה ממערב להם. מערך זה לא היה מוכן 
כלל למלחמה, והוא התבסס על כוחות חי"ר 
בלבד בהיקף מוגבל, שמשימתם הייתה להגן 
על המעברים ולאפשר תנועה חופשית לכוחות 

המצרים דרכם.
העתודה האופרטיבית )של הארמיה( כללה 
חטיבת שריון אחת )חטיבה 14 העצמאית( 
וחטיבת חי"ר עצמאית, שהיו ערוכות מדרום 
ומצפון לביר חסנה, בהתאמה. משימתן הייתה 
לבצע התקפות־נגד כדי לבלום את כוחות האויב 

שהבקיעו את מערכי ההגנה הקדמיים.
העתודה האסטרטגית )של המפקדה הכללית( 
כללה את דיוויזיה משוריינת 4, שנערכה מצפון 
לביר תמדה, שמשימתה הייתה להנחית את 
מתקפת־הנגד לעבר מערך ההגנה העיקרי, כדי 

להדוף את כוחות האויב שהצליחו להבקיע אותו, 
וגם לבצע התקפה יזומה, לניצול הצלחה. באותה 
עת פעלו המצרים להקים דיוויזיה משוריינת 

חדשה, שעדיין לא היו לה כוחות משלה.
כול הכוחות המצריים שנמצאו בסיני היו תחת 
פיקוד מפקדת הפיקוד המזרחי, שהפכה למפקדת 
ארמיית שדה. מעליה הציב המושיר )פילדמרשל( 
עאמר את מקורבו, הגנרל מורתג'י, בתפקיד מפקד 
החזית. המטה הכללי, ובכלל זה הרמטכ"ל, ראש 
אגף המבצעים, ראש המודיעין הצבאי ושאר 
ראשי האגפים, היו בעצם גוף שנדחק הצידה, 
שכן מי שפיקד על כול הכוחות ועל כול המערכת 
הצבאית היה עאמר עצמו, שהוריד לעתים 

פקודות ישירות למפקדות שבשטח.
מרבית הטנקים שהיו בידי הצבא המצרי היו 
מתוצרת ברית המועצות ומדגמים שונים: טי־34, 
טי־54, טי־55 וטנקי "סטלין" 3, וכן משחיתי טנקים 
מדגם אס־יו־100. עוד נמצאו בידם כמויות קטנות של 
טנקים מתוצרת מערבית, דוגמת טנקי שרמן ישנים, 

שתגברו את הכוחות הפלסטינים ברצועת עזה.
סך הכל היו לצבא המצרי בסיני בין 950 
ל־1000 טנקים ומשחיתי טנקים, כמחציתם 
בעוצבות השריון )בדיוויזיה 4 ובחטיבות השריון 

העצמאיות( וחלקם האחר בעוצבות החי"ר.

כניסת הכוחות לסיני
השלב הראשון בהיערכות הצבא המצרי, לקראת 
אפשרות של מלחמה, הייתה העלאת הכוננות 
בכול יחידות הצבא ב־14 במאי 1967, ותחילת 
תגבור הכוחות בסיני, על רקע הידיעות שהתקבלו 
מברית המועצות, בדבר ריכוזי כוחות ישראליים 
מול הגבול הסורי, והחשש הסורי מפני התקפה 
ישראלית צפויה. צעדים אלו ננקטו כדי להרתיע 
את ישראל מפני מהלך שכזה, בהתאמה להסכם 
ההגנה שהיה בין מצרים לסוריה מדצמבר 1966.

והיערכותם  סיני  לעבר  הכוחות  תנועת 
התנהלה בהתאם לתוכנית ההגנה, אך עד מהרה 
החל עאמר להוציא הוראות חדשות, שהשפיעו 
על היערכות הכוחות, והביאו לשינויים בתוכניות, 
ועל פי המפקדים המצריים גרמו להתשת הכוחות 

השריון בצבא מצרים 
במלחמת ששת הימים
במלחמת ששת הימים היו הצבאות הערביים עדיין בעלי תפיסה של מלחמת חי"ר 

ולא מלחמת שריון. רוב כוחות היבשה בשלושת הצבאות במלחמה זו היו מבוססים על 
עוצבות חי"ר, סדירות ומילואים, שתוגברו ביחידות שריון, כסיוע בלחימה.

אל"ם )בדימוס( פסח מלובני*

)מבוסס על מקורות ערביים(
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עוד בטרם נורתה הירייה הראשונה. בין השאר 
אחראי צה"ל לשינויים שהצבא המצרי הכניס 
בהיערכותו בסיני, וזאת בשל הצלחת תוכנית 
ההונאה שהפעיל, ששכנעה את עאמר ואת 
הפיקוד המצרי להציב חלק ניכר של הכוחות 
)כונתילה( מחשש ששם  מול הציר הדרומי 
יתבצע המאמץ ההתקפי העיקרי של צה"ל. היו 
גם גורמים נוספים שהשפיעו על ההחלטות 
שהתקבלו על ידי הפיקוד המצרי, שגרמו לשינויים 
האלה, לדוגמה הוצאת כוחות האו"ם ותכנון 
המבצעים ההתקפיים שלא מומשו. כך יצא כי 
במשך 20 יום שונו תכניות הצבא המצרי ארבע 
פעמים, והכוחות נעו ממקום למקום מבלי לדעת 

מה תהיה משימתם במלחמה.
ניתן למצוא בספרו של  דוגמה למצב זה 
לואא' )אלוף( עבד אל־מונעים ואצל, שפיקד 
אז על חטיבת שריון עצמאית 14 )במלחמת 
יום הכיפורים היה מפקד ארמיה 3(. החטיבה 
הייתה במחנות הכסטאפ, ליד קהיר, והתכוננה 
לצאת לתימן, כדי להחליף שם חטיבה אחרת. 
לאחר שהשלימה את הכנותיה במסגרת העלאת 
הכוננות, היא הצטוותה בליל 15־16 במאי, לנוע 
לג'ניפה שממערב לתעלה, באמצעות רכבת וכלי 
רכב, כדי להתכונן לפעול תחת פיקוד המזרח. 
כמה שעות לאחר הגעתה למקום, הצטוותה 
החטיבה לחצות את התעלה ולהגיע לג'בל ליבני. 
תנועה שהתבצעה על שרשראות. החטיבה חצתה 
את התעלה בליל 16־17 במאי, והגיעה ליעדה 

בגזרת דיוויזיה חי"ר 2, בחצות ליל ה־17־18.
פיקוד  תחת  החטיבה  הוצבה  במאי  ב־20 
דיוויזיית חי"ר 3, ככוח להתקפות־נגד. החטיבה 
נערכה למשימתה בגזרה זו, והסד"כ שלה אף הושלם 
מ־67 ל־94 טנקים. בכך לא תם הסיפור, ובערב 
ה־26 במאי היא הצטוותה לנוע לאזור שיח' זוויד 
שבציר רפיח - אל־עריש, ולחבור לדיוויזיה חי"ר 
7. החטיבה נעה ב־27 במאי על שרשרות והגיעה 
ליעדה, כשמשימתה היתה להגן על רפיח, וכן 
להשתתף בהתקפה על היישובים הישראליים שמול 
רפיח ודרומה, בעומק שטח ישראל. המורל בחטיבה 
טיפס לשמים, וכולם נרתמו להתכונן להתקפת 
זמן לא רב משימת  החטיבה הצפויה. כעבור 
ההתקפה בוטלה ב־29 במאי, והחטיבה הצטוותה 
לבצע רק התקפות־נגד בגזרת הדיוויזיה. הדבר פגע 
כמובן במורל החיילים, שבמקום להשתתף במשימת 
התקפה, הם צריכים לפעול ככוח שצריך לבלום 
כוחות אויב שחדרו דרך מערכי ההגנה הקדמיים 
של הדיוויזיה. למרות זאת נערכה החטיבה לבצע 
משימה זו כפי שצריך, עד ה־31 במאי, וב־1 ביוני 
היא קיבלה הוראה חדשה לנוע לביר חסנה, שעל 
הציר המרכזי, ולפעול שם ברצועת ההגנה השנייה. 
פעם נוספת נעה החטיבה על שרשרות והגיעה 
ליעדה ב־2 ביוני, כדי לפעול ככוח להתקפות־נגד 
במסגרת עתודת הארמיה, יחד עם חטיבת חי"ר 

עצמאית.
תהליך דומה עבר על הכוח הקל מס' 1, שהוקם 
ב־20 במאי בפיקודו של לואא' סעד אל־שאזלי 
)שנקרא על שמו "כוח שאזלי"(, וכלל כוחות 

חי"ר וקומנדו, וכן חטיבת שריון "כבדה" )טנקי 
"סטלין"( פחות גדוד. הכוח נערך תחילה באזור 
שבין בין רפיח לשיח' זוויד כדי לפעול מול כול 
כוח אויב שיתקוף את רצועת עזה. בד בבד היה על 
הכוח להתכונן לבצע מהלכים התקפיים בגזרה. 
ב־29 במאי הועבר הכוח אל הציר הדרומי, עקב 
קבלת ידיעות, שהיו שגויות, על היערכות כוח 
שריון גדול של האויב מול הציר הדרומי בסיני. 
הכוח היה מתוכנן לקחת חלק בתוכנית ההתקפית 
המצרית לניתוק הנגב הדרומי ואילת, תוכנית 
שלא יצאה לפועל, וכך בסופו של דבר לא נטל 

כוח זה כול חלק במהלך הלחימה.
שינויים תכופים אלה גרמו, על פי המקורות 
המצרים, שמאז החלה הנעת הכוחות לתוך סיני 
ופריסתם, לא הגיעה ארמיית השדה למצב של 

מוכנות ראויה, בין אם להגנה או להתקפה.

מהלך הלחימה בסיני וההחלטה 
על הנסיגה

ההתקפה הישראלית - האווירית והקרקעית 
- נפתחה בהפתעה מוחלטת מבחינת המצרים, 
וגרמה להלם בהנהגה ובפיקוד הבכיר. ההפתעה 
היתה לא רק מעצם פתיחת המלחמה ביוזמת 
ישראל ועיתויה, כי אם גם מכיווני ההתקפה, 
שהתמקדו בצפון ובמרכז סיני, בעוד שהצבא 
המצרי חיכה להתקפה העיקרית שתבוא מכיוון 
הציר הדרומי, ולצורך זה פרס שם, כאמור, חלק 

ניכר מכוחותיו.
בבוקר 5 ביוני נמצא כול הפיקוד המצרי הבכיר 
בסיני בשדה התעופה בביר תמדה, כשהוא ממתין 
לקבל את פניו של המושיר עבד אל־חכים עאמר, 
שהיה אמור לנחות שם לביקור אצל הכוחות 
בסיני. ובעוד המפקדים ממתינים להגעת המושיר 
ופמליתו, הפתיעו אותם מטוסי חיל האוויר 
הישראלי, שהגיחו ותקפו את השדה ואת אשר 
בו. המפקדים התפזרו כולם וחזרו ליחידותיהם. 
בעקבות התקיפה הישראלית נשארו הכוחות 

בסיני ללא מטריה אווירית.
הכוחות המצרים נלחמו בכול הגזרות, תוך 
שהם מנסים לבלום את כוחות האויב המסתערים 

עליהם, אך ההפתעה וחוסר מוכנות הכוחות 
למלחמה עשו את שלהם, וכוחות האויב )קרי 
צה"ל( הבקיעו את מערכי ההגנה המצרים שהיו 
ברצועת ההגנה הראשונה, והתקדמו מערבה 

במהירות. 
תמונת המצב שהצטיירה ב־5 ביוני באגף 
המבצעים במטכ"ל המצרי הייתה קשה, והביאה 
את ראש האגף להציע למושיר עאמר, כבר ב־6 
בחודש, להורות על נסיגת הכוחות הנלחמים 
ברצועת ההגנה הראשונה, לרצועת ההגנה השנייה, 
וג'בל  שהשתרעה בין תמד, נח'ל, ביר חסנה 
לבני. ראש האגף, פריק צלאח אל־קאדי, מתאר 
בזיכרונותיו את המצב בזירת הלחימה, כפי שנוצר 
בשטח. הלחימה ב־5 ביוני נמשכה כול הלילה, 
והכוחות החזיקו מעמד מול ההתקפה בשלושת 
הצירים, כשהם ללא כול מטריה אווירית. ב־6 
בחודש הגבירו הישראלים את לחצם בכול כוחם 
על רצועת ההגנה הראשונה, בסיוע מטוסיהם, 
וניסו להבקיע אותה במספר רב של מקומות, 
כשמטרתם לכתר את הכוחות המצרים ברפיח 
ובאום־כתף. בשעה 11:30 בבוקר הורה עאמר 
להכין קו הגנה שני, כדי לבלום את ההתקפה 
הישראלית, ולבצע את התקפת־הנגד. עם זאת, 
השינוי במצב הביא לכך שבערב הוא הוציא הוראת 
נסיגה לכוחות אל ממערב לתעלה, שתתבצע תוך 
שני הלילות הבאים. בתוך המפקדה הכללית ניטש 
ויכוח לגבי הוראה זו וסיבותיה, מכיוון שלדעת 
חלק מהאנשים מצב הכוחות לא היה גרוע עד 
כדי כך. עאמר הגיב ואמר כי זוהי החלטה מדינית, 
קרי של הנשיא נאצר, ולכן למפקדה הכללית לא 
היתה ברירה כי אם למלאה, 30 שעות לאחר 
תחילת המלחמה. ההחלטה הייתה שדיוויזיית 
שריון 4 תחפה על נסיגת הכוחות, ותאבטח את 
קו שלושת המעברים עד להגעת דיוויזיית חי"ר 6 
מקו ההגנה הראשון, שתסייע בהגנת המעברים, 

ואחר כך תיסוג דיוויזיה 4 אל ממערב לתעלה.
בסוף יום ה־6 בחודש התבררה תמונת המצב 
בשטח, והצלחת הכוחות הישראליים להבקיע את 
הקו הראשון במספר מקומות. בעקבות הבקעת 
מערכי אום־כתף ואבו עגילה, ביצעה הארמיה 
התקפת־נגד עם חטיבת שריון עצמאית 141, 
שהייתה חדשה בצבא, וחטיבת חי"ר עצמאית, 
כדי להחזיר את השליטה על אל־עריש, שנפלה 
בידי כוחות האויב. מהלך זה כשל, והכוחות 
הותקפו על ידי מטוסי האויב, ונאלצו לסגת 

לג'בל ליבני, לאחר שספגו אבדות כבדות.
בעקבות כך, הצטוותה חטיבת שריון עצמאית 
14, שהוצבה במסגרת מגנן הנ"ט שהוקם בעומק 
כוחות אויב הבאים מכיוון  כדי לבלום  סיני, 
קוציימה, לנוע מיד כדי לבצע התקפת־נגד בציר 
ולהחזיר את המצב  אום־כתף - אבו עגילה, 

לקדמותו.
כי  בזיכרונותיו  מתאר  פאוזי  הרמטכ"ל 
ההתקפה הישראלית המפתיעה השפיעה קשות 
על עאמר, שסבל מהתמוטטות פסיכולוגית 
ועצבית, דבר שקיבל ביטוי בין השאר בהחלטתו 
המפתיעה בצהרי ה־6 ביוני, להורות על נסיגת 

מפת מצרים
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הכוחות מסיני, זאת, כאשר המצב בשטח לא 
חייב עדיין קבלת החלטה שכזאת.

על לחימת חטיבת שריון עצמאית 14 ב־6 
ביוני, מספר מפקדה בספרו:

של  העיקרי  הכוח  הגיע  ביוני  ה־6  בבוקר 
החטיבה לצומת ביר חסנה, ושם ספג התקפה 
אווירית ראשונה. לאחר נפילת אבו עגילה בידי 
כוחות האויב, הצטוותה החטיבה להישאר ברצועת 
ההגנה השנייה של דיוויזיית החי"ר 3, כדי לבצע 
התקפות־נגד לבלימת כוחות האויב שהבקיעו את 
מערך ההגנה הקדמי. היה זה אותו מקום בדיוק 
שבו נערכה החטיבה עם הגעתה לסיני ב־17 במאי. 
בשלב הזה עברו טנקי החטיבה יותר מ־900 ק"מ על 
שרשרות, והטנקים נזקקו לטיפול תחזוקתי ולטיפול 
בבעיות טכניות שונות שנתגלו בהם. החטיבה 
גם נזקקה לדרגים המנהלתיים שלה, שנעו רק 
בחסות הלילה, מחשש שיותקפו על ידי המטוסים 
הישראליים ויושמדו. כולם היו במצב של תשישות 

רבה ובמורל ירוד, לאחר מה שעברו עד כה.
הוא  הזה  בשלב  ידעה  שהחטיבה  מה  כול 
שכוחות האויב מתקדמים בציר המרכזי, לאחר 
שכבשו את אבו עגילה, וכי התקפת־הנגד של 
חטיבת השריון העצמאית 141 וחטיבת החי"ר 
העצמאית, שהתבצעה בביר לחפן, נכשלה. מעבר 
לכך לא היה לה כול מידע על כוחות האויב ועל 
כיווני התקדמותו ופעילותו. מפקד החטיבה הפעיל 
שני סיורים באזור, שאחד מהם דיווח לו לאחר 
מספר שעות, על תנועת כוח שריון ישראלי גדול 
בתנועת איגוף מצפון לג'בל ליבני. על בסיס מידע 
זה החליט מפקד החטיבה לערוך את כוחותיו כדי 
לבלום מהלך זה ולהשמיד את כוח האויב. בשעות 
אחר הצהרים החל הקרב בין אחד מגדודי החטיבה 
לבין כוח האויב. גם ארטילריית החטיבה החלה 

להפגיז את כוח האויב.
טנקי האויב, שספגו אש ארטילרית מצרית, 
פתחו באש לא מדויקת תוך כדי תנועה לעבר 
הכוח המצרי, והטנקים המצרים השיבו לעברם 
באש כשאלה נכנסו לטווח תותחיהם, וגרמו להם 
אבדות. הדבר הביא לעצירת כוח האויב, שהחל 
להפגיז באש ארטילרית את הכוח המצרי, ולהסיג 
את הטנקים שלו מחוץ לטווח הטנקים המצרים, 
תחת מסך עשן. ניסיון אחר של האויב לפרוץ 
את הציר ולהתקדם באגף הימני של החטיבה, 
נתקל באש של גדוד אחר שלה, שגרם לו לאבדות, 
ולנסיגה. בפעם השלישית הצליח כוח של האויב 
לחדור לתוך מערך החטיבה ולפגוע בטנק מפקד 
החטיבה שנפצע. תוך כדי הקרב הגיעה פקודת 
הנסיגה לחטיבה, פקודה שנשלחה בערב 6 ביוני 

לכול יחידות הצבא המצרי בסיני.
החטיבה החלה להיערך לנסיגה, שאותה ביצעה 
בליל 6־7 ביוני, והגיעה לביר גפגפה. בבוקר 7 ביוני 
ספגה החטיבה תקיפה אווירית של האויב, ונגרמו 
לה אבדות רבות. שאריות החטיבה הצליחו להגיע 
לתעלה וחצו אותה מערבה, כשמרבית האמל"ח 
שלה נשאר שרוף ומושמד לאורך ציר נסיגתה. 
החטיבה נכנסה לקרב האחרון בתנאים קשים של 

שליטה אווירית של האויב. אבדותיה בלחימה מול 
שריון האויב היו מועטות. עיקר אבדותיה נגרמו 

עקב התקיפות האוויריות בעת נסיגתה.
דיוויזיית שריון 4, שהיתה עוצבת הפאר 
של הצבא המצרי )טנקי טי־55(, ושימשה כוח 
העתודה האסטרטגי של הצבא בסיני, הצטוותה 
בשעות לפני הצהרים של 5 ביוני להתכונן לבצע 
התקפת־נגד בכיוון המיתלה או בכיוון קוציימה - 
נח'ל. בשל השליטה הישראלית בשמי המערכה, 
נעה חטיבת שריון 2 של הדיוויזיה בערב 5 בחודש 
כדי לאבטח את תנועת הדיוויזיה מדרום למיתלה. 
לאחר שהתברר לפיקוד העליון כי כוחות האויב 
הבקיעו את רצועת ההגנה הראשונה, הוחלט 
לבטל את משימת הדיוויזיה. בעקבות כך הורה 
מפקד הדיוויזיה בבוקר 6 ביוני לחטיבה 2 לחזור 
לביר תמדה. במהלך תנועתה ספגה החטיבה 
תקיפות של מטוסי חיל האוויר, ועד סוף היום 

איבדה כ־40 אחוזים מהאמל"ח והציוד שלה.
על פי החלטת המפקדה העליונה הצטוותה 
הדיוויזיה לתפוס מערכי הגנה במעברים, כדי 
לשלוט על הכניסות המזרחיות שלהם ולאבטח את 
נסיגת הכוחות, ולאחר מכן להסיג את כוחותיה 
אל ממערב לתעלה. מפקד הדיוויזיה הופתע מכך 
שהצטווה לסגת, שכן הדיוויזיה עוד לא חוותה כול 
לחימה נגד האויב, והיא הייתה כשירה ללחימה, 
ולכן לא הבין מדוע עליו לסגת פתאום. התשובה 
שקיבל ממפקד הארמיה היתה שזו הוראה של 
המושיר ואין עוררין עליה. לפיכך הורה לחטיבת 
שריון 2 להיערך על ציר הגידי, כשמשימתה לנהל 
קרב השהייה, ולא הגנה על המעברים, בהתאם 
ביוני   7 בבוקר  הכללית.  המפקדה  להוראות 
התנגשה חטיבה ישראלית בחטיבת שריון 3, 
שהגנה באזור מעבר ג'בל חותמיה, שבציר המרכזי. 
לאחר קרב קשה בין הצדדים, נסוגה מהאזור, ובכך 
נותקה דרך הנסיגה של הכוחות המצרים בציר 
זה. גם החטיבה הממוכנת 6, שהייתה אחראית 
להגן על מעברי הגידי, צדר אל־חיטאן והמיתלה, 
נסוגה, דבר שסייע לכוחות הישראלים להשתלט 
עליהם בקלות, וכך לנתק גם את דרכי הנסיגה של 
הכוחות המצריים דרכם. כך ראו תושבי קהיר 
את כוחות הדיוויזיה ב־7 בחודש, כשהם בדרכם 
למחנותיהם שבקרבת קהיר, בעוד רדיו קהיר 
מדווח על התקדמות הכוחות המצרים לתל אביב.
השריון  חטיבת  פעלו  כונתילה,  בגזרת 
העצמאית 1 וחטיבת החי"ר העצמאית תחת 
פיקוד דיוויזיית החי"ר 6, כדי להגן על הציר 
הדרומי, ולמנוע מהאויב להגיע לתוך השטח. 
חטיבת השריון אף ביצעה התקפת־נגד מול 
הכוחות הישראלים שנבלמו בגזרה על ידי חטיבת 
החי"ר העצמאית וגדוד הטנקים שלה, אך נסוגו 
על פי הוראת מפקד דיוויזיה 6, שהורה לכוחותיו 
לסגת בערב 6 בחודש. כן הורה להעביר את חטיבת 
השריון העצמאית 1 לנח'ל, כדי לאבטח אותם בעת 
הנסיגה בליל 6־7 ביוני. הכוח הישראלי שהשתלט 
על אזור נח'ל הניח מארב לכוחות דיוויזיית החי"ר 
6 הנסוגים מערבה מאזור כונתילה, ולחטיבת 

השריון העצמאית 1, והסב להם אבדות כבדות.
כשהתבררה לנאצר ולעאמר ב־7 ביוני תמונת 
המצב החדשה שנוצרה בעקבות הוראת הנסיגה 
הם נחרדו, והורו על החזרת דיוויזיה 4 לסיני, 
ועל הפסקת הנסיגה. בעקבות כך חזרו יחידות 
הדיוויזיה המשוריינת 4 מאזור קהיר למערכיהן 
8 בחודש  בקו ההגנה של המעברים. בבוקר 
נכנסה הדיוויזיה לקרב עם הכוחות הישראליים 
שנמשך שעתיים, שבמהלכו הם נסוגו. בעקבות 
כך החלה תקיפה אווירית על טנקי הדיוויזיה, 
תוך התמקדות על חטיבות 2 ו־6, שנגרמו להן 
אבדות כבדות. בעקבות כך הורה מפקד הדיוויזיה 
לכוחותיו לסגת מערבית לתעלה בשעות לפני 
הצהרים. הוראות סותרות אלה היו דוגמה לבלבול 
הרב של המפקדה העליונה, שגרם לאנדרלמוסיה 

אצל הכוחות שבשטח ולשיתוקם.
ביוני, החלה  ב־8  ביום הרביעי למלחמה, 
ההתמוטטות והקריסה המלאה של הכוחות. 
המצב היה בלתי ברור ומבולבל עוד מהיום הקודם, 
הכוחות נעו ללא מטרה ממזרח לתעלה למערבה, 
נסיגה או לא נסיגה, כשהכוחות הישראלים 
גדתה  בציר הצפוני אל  מתקרבים במהירות 
המזרחית. עאמר שלח את הרמטכ"ל, פאוזי, 
לאיסמאעילייה כדי לברר במפקדת השדה מה 
באמת קורה בשטח. בשעות אחר הצהרים היה 
בלבול רב במפקדת השדה, ועאמר לא יכול היה 
לעשות הרבה להצלת המצב המתדרדר, מלבד 
לקיים פגישה במשרדו ולהתקשר עם מפקדי 
החזית כדי לקבל מהם את תמונת המצב ואת 
דעותיהם. כולם הסכימו כי טוב יותר יהיה להגן 
על התעלה מגדתה המערבית. עקב כך התקשר 
עאמר אל נאצר ועדכן אותו במצב, ולאחר מכן 
נתן את הוראת הנסיגה השנייה לרמטכ"ל. הנסיגה 
התבצעה בלילות 8 ו־9 ביוני בחיפוי חיל האוויר 
המצרי. כך קרס הכול ב־80 שעות, וכול המערכת 
הצבאית התמוטטה בתוך פחות מארבעה ימים.

סיכום הלחימה בסיני
כי שני אירועים  כול המקורות מסכימים 
מרכזיים הכריעו את קרב היבשה במלחמה זו: 
האחד, אי קיומה של מטרייה אווירית לכוחות 
היבשה בסיני, בעקבות השמדת חיל האוויר 
המצרי, והשני - ההחלטה השגויה ב־6 ביוני על 
נסיגת הכוחות. הכוחות המצרים נלחמו רק יום 
וחצי - מ־5 בחודש ועד אחרי הצהרים של 6 
בחודש, ואחר כך קיבלו את ההוראה המסוכנת של 
הנסיגה מסיני למערב התעלה. הייתה זו שגיאה 
גדולה, שכן הכוחות היו מסוגלים עדיין להמשיך 
ולהילחם. הוראה זו גרמה להתמוטטות מהירה 
של המערך הצבאי המצרי בסיני, ולנסיגה סופית 
של הכוחות לאחר ארבעה ימים בלבד. הייתה זו 
תבוסה קשה ביותר וכואבת של הצבא המצרי, 
שנחשב לצבא המוביל והחזק ביותר בעולם הערבי, 
והיא שהובילה אותו למלחמה החדשה שנועדה 
להחזיר לו את כבודו ואת השטחים שאיבד 

במלחמה זו - היא מלחמת יום הכיפורים. 

* חלקה השני של הכתבה, על צבאות סוריה וירדן במלחמת ששת הימים, יובא בגיליון הבא 
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תמונת מחזור של פלוגת הסנטוריונים הראשונה בצה"ל

אין כמו צילום קבוצתי של סיום קורס כלשהו 
בשריון - של חיילים, חיילות ומפקדים, בשלל 
היכול   - הצבאי  השירות  במהלך  הקורסים 
לשמש פיסת היסטוריה בתולדות של השריון. 
כשמצרפים את כול פיסות ההיסטוריה האלה 
יחד - מביעים גם את רעות השריונאים ועוצמת 
השריון, שמהווה אחד מעמודי התווך של לוחמת 

היבשה.
השריונאים  לכול  בזאת  פונים  אנו 
והשריונאיות, בסדיר ובמילואים, לנער את 
האבק מהצילומים המאוחסנים באלבומים, 
לסרוק אותם  בכל מקום אחר,  או  בבוידם 
ולשלוח למרכז המידע בלטרון. מרכז המידע 
ויקטלג את כול הצילומים כדי שיהיו  ירכז 

פתוחים לעיון השריונאים כולם.

איך עושים זאת?

א.  יש לבודד את הצילום מהמסגרת )אם הוא 
.DPI 600 ממוסגר(, ולסרוק באיכות

הכתובת למשלוח בדואר אלקטרוני:
מרכז המידע ביד לשריון - אליעזר אבני:

info@yadlashiryon.com
מי שמוכן למאמץ נוסף, מתבקש לרשום את 
השם המלא )שם פרטי ושם המשפחה( של כול 

מי שנראה בצילום, ולצרף למשלוח.
רוצים דוגמה לצילום? - ראו למעלה.

ב.  דרך נוספת: כול המבקר ביד לשריון, מתבקש 
להביא איתו את תמונות המחזור שברשותו, 

ואלה יסרקו במקום במרכז המידע. 

היסטוריה של השריון 
בצילומי מחזור

כול שריונר ושריונרית מחזיק בידיו לפחות תמונת מחזור אחת אם לא יותר: סיום טירונות, מקצועות, קורס 
מט"קים, מדריכות שריון, קק"ש, מ"פים, פלס"ר, מסייעת, תצפית ועוד. צילומים אלה הם בעצם ההיסטוריה 
של השריון. כול שאנו מבקשים - עותק איכותי של צילומים אלה, למאגר שייפתח במרכז המידע ביד לשריון

אל"ם )במיל'( שאול נגר

ָהיּו זְַמּנִים
מילים: חיים חפר )קטע מהשיר(

לחן: משה וילנסקי

יָבֹוא ַהּיֹום וְעֹוד ּתֵשֵב ֶאל מּול ָהָאח
וְגַם ַהַּגב יְִהיֶה ָכפּוף ַכֲחטֹוֶטֶרת

וְתִָּזכֵר ָאז ְּביֶָמיָך ַּבַּפְלָמ"ח
ּותְַסֵּפר ַעל ֹזאת ַאַּגב ִעּׁשּון ִמְקֶטֶרת

ּוִמָּסִביב, ּוִמָּסִביב יֵׁשֵב ַהַּטף
וְִאׁשְּתְָך ַּגם ִהיא ֻמְפלֶגֶת ַּבּׁשָנִים

ּתִַּזיל ִּדְמָעה ּותְַקֵּנַח ֶאת ָהַאף
וְתֵָאנַח: ָהיּו זְַמִּנים, ָהיּו זְַמִּנים...
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צבא שאינו מנצח הוא כזה הקובע לעצמו 
הישגים מבצעיים כמו "הבנות עם האויב" או 
"צמצום הירי" אל מול ארגוני טרור, המשגרים 
במשך שבועות רקטות וחוליות מחבלים לעבר 
אזרחי מדינתו. צה"ל כיום מצויד וחמוש במיטב 
הנשק המודרני ומשרתים בו גם מיטב מאנשינו. 
אלא שכלי הנשק שלנו ואנשינו המצוינים אינם 
מסוגלים להגן עלינו כראוי, מפני שהפיקוד הבכיר 
שבו הם משרתים אינו מוכן לקחת על עצמו את 
הסיכונים הכרוכים במהלכים שהם תנאי הכרחי 

להכרעה, ובראשם התמרון הקרקעי.
צה"ל התפרסם בעולם בזכות הצלחותיו 
בלוחמת תמרון, שהביאה להכרעת הצבאות 
הערביים הסדירים עד 1973 וב־1982. כך גם 
בלחימה בטרור בעזה בראשית שנות 70 ובמבצע 
"חומת מגן" בשנת 2002 נגד הטרור שייצא 

מהשטח הבנוי של ערי השומרון.
תמרון קרקעי לעומק שטח האויב מחייב 
החלטות שיש בהן סיכון של כישלון, של נפגעים 
ושל הסתבכות, שלא אפשרי לחזות אותן מראש. 
זה לא נחמד כמו להפעיל רק אש־מנגד, אבל 
ההיסטוריה של כול המלחמות מלמדת שלמרות 
הבעיות הכרוכות בתמרון הקרקעי - אין לו 
תחליף כדי להביא את האויב להפסקת הלחימה.
ההצלחות המוכחות של צה"ל ביישומה של 
תורת הלחימה הבסיסית, שבראשה התמרון 
השנים  ב־25  מראשיו  מנעו  לא  הקרקעי, 
האחרונות להתכחש אליהן, תוך אימוצה של 
חשיבה צבאית, שעיקרה הוא התעלמות בוטה 
מטבע המלחמה וטבע האדם. זה היה הזמן 
שבו כללי היסוד הפשוטים של תורת הלחימה, 
המנוסחים ברשימת עשרת עקרונות המלחמה 

של צה"ל, הוחלפו במסמך "רוח צה"ל".
מסמך "רוח צה"ל" נוסח בראשית שנות 
התשעים, שבהן אימץ צה"ל הלכי רוח פוסט־
לחימה  הרואיים.  פוסט  ובעיקר  מודרניים, 
הרואית מאופיינת במפקדים שמובילים בעזרת 
דוגמה אישית, ובראש הכוח חיילים הנכונים 

לסכן את חייהם למען השלמת המשימה, בעוד 
שלחימה פוסט־הרואית רואה בשמירה על 
חיי החייל את הערך העליון המכתיב את דרך 
הפעולה הצבאית. כול בר־דעת מבין שתוצאת 
ההתנגשות בין נציגי התרבות ההרואית לבין 
נציגי התרבות הפוסט־הרואית נקבעת מראש 

לטובת הראשונים.
לקחי  תמצית  הם  המלחמה"  "עקרונות 
המלחמות. הם כלי חשיבה, מחייבים ומעשיים, 
שנועדו לתכנון, לניהול ולהפקת לקחים במלחמה. 
הם כללי "עשה ואל תעשה" במלחמה. לעומתם 
"רוח צה"ל" היא רשימה של ערכים מופשטים, 
המנוסחים ברוח של היתר לפרשנות אישית 
מצידו של כול חייל. בהיותם ערכים בלבד נגזר 
עליהם שלא להיות כלים מעשיים. "רוח צה"ל 
איננה מנחה את המפקד כיצד לתכנן וכיצד 

להפעיל את כוחו כדי להכריע את האויב. בפועל 
ובתהליך שנראה ככזה שלא ניתנה עליו הדעת, 
נדחו עקרונות המלחמה מפניה של רוח צה"ל, 
שהפכה למעין תורת לחימה, ריקה מתוכן מעשי 

ומקצועי מחייב ומנחה.
למי ששכח נזכיר כי בראשה של רשימת 
עשרת "עקרונות המלחמה" מופיעים שלושה 
עקרונות לחימה ערכיים לכול דבר והם הדבקות 
במשימה, היוזמה וההתקפיות ורוח הלחימה ועוד 
שבעה עקרונות לחימה מעשיים - תחבולה, 
ריכוז מאמץ, רציפות, אבטחה, מיצוי הכוח, 

עתודה ופשטות.
ניסיונו של צה"ל מלמד שרק שילוב נכון 
של רוח וחומר יכול להביא לתוצאות חיוביות 
בלחימה. במילים אחרות - לערכים הרוחניים 
המופשטים יש חשיבות עליונה בהנעת החיילים 
בלחימה, אבל הם אינם יכולים לבוא במקומם 
של כללי הלחימה המעשיים. לצערי, בחינה 
ביצועי צה"ל בשני מבצעיו האחרונים  של 
ב־2006 וב־2014 מלמדת כי ככול הנראה זה 

המצב בצה"ל כיום.
ערכי צה"ל" כיום הם סוג של הרשאה, כאילו 
מקצועית, לבחון את הפעולות הצבאיות לא לפי 
תוצאתם הסופית והמעשית אלא לפי מה שנאמר 
עליהם מפי המפקדים. ככול הנראה זו עוד אחת 
מהסיבות לאימוצם בצה"ל וגם להפיכתם לציר 
המרכזי בהכשרת הקצונה הצעירה. אחרי הכול 
אין מפתה יותר מתרבות של דיבורים בלתי 
מחייבים. כך הגענו למצב שבו היח"ץ בא במקומו 
של המחץ, ומי שחפץ באפס נפגעים קוצר אפס 
הישגים בתוספת נפגעים, שבהעדר הישג צבאי 
כלשהו ניצב סימן שאלה מעל הצורך בנפילתם.

בנוסף לכך ש"ערכי צה"ל" אינם יכולים לשמש 
כלי מעשי בידי המפקד החותר לניצחון, הם 
מכילים גם סתירות פנימיות וגם מתנגשים 
בשבועת החייל הנוכחית, זו שנקבעה בשנת 
1948 עם הקמתו של צה"ל. הסעיף הראשון 
ברשימת ערכי צה"ל מורה לחייל לדבוק במשימתו 

 מתחים 
ערכיים בלחימה

האם התנגשות בין ערכים מפריעה לצה"ל לנצח? ייתכן שהמכשול העומד בפני 
צה"ל בדרכו לניצחון איננו האויב אלא מערך הערכים וההסכמות שבשתיקה שהוא 

יצר עבור עצמו, ואשר הפכו אותו מצבא בלתי מנוצח לצבא שהוא בלתי מנצח
סא"ל )במיל'( דוד כספי*

ספרון עקרונות המלחמה. צה"ל 1949
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בנחישות ובתבונה, עד כדי חירוף הנפש. מנגד 
ובאותו המסמך, בערך "חיי אדם" לומד החיל כי 
מוטל עליו לנהוג: "... באופן מושכל ובטיחותי 
בכול פעולותיו, מתוך הכרה בחשיבותם העליונה 
של חיי אדם. בעת לחימה יסכן את עצמו ואת 

רעיו במידה הנדרשת לביצוע המשימה".
אם כך, שואל עצמו החייל הקטן, כיצד לפעול 
בקרב? האם על פי "המידה הנדרשת" העמומה 
"חירוף  דרישת  פי  על  או  והבלתי מחייבת, 
הנפש" שהיא מושג מוחלט ומחייב? מי בתנאי 
אי הוודאות ההפכפכים של שדה הקרב יקבע 
לחייל או למפקד מהי "המידה הנדרשת"? ומה 
יהיה דינו של מי שהעריך כי המידה היא כנדרש 

אבל המציאות כפתה עליו תוצאה שונה?
איך מיישבים את הסתירה בין שבועת החייל 
הוותיקה משנת 1948, על פיה נדרש החייל: 
"להקדיש את כול כוחותיי ואף להקריב את 
חיי להגנת המולדת ולחירות ישראל", לבין 
"חשיבותם העליונה של חיי האדם" על פי ערכי 

צה"ל של היום?
גם ניסוחו של ערך "הרעות" יש בו בכדי 
להרחיק את החייל מערך הדבקות במשימה 
כערך העליון: "רעות - החייל יפעל מתוך אחווה 
ומסירות לחבריו לשירות, וייחלץ תמיד לעזרתם 
כשהם זקוקים לו או תלויים בו, חרף כול סכנה 

וקושי, עד כדי חירוף הנפש. משמע - החייל, 
שכבר קיבל מ"רוח צה"ל" הרשאה להחליט על 
דעת עצמו מתי ועד כמה לחרף את נפשו, ייעשה 
נכון אם במקום לסכן את עצמו למען השלמת 
המשימה ייעשה את אותו הדבר למען חילוץ 
חבריו. משמע - לפי ערכי צה"ל הנוכחיים חייל 
שייטוש את המשימה שלפניו ויעבור לחלץ את 
חברו שמאחור יהיה זכאי לאותה המידה של 

הערכה מצד מפקדיו.
בחינה של מבצע "צוק איתן" על פי "רוח 
צה"ל" בלבד תמצא שם צידוקים להצלחתו של 
המבצע. אבל בחינתו של אותו מבצע לאורם של 
"עקרונות המלחמה" של צה"ל יביא למסקנה 
הפוכה, שעל פיה מדובר אולי בכישלון הקשה 

ביותר בתולדותיו של הארגון.
מי שהיה זקוק להוכחה בדבר עליית ערך 
החילוץ למעמד שווה לערך השלמת המשימה 
קיבל אותה בטקס הענקת הצל"שים בעקבות 
מלחמת לבנון השנייה. באותו המעמד למדנו 
שרוב הצל"שים ניתנו בגין מעשי חילוץ בעוד 
שבודדים בלבד הוענקו על הדבקות במשימה. 
למען ההגינות חשוב לציין כי באותה המלחמה לא 
ניתנו לכוחות משימות ברורות כלשהן, ולכן כול 
מה שנותר להם היה לחלץ את חבריהם שנפגעו 
כתוצאה מהמהלכים הסתמיים שביצעה היחידה.

"רוח צה"ל" ביחד עם הצורך למצוא חן 
בעיני חלקים מהחברה האזרחית, הביא את 
צה"ל לאמץ הלכי רוח אופנתיים, שבאו לביטוי 
גם בסיסמה "עם בונה צבא בונה עם". ייתכן 
שמי שעשה זאת לא התכוון לכך, אבל בפועל 
תרמה אותה סיסמה להרחבת הסדקים בחומה 
המקצועית והערכית, האמורה לשמר בתוך צה"ל 
את ערכי הלחימה והיררכיה המסורתיים והלא 
דמוקרטיים, שבלעדיהם הוא איננו מסוגל להגן 
על הדמוקרטיה. הדרך הדמוקרטית שבה מתנהל 
העם איננה יכולה ואסור לה להיות מאומצת 

על ידי הצבא.
נחזור אל המבצעים האחרונים. אין כמו 
דרך הפעלת הכוח במבצעים אלה מללמד על 
כך שלא עקרונות המלחמה היו אלה שכיוונו 
אותם. התחבולה, ריכוז המאמץ, האבטחה, 
הרציפות וההמשכיות והחובה לקצר את משך 
הלחימה נעלמו מתחת לשכבה עבה של ברברת 
"ערכית" חסרת שחר, שנמשכה קרוב לחודשיים, 
שבסופם קיבלנו "הבנות". משמע - המאמץ 
הצבאי, שב"צוק איתן" עלה ביותר משבעים 
הרוגים, לא השיג כול שינוי תודעתי אצל האויב. 
ולמי שיצביע על השקט הנוכחי בצפון או בדרום 
כהישג יש להזכיר שאיש, כולל האויב עצמו, 

איננו יודע אם ומתי תתחדש האש.
רמת  והורדת  צה"ל"  "רוח  של  ההמשך 
הדרישות שאותה היא מאפשרת לצה"ל, היה 
בדרך הפעלת הכוח במבצעים שמטרתם היא 
הרתעה במקום הכרעה. דרך זו יצרה שרשרת 
של מבצעים, שכתוצאה מהם במקום שהאויב 
ייסוג יותר ויותר ממטרות היסוד שלו, כפי שקרה 
במלחמות שבהם צה"ל הכריע, הוא צובר יותר 
ויותר עידוד להמשיך במלחמתו. תזכורת: מצרים 
וויתרה על רעיון הכחדת ישראל ופנתה לדרך 
השלום הקר רק אחרי ארבע תבוסות רצופות.

התוצאה של כול אלה היא שבדרכו אל מעמד 
הכתרתו בידי עצמו כ"הצבא המוסרי בעולם" 
הותיר צה"ל מאחוריו חוב מוסרי גדול לאין 
שיעור - להיות המגן לאזרחי ישראל. מה בדיוק 
"מוסרי" בארגון ציבורי עתיר בנכסים שאיננו 
מספק את הסחורה בזמן ובמקום שבו היא 
נדרשת? האם מבחנו המוסרי העליון של צה"ל 
הוא בהשתדלות, המוצדקת לכשעצמה, להימנע 
מהרג בלתי מעורבים או שמא בכושרו להגן 
כמיטב יכולתו על אזרחי ישראל? אם הימנעות 
מהרג מיותר של חיילים ואזרחים היא הערך 
עליון, מדוע צה"ל איננו חותר לקיצור משך 

המלחמה על ידי הכרעתה במהירות?
נראה אם כך שהמכשול העומד בפני צה"ל 
בדרכו לניצחון איננו האויב אלא מערך הערכים 
וההסכמות שבשתיקה שהוא יצר עבור עצמו, 
אלה שהפכו אותו מצבא בלתי מנוצח לצבא 
שהוא בלתי מנצח. מדינת ישראל איננה יכולה 
להרשות לעצמה צבא שבפועל אלה הם הערכים 

המובילים אותו. 

* מבוסס על הרצאה של אל"ם )במיל'( יהודה וגמן, בטקס הענקת פרס מולדובן לספרות צבאית באוניברסיטת אריאל, ביום 27 במארס 2018

רוח צה"ל - 
מסמך
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מלחמת העצמאות החלה בבוקר 30 בנובמבר 
1947, עוד לפני הקמת המדינה והקמת צה"ל, 
מיד למחרת החלטת האו"ם על חלוקת ארץ 
ישראל והקמת מדינה יהודית ומדינה ערבית. 
בחודשים הראשונים של מלחמת העצמאות 
התנהלה לחימה מרה על דרכי התחבורה. הכוחות 
היהודיים השקיעו מאמץ רב בשמירת הקשר עם 
היישובים המבודדים, באמצעות שיירות מלוות 
בלוחמים שנשקם מוסתר, ולעתים גם בליווי 
הצבא הבריטי שעוד היה בארץ. בשלב זה לא 
היו בידי המדינה שבדרך כלי שריון של ממש, 
כפי שבאו לביטוי במלחמת העולם השנייה, 

שהסתיימה שלוש שנים קודם לכן.
בהיעדר יכולת לרכוש כלי שריון איכותיים, 
שמילאו את מגרשי העודפים באירופה בתום 
המלחמה, נאלצו כוחות הביטחון כאן לאלתר 
במהירות כלים משוריינים שונים. כך לדוגמה 
שוריינו תאי הנהג של משאיות ושל אוטובוסים, 
ואף יוצרו משוריינים מתוצרת בית כדי לשפר את 
המיגון. בתוך כך יוצרו במהלך המלחמה כ־100 
משורייני "סנדוויץ" )ששריונם הורכב מסנדוויץ' 
של 2 לוחות דקים של פלדה פשוטה וביניהם עץ 
קשה(. על אף השימוש בשיירות נותרו יישובים 
רבים מנותקים לזמן רב. מאבק קשה במיוחד 
התנהל על הדרך לירושלים, שנחסמה מדי פעם 

על ידי הכוחות הערביים.

שירות המשוריינים )שמ"ש( - 
המבשר של חיל השריון

שירות המשוריינים )ֶשֶמ"ש( של ארגון ההגנה 
הוקם ביום 24 בפברואר 1948, במהלך מלחמת 
העצמאות, ועסק בשריּון משאיות ואוטובוסים 
לצורכי שיירות האספקה. הכוח פורק ביום 26 
במאי 1948. ייעודו היה לרכז רכב קרבי משוריין 
)רק"ם(, לקבוע אופיין טכני לייצור עצמי של 
צוותים  לאמן  התחבורה(,  )בשירות  רק"ם 
להפעלת רכב משוריין, ולתכנן הקמת יחידות 
שריון. בחודש מארס 1948 נפתח בשרונה )אזור 

הקריה בתל אביב( "קורס שריונים" למפקדי 
 Felix( 1רכב משוריין, בפיקוד ֶפליְקס ֶבָאטּוס
Beatus(. סגל הקורס ובוגריו המשיכו בהדרכה 
עד להקמת היחידות. הוחל בתכנון ובבנייה של 
שריוניות עם צריח מסתובב וגובשו תוכניות 
להקמת כוחות שריון. שירות המשוריינים הוכפף 
ישירות לרמטכ"ל. האלוף יצחק שדה שהיה מפקד 
שירות המשוריינים, ריכז בעלי ניסיון בלוחמת 
שריון שהגיעו ארצה ממזרח אירופה, ובהם 
מי ששירתו בצבא האדום. עם הקמת חטיבה 
8, ביום 24 במאי 1948, התמנה האלוף יצחק 
שדה למפקדה, והוא העביר אליה את הגופים 

המקצועיים של שמ"ש.

יצחק שדה, מפקד שמ"ש היה מפקד בולט גם 
כאיש ח"יר, בעת שהוביל למהפך בשיטות הלחימה 
של ה"הגנה" בתקופת המרד הערבי 1936־1939, 
הנע.  והקמת המשמר  ה"יציאה מהגדר"  עם 
התעניינותו בשריון נבעה ממחשבתו הצבאית 
המקורית, מהערצתו הפוליטית והצבאית את ברית 
המועצות, ומערכו של השריון לצד היהודי - על 
פי תפיסתו. הוא החל בפעולה מעשית בנושא 
עוד לפני מלחמת העצמאות, תוך ניצול מעמדו 

וקשריו בארגון ה"הגנה".
הישגי שמ"ש: בניית שריונית וייט. המקור היה 
 SCOUT־CAR M3A1 :רכב סיור משוריין אמריקאי

)במלחמת העולם השנייה יוצרו כ־20,000 יחידות( 
החל מ־1941. עובי השריון היה 6־13 מ"מ.

הקמת חיל המשוריינים )חמ"ש(
ב־15 במאי 1948 הוקם חיל המשוריינים 
)ָחֵמ"ש( שכלל את גדוד א' - גדוד 79/73 - על 
בסיס שריוניות וזחל"מים במסגרת חטיבה 7 
- חטיבת השריון הראשונה בצה"ל, שהוקמה 

ביום 16 במאי 1948.
חטיבת   ,8 חטיבה  הוקמה  במאי  ב־24 
הטנקים הראשונה בצה"ל, על בסיס פירוק 
שמ"ש. במסגרתה הוקם גדוד ב' - גדוד 82 
גדוד  הוקם  וכן  וזחל"מים,  שכלל שריוניות 
פשיטה ממוכן מספר 89, שהכיל ג'יפים, רכבי 
סיור וזחל"מים. הוקמו 2 פלוגות ג'יפים אשר 

נשלחו לנגב )הבסיס לגדוד 9(.
רכש טנקים: נעשו ניסיונות לרכש בארצות 
בשל  הוגבלו  אשר  ובצ'כוסלובקיה  הברית, 
האמברגו. באותה תקופה הושמש טנק השרמן 
הראשון, "תמר", מעודפי מלחמת העולם השנייה 
שנשארו בארץ; נרכשו 10 טנקי הוצ'קיס מיושנים 
בצרפת; ונגנבו מהצבא הבריטי, לפני עזיבתו את 

הארץ, 2 טנקי קרומוול. 
הטנקים אורגנו כולם בחטיבה 8, במסגרת 
גדוד 82 - גדוד הטנקים הראשון בצה"ל והיחידי 
במלחמת העצמאות. במסגרת חטיבת הנגב הוקם 
גדוד הפשיטה הממוכן 9. כמו כן הוקמו יחידות 

ממוכנות/ניידות בחטיבות.
גדוד 9 השתתף בהתקפה על משטרת עיראק 
סואידן )סמוך לקיבוץ נגבה(, בהתקפת־נגד 
בבארות יצחק, ובפשיטה על ביר אבו ג'בר )מקום 
שהיה מעט דרומית לקריית גת כיום(. גדוד 89 
כבש את ַכַרִּתָיה )מקום הסמוך לקריית גת כיום(.

 בקרבות עשרת הימים 
)8־18 ביולי 1948(

בחזית הצפון פעלו כוחות צה"ל נגד "צבא 
ההצלה" של קאוקג'י ונגד הצבא הסורי. כוחות 

השריון של צה"ל 
במלחמת העצמאות

לרגל מלאות 70 שנה למדינת ישראל ולחיל השריון מובא בזאת מבט חטוף על הקמת 
הכוח המשוריין במלחמת העצמאות והמשכו בחיל השריון של אותם ימים רחוקים. על 

אף שהשריון היה אז דל ובראשית דרכו הוא הגיע לקראת השלבים המכריעים שבמלחמה 
להישגים בולטים בלחימה, שיצקו את היסודות לחיל השריון המודרני כיום

אל"ם )במיל'( בני מיכלסון

טנק השרמן "תמר" של חטיבה 8 בכיבוש ניצנה 
במלחמת העצמאות
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אילניה(.  )כיום  סג'רה  את  תקפו  קאוקג'י 
"דקל" שיצא  מבצע  כוח  בינתיים התארגן 
מהגליל המערבי לעבר נצרת ותקף את האויב 
מעורפו. החטיבה המשוריינת 7 הייתה הכוח 
העיקרי במבצע "דקל". זחל"ם שלנו החמוש 
אויב  שריוניות   6 השמיד  מ"מ   20 בתותח 
)החמושות בתותח 37 מ"מ( והכריע את הקרב 
על נצרת. המהלך המפתיע הביא לנפילת כפרים 
ערבים רבים לידינו ולכיבושה של נצרת. "צבא 
ההצלה" בגזרה זו התמוטט והגליל התחתון 

עבר לשליטתנו.
בחזית המרכז נערך המבצע הנרחב ביותר - 
מבצע "דני". לקראת מבצע רוכז כוח של כארבע 
חטיבות. חטיבת השריון 8 הייתה הכוח העיקרי 
במבצע "דני". מטרות המבצע היו להרחיק את 
איום הלגיון מתל אביב, להרחיב את הפרוזדור 
לירושלים ולהקל את הלחץ מעל ירושלים. במבצע 
זה נכבש השטח מראש העין ועד עמק איילון, 
לרבות הערים לוד ורמלה ושדה התעופה לוד. 
בגזרה המזרחית של המבצע הורחב הפרוזדור 
עד לנחל שורק. שני ניסיונות נוספים לכבוש את 
לטרון נכשלו, ומתחם זה נשאר בידי הלגיון )עד 

מלחמת ששת הימים(.
בהפוגה השנייה )שהחלה ביום 19 ביולי 1948( 
הוקם מערך ההדרכה של השריון, שפוצל בין 
חטיבה 8 לאגף ההדרכה. נרכשו 30 טנקי שרמן 
באיטליה אולם הם לא הספיקו להגיע לארץ 
בזמן המלחמה. נמשך ייצור השריוניות ובינתיים 
הוקמו יחידות ממוכנות וממונעות נוספות - גדוד 

19 בחטיבת גולני ופלוגות בחטיבות החי"ר.
לאחר שהסתיימה ההפוגה השנייה )ביום 
15 באוקטובר 1948( השתתף השריון במבצעי 
ההכרעה הגדולים. חטיבה 7 השתתפה במבצע 
"חירם", וחטיבה 8 כבשה את משטרת עיראק 
סואידן. הראשון במבצעים הגדולים בדרום היה 
מבצע "יואב" שנערך בימים 15־22 באוקטובר 
 8 1948. המבצע החל בהתקפה של חטיבה 
)התקפת שריון ביום( על עיראק־אל־מנשייה 

)כפר ערבי שהיה צפונית לקריית גת כיום(. 
מטרתו הייתה לפרוץ את הדרך אל הנגב, שהיה 
מנותק על ידי המערך המצרי בקו מג'דל־בית 
ג'וברין. קדם למבצע זה מבצע "אבק", שבמהלכו 
הוטסה לנגב אספקה ובמטוסים החוזרים הוטסו 
לוחמי חטיבת "הנגב" צפונה להתארגנות. חטיבת 
"יפתח" הסתננה לנגב והחליפה את לוחמי 
חטיבת "הנגב". הוחלט לפעול בגזרה המערבית, 
ובליל 16־17 באוקטובר הובקע המערך המצרי 
בצומת. בהמשך הלחימה נכבשו משלטי כאוכבה 
וחוליקאת )סמוך לחלץ כיום( והדרך לנגב נפרצה. 
הטריז שננעץ בבית חנון )ברצועת עזה( גרם 
למצרים להסיג את כל הכוחות שהיו מצפון לו. 
ניסיון נוסף שנעשה לכבוש את משטרת עיראק 
סוידאן נכשל. כוחותינו ניצלו את התמוטטות 
המערך המצרי והמשיכו דרומה וכבשו את באר 

שבע.
במבצע "אסף" השמידו גדוד 89 יחד עם 

כוחות מ"גולני" גדוד חי"ר מצרי.
פעולת השריון  היה שיא  "חורב"  מבצע 
במלחמת העצמאות, במבצע זה הופעלה חטיבה 
8 לביתוק המערך המצרי במהלך ההכרעה של 

המבצע.
במבצע "עובדה" - הופעל גדוד הפשיטה 
במהלך  הירדני  הלגיון  כנגד   19 הממוכן 

ההתקדמות לאילת.

מאפייני השריון בסיום מלחמת 
העצמאות

של  תפיסתו  הודגמה  המלחמה  במהלך 
יצחק שדה בעניין חטיבת טנקים, ומשמעותה 
הארגונית הרצויה. דוגמאות לפעולה - כיבוש 
שדה תעופה לוד, ההתקפה על עיראק אל מנשייה, 
חדירה לעומק וכיבוש עוג'ה אל חפיר במבצע 
"חורב". גובשו תפיסות תפעול שריון יחידתיים 
- גדוד 79, גדוד 89. כמו כן זוקקה תפיסתו של 
לסקוב, ראש אה"ד, שדגלה בחדירה לעורף האויב 
ותפיסת שטחי מפתח - המשמעות הארגונית 

- חטיבה ממוכנת )גדוד טנקים, גדוד חרמ"ש 
וגדוד חי"ר( וגדודים ממוכנים בחזיתות. חטיבות 
החי"ר אורגנו בתקן אחיד עם פלוגות סיור/ג'יפים 
בכל אחת. הוקם מערך ההדרכה של השריון - 
בית ספר לטנקיסטים ופירוקו, הוקם בה"ד 11, 
ובוצעו קורסי מפקדים בגדוד 82. נקבעה תורת 
לחימה על־פי האסכולה הבריטית. המבנה הסופי 
שנקבע לאחר המלחמה היה של חטיבה ממוכנת 

בהרכב גדוד טנקים, גדוד חרמ"ש וגדוד חי"ר.
לאחר מלחמת העצמאות פורקה חטיבה 8 
ופורק בית הספר לטנקיסטים. המלחמה התנהלה 
ללא מפקדה מקצועית לשריון. מערך ההדרכה 
הנמצא בחיתוליו. בסוף המלחמה הייתה כשירות 

נמוכה של הרק"ם.
האם הועדפו שיקולים פוליטיים פנימיים 
לעומת עקרון מקצועי? פירוק חטיבה 8 והעברת 
גדוד 82 וגדוד 89 לחטיבה 12 )הנגב(. מערך 
השריון הקיים פורק ורוכז בחטיבה 7, שהועברה 

מהצפון לדרום.
המלחמה התאפיינה בהתפתחות מואצת 
ממצב של היעדר של שריון בתחילתה, לגורם 

המכריע במבצע "חורב".
טנקים: מתוך 87 טנקים שנרכשו, רק 41 הגיעו 
לארץ ומתוכם רק 13 )רובם באיכות נמוכה( לקחו 
חלק בקרבות. התגלתה יוזמה רבה בייצור עצמי 
ובאלתורים, אך רמת האחזקה הייתה נמוכה. 
מערך השריון נבנה ללא מפקדה מקצועית. בסוף 
מלחמת העצמאות הייתה הסתמכות על מערך 
חי"ר מילואים גדול שייערך בגבולות, ולאחר 
ניהול קרב הגנה יעביר כוח מחץ, כולל שריון, 

את המלחמה לשטח האויב.
מלחמת העצמאות גבתה מחיר דמים כבד 
מהיישוב העברי בארץ. 4795 לוחמים נפלו החל 
ב־29 בנובמבר 1947 ועד 20 ביולי 1949 )היום 
שבו נחתם הסכם שביתת הנשק האחרון, עם 
סוריה(. עוד נהרגו אזרחים רבים במהלך שנה 
וחצי של קרבות. יחד נהרגו למעלה מ־6,000 

איש במלחמה. 

שריונית מרמון הרינגטון )Marmon Herington( - דגם המוצב 
ביד לשריון בלטרון

משוריין "סנדוויץ'" ממלחמת העצמאות )במוזאון בתי האוסף לתולדות צה"ל(. 
בדלת הפתוחה חלקית אפשר להבחין במבנה ה"סנדוויץ'"
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סא"ל )במיל'( מיכאל מס

טנק הוצ'קיס 
מספר 631 של 

הפלוגה השישית, 
מחלקה 3 בגדוד 82

גרישה פוליאקוב )משמאל( 
ואליהו פסט, על הוצ'קיס 
112 של פלוגה א' בשדה 
התעופה לוד לאחר כיבושו

עוד טנקי הוצ'קיס מפלוגה ו'

 H39 טנקים מסוג
הוצ'קיס במסדר 

בגדוד 82 של חטיבה 
8 מסומנים בסדרת 

המספרים של פלוגה 
ו'. טנק 600 הינו טנק 

המ"פ. משמאל, מפקד 
החטיבה יצחק שדה

סימון טקטי 
גרמני בשימוש 

גדוד 82?
התבוננות רבת שנים בסימונים הטקטיים שפיתחו הגרמנים במהלך מלחמת העולם 

השנייה, מושכת את תשומת הלב לסימון בן 3 ספרות הצבוע על צריחי הטנקים משני 
הצדדים. סימון דומה מופיע גם על גבי טנקים ומשוריינים שבהם השתמש גדוד 82 

במלחמת העצמאות. האומנם מקרה הוא או אימוץ של שיטה?
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טנק טייגר 1 בסכמת צביעה בגוון 
חול, הנושא את המספר 231, 
המצביע על היותו הטנק הראשון 
במחלקה 3 בפלוגה השנייה

קבוצת זחל"מים של פלוגה 
ג' מגדוד 82 המסומנים 
בסדרה 300. הסימון בן 
שני הקווים האלכסוניים 
מייצג את גדוד 82

זחל"ם עם תותח 6 ליטראות של 
חזית הדרום בעל סימון של פלוגה ג'

טנק פנצר 4 עם לוחות בזוקה 
ענקיות ו"חצאית" מיגון מסביב 
לצריח, הנושא את המספר 505

סימון טקטי גרמני במלחמת העולם השנייה

שיטות הסימון של כלי רק"ם בצבא גרמניה במהלך מלחמת העולם השנייה, 
היו שונות ומגוונות ביותר, החל מסימון המסגרת כמו טנק, מחלקה, פלוגה, 
ועד לסימון אופי המסגרת, כמו חרמ"ש, ארטילריה, שריון וכו', הכולל גם 
את השייכות לעוצבה. סימון המסגרת עד לרמת הפלוגה התבסס על שלש 
ספרות לפי ההיררכיה, כאשר הספרה המייצגת את המאות, מצביע על 
מספר הפלוגה, הספרה של העשרות מצביעה על המחלקה, ואילו סיפרת 
היחידות, מצביעה על מיקום הטנק במחלקה. מספר הטנקים במחלקת 
שריון גרמנית היה בן חמישה טנקים, ולפעמים אף יותר. להלן המבנה של 

הסימון הגרמני המלמדת על מיקומו של הרק"ם בפלוגה.
טנק חמישי טנק רביעי טנק שלישי טנק שני טנק ראשון מ"מ פלוגה שלישית

315 314 313 312 311 מחלקה ראשונה
325 424 323 322 321 מחלקה שנייה
335 334 333 332 331 מחלקה שלשית
345 344 343 342 341 מחלקה רביעית

טנקים בעלי סיפרה 0 במרכז המספר היו שייכים למפקדת היחידה או 
היוו טנקי מפקדים. הסימונים נצבעו על צריחי הטנקים בלבן עם שוליים 

אדומים או שחורים, וכן בשחור.

הסימון בגדוד 82 - העתקת השיטה הגרמנית
גדוד 82 שהוקם במסגרת חטיבה 8 בפיקודו של יצחק שדה עבר מספר 

תהפוכות ארגוניות החל מתקן הכולל פלוגת טנקים אחת ועד לתקן 
המורחב שגובש לקראת יולי 1948. המבנה החדש כלל:

 פלוגה א - שריוניות.
 פלוגה ב' - טנקי הקרומוול וטנק השרמן.

  פלוגה ג - פלוגת חרמ"ש בת שלוש מחלקות אשר בכול אחת מהן 
ארבעה זחל"מים.

 פלוגה ד' - פלוגה מסייעת.
 פלוגה ה' - פלוגת מפקדה.

 פלוגה ו' - טנקי ההוצ'קיס )10 במקור(.
הימצאותם של טנקי ההוצ'קיס בפלוגה השישית, מסבירה את הסימון על 
מרבית הטנקים מסוג זה שהיה בסדרה של 600. גם המשוריינים והזחל"מים 
של הגדוד מצדיקים את ההנחה שמדובר בשיטת הסימון הגרמנית, בהיותם 
נושאים את הסדרה 300 של פלוגה ג', ואף אפשר לראות זאת באחד 
מטנקי הקרומוול שנשא את הסימון 211, סימון המצביע על שיוכו לפלוגה 
השנייה, מחלקה ראשונה, טנק ראשון. הקרומוול השני היה מסומן במספר 
457 שאינו "מסתדר" עם השיטה. לעיתים סומנו טנקי הוצ'קיס במספרים 
אחרים כאשר עברו תחת פיקודן של פלוגות אחרות בגדוד, כמו פלוגה א'.

אפשר להניח ששיטת הסימון הטקטי, של 12 מתוך 14 הטנקים בגדוד 82 
)שני טנקים השרמן, "תמר" ו"מאיר" לא סומנו במספרים(, וכן הזחל"מים 
והשריוניות, נבחרה בידי מפקד הגדוד פליקס ביאטוס, ששירת קודם לכן 
בצבא הפולני ולאחר מכן בצבא הסובייטי, והוא הביא לאימוץ שיטת 

הסימון הגרמנית בה הבחין במהלך מלחמת העולם השנייה. 

ביבליוגרפיה:
"ניצני שריון", מאת עמיעד ברזנר, 1995, הוצאת מערכות, עמוד 141.  .1
סימון טקטי בצבא הגרמני במלחמת העולם השנייה. לעיון ראו כאן:  .2
http://www.schwimmwagen.ch/english/tacticalSigns_E.html
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מהנעשה בעמותה
ליקטו וערכו אל"ם )במיל'( שאול נגר ואליעזר אבני | צילום: סמל עומר כ"ץ וסמל מתן אמור

אנדרטה לאוגדת "עמוד האש" שהובילה ומובילה לפני המחנה

הכוחות של אוגדה "עמוד האש" היו לעוצמה התקפית איתנה במלחמת 
ששת הימים, הם דהרו קדימה בסיני במרחבי חולות אום כתף, בגזרת 
ביר לחפן ובצירי ואדי חרידין, ושעטו דרומה עד לעומק סיני. במלחמת 
יום הכיפורים השתתפה האוגדה בקרבות הבלימה בסיני ובמתקפת־הנגד, 
וכוחותיה היו הראשונים שצלחו את תעלת סואץ והכריעו את המערכה 
במבצע "אבירי לב". ב־26 ביוני 2018 נחנכה בפארק העוצבות שביד 

לשריון האנדרטה המביאה את סיפורה על אוגדה זו.

"...האוגדה שלנו לקחה חלק בקרבות העיקריים של המלחמה. ־־־ עם 
הפסקת האש, בעומדי באותו ערב במבואות איסמעיליה ובראותי את 
הטנקים האחרונים בוערים, ראיתי לנגד עיני את פני הלוחמים - לוחמים 
איתם דיברתי ביום כיפור ערב המלחמה. זכרתי את מבטם של הלוחמים 
ואת ההחלטה הנחושה שהייתה נסוכה על פניהם, וידעתי שהם לא 
יכזיבו. ואמנם היה על מי לסמוך. רבים מהם לא זכו להגיע אתנו אל 
גמר המלחמה, אבל הם אלה שהביאו את המלחמה לסיומה...". כך כתב 
האלוף אריאל שרון ז"ל, שפיקד על האוגדה במלחמת יום הכיפורים, 

כמה ימים לאחר סיומה.
בטקס שהתקיים נשאו דברים האלוף )במיל'( ג'קי אבן ששימש סגן 
מפקד האוגדה במלחמה ופיקד על "חצר המוות" שדרכה חצו הכוחות את 

התעלה, וכן נשא דברים קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון.

הסרת הלוט מעל החלק הפותח של האנדרטה בפארק העוצבות. מימין: 
יהודה יהב שעיצב את האנדרטה, קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון, 

האלוף )במיל'( עוזי דיין שפיקד על האוגדה בעבר, ויו"ר עמותת יד לשריון 
האלוף )במיל'( אודי שני

לעד חייבים לזכור - הפרטיזנים

"כשאנו ניצבים כאן היום מול הדור השלישי והדור הרביעי של הניצולים 
ושל הלוחמים היהודיים שלחמו במלחמת העולם השנייה ומול וטרנים 
גיבורים, אחרוני הדור המופלא ההוא, אני אומר - 'בכול דור ודור חייב 
אדם לראות את עצמו כאילו הוא נלחם בנאצים במלחמה הגדולה והנוראה 
ההיא - מלחמת העולם השנייה.' ־־־ 'בכול דור ודור מתעורר כוח אחר 
של רשע. אנחנו נמצאים פה בזכות אלו שלחמו ושחררו את העולם מכוח 
הרשע הנורא והאיום ההוא. אנחנו יושבים פה לבטח במדינת ישראל 
ופוקחים עין אל כוחות רשע שצומחים בדור הזה. ־־־ דור לוחמי מלחמת 
העולם השנייה הולך ונעלם כדרך כול בשר. חשוב שסיפוריהם יועברו 
לעם וסיפורו של הדור הנפלא הזה יסופר - לעם היושב בציון ולעם היהודי 
כולו מדור לדור. לעד חייבים לזכור את גבורתם של מיליון וחצי היהודים 
שלחמו נגד הנאצים כדי להציל את אחיהם ואחיותיהם, שנשחטו ללא 
רחמים בידי הצורר הנאצי. נזכור לעד את גבורתם של הלוחמות והלוחמים 
שהתגייסו והתנדבו והקריבו קרבן עבור הצלתו של העם היהודי ועתיד 

האנושות כולה."

דברים אלה אמר חבר הכנסת יצחק )בוז'י( הרצוג )כיום יו"ר הסוכנות 
היהודית(, בטקס מכובד שהתקיים ביד לשריון, לציון יום השנה ה־73 
לניצחון על הנאצים, לציון תרומתם של הלוחמים היהודים ובהם הפרטיזנים, 
לניצחון במלחמה זו, ולציון 70 שנה למדינת ישראל. הטקס התקיים ליד 
האנדרטה לזכר הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות, ביום 8 במאי 2018, 
בהשתתפות חבר הכנסת ויו"ר האופוזיציה יצחק )בוז'י( הרצוג, שאביו 
הנשיא השישי חיים הרצוג היה לוחם במסגרת הצבא הבריטי באותה 

ברוך שוב, יו"ר ארגון הפרטיזנים, נושא דבריו בטקס
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מלחמה; ותיקי הפרטיזנים ובראשם ברוך שוב, יו"ר ארגון הפרטיזנים; 
חברי עמותת יד לשריון בראשות יו"ר העמותה האלוף )במיל'( אודי שני; 
האלוף חיים ארז יו"ר עמותת הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה; 
וכ־500 תלמידות ומורות של אולפנת זבולון בראש העין ותלמידים ומורים 

מבית הספר התיכון בליך ברמת גן, ועוד רבים. 
* בכל שנה בחודש מאי אנו מקיימים טקס לציון גבורת הפרטיזנים היהודים 
במלחמת העולם השניה בהשתתפות תלמידי ותלמידות מערכת החינוך 

ובהשתתפות ארגון הפרטיזנים. 

צה"ל בן 70
צה"ל שלנו שתמיד נשאר צעיר ומתחדש, בזכות המפקדים והלוחמים 
המתחלפים, הוא צבא בן שבעים, ואף הוא ציין אירוע מיוחד זה במפגש 
חגיגי שהתקיים באתר יד לשריון, במעמד נשיא המדינה מר ראובן ריבלין, 
ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, שר הביטחון מר אביגדור ליברמן, 
הרמטכ"ל רב־אלוף גדי איזנקוט וחברי המטה הכללי. הטקס החגיגי 
התקיים באמפיתאטרון של יד לשריון ביום 7 במאי 2018, וקדמה לו 

ארוחת ערב חגיגית לפני בניין המשטרה.
נשיא המדינה מר ראובן ריבלין אמר כי "דור מחליף דור אבל המנגינה 

לעולם נשארת... הצבא השתנה ללא היכר. גם החברה הישראלית השתנתה 
מאז ללא היכר, אבל דבר אחד לא השתנה - הרוח. זוהי אותה הרוח 
בתש"ח ובתשע"ח, רוח ערכי צה"ל: דבקות במשימה, מקצועיות, דוגמה 
אישית, אחוות לוחמים, קדושת החיים, טוהר הנשק, וכבוד האדם. הרוח 
שמנצחת מלחמות, מכריעה טרור, וגודעת במהירות כול ניסיון להלך 

שר הביטחון מר אביגדור ליברמן בעצרת 70 שנה לצה"ל

נציגי צבאות זרים בתמונה קבוצתית לכבוד 70 שנה לצה"ל

אימים על מדינת ישראל. הרוח הזו, היא שעמדה לנו בבנייתה של חברה 
איתנה. היא שעומדת לנו גם היום, כנגד כול הקמים עלינו לכלותנו".

ראש הממשלה מר בנימין נתניהו אמר כי "אגרוף הפלדה שלנו קפוץ 
ודרוך, אבל לפני הכול הוא תלוי ברוח, רוח העשויה ללא חת, של המשרתים 

והמשרתות בצה"ל, בכול יחידה, בכול תפקיד".

חטיבת אלכסנדרוני זוכרת
"אירועי יום הזיכרון והעצמאות השנה עומדים בסימן 70 שנים למדינה. 
כבר למעלה מ־70 שנים אנו נלחמים את אותה המלחמה, המלחמה על 
עצמאותנו. זוהי מערכה מתמשכת המשנה פנים וצורה. זוהי מערכה 
כואבת שמצלקת את גופו ורוחו של העם הקטן והחזק הזה. כול נופל 
הוא עולם ומלואו, כול גיבור הוא סיפור חיים, כול חלל הוא אישיות וגם 
חלומות שכבר לא יתגשמו". כך ציינה הגברת לימור גור, מנהלת בית 
הספר הר־טוב, בפתח דבריה בטקס הזיכרון השנתי לחללי גדוד 32 של 
חטיבת אלכסנדרוני. הגדוד לחם בקרבות לטרון במלחמת העצמאות. 
הטקס התקיים ביום 23 במאי 2018, בחסות המועצה האזורית מטה יהודה 
ובסיוע חברת "נשר". הטקס התקיים ליד האנדרטה של הגדוד הסמוכה 

ליד לשריון, הכינו וניהלו אותו מורי השל"ח בעזרת תלמידי השכבה.
בטקס השתתפו בין השאר ותיקי הגדוד ובהם תא"ל )במיל'( אשר לוי, 
שהיה מ"פ ב'; מר הניו )צבי בן־משה( שהיה סמל קרבי בחטיבת אלכסנדרוני 
בגדוד 33 וממארגני הטקס; רס"ן )במיל'( מירון נומיס )בנו של רב־טוראי 
חיים ]צ'רלי[ נומיס מחטיבת אלכסנדרוני, שנפל ביום 8 בדצמבר 1948 
בנגב המערבי(; מר ניב בר־גיא, מנהל מחלקת החינוך במועצה האזורית 
מטה יהודה; ותא"ל )במיל'( צביקה קן־תור, מנכ"ל עמותת הלוחם היהודי 

במלחמת העולם השנייה, שיִֵצג את עמותת יד לשריון.
בקרב לטרון של גדוד 32 השתתף גם אריאל שרון ז"ל, שלימים כתב 
על הקרב הקשה: " חשבתי אז ועדיין מהרהר בכך עד היום: אלו תעצומות 
נפש אדירות היו לאותם צעירים, אשר עברו את תופת השואה ואיבדו 
בה את כול עולמם, ועתה הם מתייצבים בחזית של מולדתם החדשה, 

נכונים להקריב את נפשם למען עצמאותה."

צילום קבוצתי של כמה מאנשי חטיבת אלכסנדרוני, 25 במאי 1949. מוקף 
במעגל צהוב אריאל שרון שהיה מפקד מחלקה בפלוגה ב' בגדוד 32. בפינה 

שמאלית תחתונה של השלט אשר לוי שהיה מ"פ ב'
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70 שנה לגדוד 9

גם גדוד 9 - גדוד השריון הוותיק שראשיתו בתש"ח - קיים טקס 
לציון שבעים שנה למדינה ולקיומו. הערב החל בשיחה של חיילי הגדוד 
ומפקדיו עם לוחמי העבר. לאחר מכן הגיעו בני המשפחות השכולות 
ואנשי הגדוד בעבר. בטקס נשאו דברים אל"ם )במיל'( ישראל גרנית, 
המג"ד הוותיק ביותר שחי כיום, סא"ל אלעד אפרתי המג"ד הנוכחי, וכן 
נציג המשפחות השכולות. בטקס שהתקיים ביום 6 במאי 2018, הוקרנו 

סרטונים מהוויי הגדוד ומורשתו, וכן השתתפה להקה צבאית.

מהותו של מגדל דמעות השריון
מגדל דמעות השריון הבנוי בפינת בניין המשטרה באתר יד לשריון, 
הוא המיצג המרכזי שבמכלול הזיכרון שבאתר. האמן דני קרוון אשר עיצב 
אותו לפני שנים, בא לבקר וסחף בביקורו את מנכ"ל העמותה ואנשי מרכז 
ההסברה. האמן הסביר למדריכות יחידת ההסברה מה מבטא המגדל: 
המגדל הוא פסל חי, זהו מיצג אומנותי שבו האדם הנכנס לתוכו הוא חלק 
ממנו. כול אחד חֹווה אותו אחרת, כול אחד מפרש אותו אחרת. החושך 
והאור, הפלדה, המים והשתקפות פניו של המבקר - זוהי החוויה הקרובה 

ביותר לייצוג השכול והזיכרון.
אנו מודים לדני על המאמץ שעשה כדי להגיע ומאחלים לו המשך חיי 

בריאות ויצירה. הביקור התקיים ביום 11 ביוני 2018.

אנשי המטה של מינהל חברה ונוער ביד לשריון

ביוזמת הגב' נחמה בר־כוכבא, יו"ר ועדת החינוך של יד לשריון, הגיעו 
לביקור באתר כ־20 אנשי מטה מינהל חברה ונוער של משרד החינוך, 
בראשות מר חגי גרוס. הביקור התקיים ביום 17 ביולי 2018 בהשתתפות 
מנכ"ל העמותה תא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין. בחזון של המינהל מצוין 
כי: "כלל אזרחי ישראל יכירו במורשת התרבותית של עמם, יתרמו לחברה 
ולסביבה, יאהבו את מדינתם, ארצם ומולדתם ויהיו מחויבים לערכיה 
הדמוקרטיים ולחוקיה, יפעלו בדרך מוסרית, ינהיגו ויונהגו בדרך ערכית 
ויכוננו חברת מופת ברוח עקרונות מגילת העצמאות". אנחנו ביד לשריון 
מזדהים עם אבני יסוד אלה, שבפועל משמשות גם אותנו בכול הקשור 
להנצחה הפעילה של חללי השריון ושימור וטיפוח מורשת השריון. במהלך 
הביקור שמעו המבקרים הסבר על האתר וסביבתו מפי מנכ"ל העמותה 
והסבר על נושא הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה מפי תא"ל 
)במיל'( צביקה קן־תור, שהדגיש את נושא הגבורה היהודית במלחמה, 

אשר נגלתה רבדים רבדים ובאיחור רב לאחר המלחמה.

70 שנה - גבורת השריון וניצחון הרוח

עצרת הגבורה והזיכרון השנתית בסימן "גבורת השריון וניצחון הרוח" 
התקיימה ביד לשריון במעמד הרמטכ"ל רב־אלוף גדי איזנקוט. השתתפו 
מפקדי השריון וחייליו בעבר ובהווה, בני המשפחות השכולות ואורחים 

רבים. העצרת התקיימה באמפיתאטרון ביום 16 בספטמבר 2018..

סא"ל אלעד אפרתי מג"ד 9 נושא דבריו בטקס

האמן דני קרוון מסביר לסגל מדריכי האתר על מהותו של מגדל הדמעות

בפתח הביקור. במרכז מר חגי גרוס - מנהל מינהל חברה ונוער במשרד 
החינוך, עם מנכ"ל העמותה תא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין ויו"ר ועדת החינוך 

הגב' נחמה בר־כוכבא

קצין השריון הראשי 
תא"ל גיא חסון 
נושא דבריו בטקס
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מייק האווטין - בנו של איש הקרומוולים בתש"ח

בעיצומן של חגיגות השבעים למדינה ולחיל השריון, ביקר אותנו מייק 
האווטין )Mike Hawtin(, בנו של אחד מאנשי הקרומוולים בתש"ח. 
ביל בראון, אביו של מייק, היה חייל בצבא הבריטי בארץ ישראל לפני 
הקמת המדינה, וערק לשורות צה"ל כדי לסייע לעם היהודי במלחמתו. 
הוא שימש איש צוות באחד מטנקי הקרומוול ואף השתתף במבצע "דני" 
בקרב על משטרת לטרון. הבן מייק הגיע במיוחד מבריטניה לאחר ארבעים 
שנות היעדרות מהארץ, וביקר אותנו ביום 21 ביוני 2018. יחד עם ביל 
אנו מכירים ומוקירים את כול אלו שעשו למען הקמת כוח המגן העברי

5 ביוני 2018 חנוכת אנדרטה לגדוד סיור 134
בפארק העוצבות נחנכה האנדרטה של גדס"ר 134, בהשתתפות לוחמי 
הגדוד ובני משפחותיהם. האירוע היווה מפגן מרגש של רעות ומורשת. 
פארק העוצבות מהווה פינת חמד ייחודית, שבה מורשת היחידות מונצחת 
בחורשה נעימה ומרגיעה. האירוע התקיים ביום 5 ביוני 2018. מפקד 

אוגדה 36 כיבד את האירוע בהשתתפותו.

חנוכת אנדרטה לעוצבות שנסגרו

אנדרטה יפהפייה ויוצאת דופן, המוקדשת לעוצבות השריון שנסגרו 
במהלך השנים, נחנכה בפארק העוצבות ביד לשריון בטקס מרגש ביום 26 
ביולי 2018. בטקס השתתפו יו"ר עמותת יד לשריון האלוף )במיל'( אודי שני, 
האלוף )במיל'( יפתח רון־טל יו"ר ועדת ההנצחה, שעמד בראש הצוות שבחר 
 ,HIT את העיצוב, פרופ' אדוארד יעקובוב נשיא המכון הטכנולוגי של חולון
קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון, מפקדים מהיחידות שנסגרו ואורחים. 
הנחה את הטקס תנ"צ בדימוס אליהוא בן־און. האנדרטה עוצבה בידי שלושה 
סטודנטים מהמכון הטכנולוגי של חולון מהפקולטה לעיצוב: נופר כהן - 
עיצוב פנים, אסא אלבז - עיצוב תעשייתי ודנה זבדי - עיצוב תעשייתי. 

מייק האווטין, בנו של איש הקרומוולים מתש"ח, בביקורו ביד לשריון

צילום מטקס הסרת הלוט של האנדרטה לעוצבות שנסגרו. לוחצים ידיים 
פרופ' אדוארד יעקובוב והאלוף )במיל'( אודי שני, משמאל פרופ' אסא כשר 

חבר ועדת ההנצחה, במרכז קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון, ומימין מנכ"ל 
העמותה תא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין ומשמאלו הצוות שעיצב את האנדרטה

מראה האנדרטה | צילום טל קירשנבאום האנדרטה לגדוד הסיור 134
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"אנדרטה זו איננה עוסקת בשכול, אלא בחוסרן של יחידות שנסגרו לצורך 
שדרוג הסד"כ. לכן, מתוך הדיונים בקבוצה, החלטנו לעצב אנדרטה שמטרת 
העל שלה היא להנכיח את חוסרן של אותן יחידות באופן חזותי: האנדרטה 

עוסקת ביצירת השלם בחיל השריון באמצעות החסר," הסבירה דנה זבדי.
"הסיפור הוא לא הטנקים, הסיפור הוא האנשים. הנוער כיום מתעניין 
במורשת הזו, במורשת של העבר ובמורשת של ההווה." כך ציין בטקס קצין 

השריון הראשי תא"ל גיא חסון.

5 ביולי 2018 ביקור גנרל הודי 

הגנרל ההודי Shekhar Dutt ביקר ביד לשריון ביום 5 ביולי 2018, יחד 
עם האלוף )במיל'( יוסי בן־חנן. הגנרל כיהן בעבר כמנכ"ל משרד הביטחון 
ההודי וכממונה על התעשיות הביטחוניות של הודו. ביקוריהם של ידידנו 
ממדינות זרות מכבדים את מורשת החיל ומדגישים את חשיבותה הלאומית.

הגנרל ההודי Shekhar Dutt )משמאל( עם מנכ"ל העמותה תא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין
עומר אדם בהופעה ביד לשריון | צילום: שרון רביבו

  17 במאי 2018: השבעת טירונים מחזור מארס 2018.
  3 ביוני 2018: ביקור סגל הפיקוד של TRADOC ביד לשריון, 

בליווי האלוף קובי ברק מפקד זרוע היבשה.
  12 ביוני 2018: טקס התייחדות חטיבה 401.

  24 ביוני 2018 טקס סיום אימון צמ"פ מחזור מארס 2018 בראשות 
קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון ומפקד החטיבה אל"ם עומר 

מורן.
  28 ביוני 2018 טקס סיום קמ"ט מספר 142, הקמ"ט ראשון עם 

מפקדות.
12 ביולי 2018 טקס סיום קמ"ד )קורס מדריכות( מספר 115.  

  אוגוסט 2018: עצרת 70 שנה לחטיבה 7 בהשתתפות כ־2,500 
לוחמי החטיבה ומפקדיה בעבר ובהווה, במעמד קצין השריון 

הראשי תא"ל גיא חסון ומפקד החטיבה אל"ם רומן גופמן.
  טקס החלפת מח"ט 401 במעמד מפקד פיקוד הדרום האלוף 
הרצי הלוי ומפקד אוגדה 162 תא"ל עודד בסיוק. אל"ם דוד 
סונגו המח"ט הנכנס קיבל את הפיקוד מידי אל"ם אוהד נג'מה 

המח"ט היוצא.
  טקס השבעת טירוני שריון בחטיבה 460, בהשתתפות כ־5,000 איש 
במעמד קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון ומפקד החטיבה אל"ם 

עומר מורן.

עומר אדם הזמר הנודע בערב העמותה

עומר אדם הזמר הנודע הופיע באירוע מלהיב ומרשים לכבוד חברי 
עמותת יד לשריון, באמפיתאטרון שבאתר בלטרון, שהיה גדוש ביום 5 
בספטמבר 2018. היה זה אירוע שסגר את הקיץ במפגש רעים מהנה. 

ניפגש בערבי העמותה הבאים!

אירועים נוספים בעמותה
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ָּבָלָדה ַלַּטְנק
גיל טל

ֶאל ִּפְלַדת ַהִּׁשְריֹון ּבֹוֶהֶקת ַהֶּׁשֶמׁש,
ַׁשְרְׁשרֹות ַהְּפָלָדה ְּכִׁשָּניו ֶׁשל ְּדָרקֹון,

ְוָאנּו עֹוְמִדים ְוצֹוִפים ֶחֶרׁש ֶחֶרׁש,
ֶצֶות ָצִעיר ֶׁשל ַטְנק ֶסְנטּוְריֹון.

ְּביּוִני ִקַּבְלנּו אֹותֹו ְלָיֵדינּו,
ָחָדׁש ּוַמְבִריק ְללֹא ֶּכֶתם ּוְרָבב,

ְוַעל ַהְּצִריַח ָחַרְתנּו ְׁשמֹוֵתינּו,
אּוִרי, ְצִבי, ַאְבָרָהם ְויֹוָאב.

ּוַבֲחִמָּׁשה ְּביּוִני ְּבַזַעם ָּפרּוַע
ַרַעם ְמנֹועֹו ְּבַרַעם ָעָׁשן,

ּוַבֶּקֶׁשר ָקָרא ַהַּמַג"ד: נּוַע, נּוַע!
ּוָפָגז ִראׁשֹון ְּבָקֶנה ָאז ִנְטַען.

ְּבַלַהט ַהְּקָרב ֵּכיַצד לֹא ֶאְזּכָֹרה
ִּפְלחּו ֶאת ְּכֵתִפי ְרִסיִסים ֶׁשל ִרּמֹון.

ְּבחֶֹסר אֹוִנים הּוַבְלִּתי ָאחֹוָרה
ְוַהַּטְנק ֶנֱעַלם ְּבִטְרטּור ַאֲחרֹון.

ִמְכָּתִבים ְלֵאין ְספֹר ַלֶּצֶות ָּכַתְבִּתי
ִמֵּבית ַהחֹוִלים ַהְּצָבִאי ְּבֵאי-ָׁשם,

ַאְך ְּתׁשּוָבה אֹו ִמְבָרק ֵמֶהם לֹא ִקַּבְלִּתי,
ַוַּדאי, ָּכְך ִהְרַהְרִּתי, ְרחֹוִקים ֵהם ִמָּכאן.

ְוָאז ְּבַמָּכה ִנְפְסקּו ַהְּקָרבֹות,
ָחְלפּו ְׁשעֹות ָהֵאׁש, ַהִּמְדָּבר ָאז ָחַרב.

ְלִסיַני ָיָצאִתי ֲאפּוף ִזְכרֹונֹות
צֹוֶפה ִלי ְּבָמֶות, ַּבֶהֶרס ָהַרב.

ְמַטֵּיל ָהִייִתי ֵּבין ְּתלּוִלּיֹות ֶׁשל חֹול,
ֵּבין ְׂשִריִדים ֶׁשל ּתֹוָתח ּוִפּסֹות ֶׁשל ַּבְרֶזל,

צֹוֶפה ִלי ְּבָמֶות ָזרּוַע ַּבּכֹל
ְוהֹוד ַהִּמְדָּבר, ּגֹוֵוַע ָקֵמל.

ְלֶפַתע ִּפְתאֹום ִהֵּנה ֶסְנטּוְריֹון
ָׁשחֹר, ְמֻפָחם, ְּבַצד ָׁשם ִנָּצב,

ְוָׁשם ֲחרּוִתים ַעל ִּפְלַדת ַהִּׁשְריֹון
אּוִרי, ְצִבי, ַאְבָרָהם ְויֹוָאב.

במסגרת עבודת הארכיון שעליו אני שוקד, 
מצאתי את השיר שכתב גיל טל בתקופת 
טנקים  בקורס מפקדי  שירותנו המשותף 
ב־1970. המשכנו יחד לקק"ש ולאחר מכן נפרדו 
דרכינו. במלחמת יום הכיפורים לחמתי בגזרה 
המצרית ואילו גיל נשלח לרמת הגולן. במהלך 
הקרבות גיל חילץ את חברנו לקורס, רמי דגני 

שנפגע וצנח לתוך הטנק ובכך בעצם הציל את 
חייו. גיל נהרג מאוחר יותר באום-בוטנה, ביום 
כ"ג בתשרי התשל"ד )19 באוקטובר 1973(. 
וכושר  גילה אומץ-לב, קור־רוח  בלחימתו 

מנהיגות ועל כך קיבל את עיטור העוז.
אני מעלה כאן את השיר לזכרו של גיל. 

יהי זכרו ברוך לעד!

בלדה לטנק
השיר בלדה לטנק נכתב בידי סגן גיל טל ז"ל, בהיותו חניך 

בקמ"ט בשנת 1970. גיל נפל במלחמת יום הכיפורים ברמת 
הגולן, ועל לחימתו זכה לאחר נפילתו בעיטור העוז

איתמר חצור*

לאות 
ולעדות

 כי סגן גיל טל ז"ל, 
מ"א 2076446 גילה גבורה 

 במילוי תפקיד קרבי 
תוך חירוף נפש

תיאור העיטור: ביום השני 
לקרבות ברמת הגולן נפגע אחד 
הטנקים שלנו, ומפקדו נפצע 
ונפל לצריח. תחת אש אויב 
נע סגן גיל טל ז"ל לעבר הטנק 
מפקדו.  את  וחילץ  שנפגע, 
נוסף  טנק  נפגע  יום  באותו 
חילץ  צוותו  את  וגם  שלנו, 
סגן גיל טל ז"ל. מאוחר יותר, 
באחת ההתקפות בדרום הרמה 
הסורית, עלתה יחידתו של סגן 
גיל טל ז"ל על שדה מוקשים, 
מתוך  נפגעו.  רבים  וטנקים 
שדה המוקשים המשיך סגן 
גיל טל ז"ל לנהל את הקרב 
עם האויב אגב חילוץ יחידתו 
הוא  יותר,  מאוחר  לאחור. 
נהרג באום בוטנה. במעשיו 
אלה גילה אומץ לב, קור רוח 

וכושר מנהיגות.
ביום כ"ג בתשרי התשל"ד 
על   ,)1973 באוקטובר   19(
עיטור  לו  הוענק  זה  מעשה 
מאי  התשל"ה  אייר  העוז 
1975, מרדכי גור, רב־אלוף, 

ראש המטה הכללי.

* פורסם באתר השריון ביום 2 ביולי 2018

 הקצין הצעיר קטע מכתב היד המקורי של השיר
סג"ם גיל טל
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