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ן 54 • אדר א' תשע"ט, פברואר 2019 • 15 ש"חתוכן ו ן • גילי ו ן עמותת יד לשרי ביטאו

אל"ם )במיל'( רונן איציק •יו"ר ועדת הביטאון: 
אל"ם )במיל'( שאול נגר •העורך: 

 •חברי המערכת:  אל"ם )במיל'( בני מיכלסון; 
 סא"ל )במיל'( דוד כספי; 

 סא"ל )במיל'( מיכאל מס; 
 רס"ן עדיאל שלמה, 

 רס"ל )במיל'( דוד בקר, 
אליעזר אבני

 •צלמי המערכת:  עומר כ"ץ, סמל מתן אמור, 
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שוש פרנקל •המפיקה: 
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   טלפון למלש"בים: 08-8617339, 
 בית הספר לשריון: 08-9784315, 
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אחיי השריונאים,
גיליון 54 מסמן ארבע נקודות ציון משמעותיות:

הראשונה היא ציון 50 שנים לפתיחת מלחמת ההתשה, 
תקופה שבה צה"ל פעל לאורך הגבולות בעוצמות משתנות, 
וכתוצאה ממנה התרחשו תהליכים דרמטיים בבניין הכוח, 

שחלקם משפיעים עד עצם ימינו.
השנייה היא ציון 10 שנים למבצע "עופרת יצוקה" שהיווה 
תפנית בכשירות צה"ל וחיל השריון, ביכולת התמרון אל 
מול איומי גרילה וטרור. מבצע שתהליכי הלמידה ממנו 
הובילו לשינויים ועדכונים רבים בתפיסת ההפעלה של 

השריון במסגרת הקרב המשולב והבין-זרועי.
השלישית היא מהפכת המוטיבציה בגיוס לשריון, 
שעד לפני שנתיים פחות ממחצית לוחמיו רצו להתגייס 
אליו, וכיום מצבנו אחר לחלוטין. השריון חזר להיות חיל 

אטרקטיבי וקיימת תחרות של ממש בגיוס אליו.
הרביעית, היא "תקרת הזכוכית" שנופצה לאחרונה, 
כאשר מונה האלוף אייל זמיר לתפקיד סגן הרמטכ"ל, 
שאותו לא אייש אף שריונר מאז ביצע את התפקיד האלוף 

ישראל טל )טליק( ז"ל בשנת 1973.
גיליון 54 ממשיך לעסוק בעבר, בהווה, ובעתיד, כאשר 
החיל מצוי בתקופת עשייה משמעותית ומאתגרת, בגיוס 
האנשים, בפעילות אינטנסיבית בגבולות, ובבניין הכוח 
נוכח פני עתיד. העשייה בחיל נותנת תשובה מוחצת למי 
שטען שאין יותר צורך בטנקים, ולמי שחשב שהנוער שלנו 

ירד ברמת המחויבות.
יישר כוח לעוסקים במלאכה!!

ברעות שריונאים,
אל"ם )במיל'( רונן איציק
יו"ר מערכת הביטאון "שריון"

דבר יו"ר עמותת יד לשריון ■ אלוף )במיל'( אודי שני    4

דבר הקשנ"ר ■ תא"ל גיא חסון  4

לספר את הסיפור - זה כול הסיפור ■ תא"ל גיא חסון  6

האלוף השריונר איל זמיר סגן הרמטכ"ל ■ אל"ם )במיל'( רונן איציק  14

נשים לוחמות בשריון ■ ליאור לינדר  16

כך מחנכים ַעם ■ תא"ל )במיל'( אברהם אלמוג  18

עשור למבצע "עופרת יצוקה" ■ אל"ם )במיל'( בני מיכלסון  20

קולות הלוחמים במבצע "עופרת יצוקה" ■ רס"ר )במיל'( דוד בקר  26

גדוד 75 במבצע "עופרת יצוקה" ■ תא"ל אמיר אבשטיין  28

אימון אויב ■ רס"ן גיא דיין  30

שבת בבה"ד 1 ■ אל"ם )במיל'( רונן איציק  32

תכירו את מייקל לובל - הוא "עלה" לשריון ■ סא"ל )במיל'( מיכאל מס  34

יובל למלחמת ההתשה ■ אל"ם )במיל'( בני מיכלסון  36

לחימת השריון בקרב ואדי מבעוק ■ אל"ם )במיל'( יהודה וגמן  41

השריונר המסתער – תא"ל ברוך הראל )פינקו( ז"ל ■ אל"ם )במיל'( בני מיכלסון  46

הידעת? שמות הטנקים הבריטיים מתחילים באות C ■ סא"ל )במיל'( מיכאל מס  51

מבצע ליטני - יום עיון ■ אליעזר אבני  52

פעילות לייזר טאג באתר יד לשריון ■ אליעזר אבני  53

חיל השריון – יומן מבצעים ■ רס"ן עדיאל שלמה  54

סטטוסים נבחרים מהמשטח ■ אל"ם )במיל'( רונן איציק  55

פותחים מדף – סקירת ספרות צבאית ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  56

קוראים כותבים ומגיבים  59

סיור חברי העמותה בחטיבת הבקעה ■ אליעזר אבני  60

מהנעשה בעמותה ■ אליעזר אבני  62
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דבר יו"ר העמותה

דבר הקשנ"ר

עמיתיי וחבריי השריונאים בהווה ובעבר,
סגן  את  לברך  ברצוני  הכול  לפני 
הרמטכ"ל החדש - האלוף אייל זמיר, 
ולאחל לו הצלחה, תושייה ועוז להוביל 
את בניין הכוח בצה"ל בנחישות ובתבונה 

שבה הוא ניחן.
פתחנו שנה אזרחית חדשה, ולבטח 
תהא זו רווית אתגרים ביטחוניים, גם 
בצפון וגם בדרום, גם בשטחי יהודה 
ושומרון וגם בעורף. החברים מצדיעים 
למפקדי צה"ל ולוחמיו, מחזקים את ידם 

וסומכים על שיקול דעתם ורוחם. 
ראש המטה הכללי התחלף, ואנחנו 
כוכבי  אביב  רב־אלוף  את  מברכים 
ומאחלים לו דרך צלחה. משפחת השריון 

לדורותיה - איתך!
הרשו לי בהזדמנות זו מילה אישית 
לרמטכ"ל היוצא, רב־אלוף גדי אייזנקוט: 

ָחַלקנו בשנים הלא רחוקות הרבה דקות 
לחישה, עברנו בשנים היותר מוקדמות 
רגעים של עשייה והתמודדות משותפת. 
הכרתי אותך כאדם מיוחד, שפיך וליבך 
שווים, שאתה איש מעשה ללא ַמנְֶירֹות, 
ואני יכול לומר בבטחה שהובלת את 
צה"ל בגאון, בנחישות ובהצלחה כבירה.
הנני מבקש בשם עמותת יד לשריון 
ובשם משפחת השריון לדורותיה, לומר 
לך בראש וראשונה תודה! לאחל לך עתיד 
טוב, בריאות והצלחה, ולקוות שנמצא 
אותך בשורות הובלת המדינה שזקוקה 

לאנשים כמוך.
חברי העמותה, שריונאים -

מבט קדימה, ראש מורם, יש במה 
להתגאות ויש במי לבטוח.

בברכת רעות עמוקה,
אודי שני

לוחמים ומפקדים, שריונאים,
אקבע בראשית דברי כי חיל השריון 
נמצא בתנופה משמעותית ביותר בשנים 
האחרונות. אתמקד בשנת 2018. שנת 
2018 הייתה שנה משמעותית ביותר 
בגבולות, ובעיקר בגבול עזה. לוחמי 
השריון פעלו בנחישות, במקצועיות 
רבה  להערכה  למגע, שזכו  ובחתירה 
ביותר בקרב מפקדי הגזרות בגבולות. 
בשנה האחרונה בלבד השמידו לוחמי 
החיל מעל 200 תשתיות של האויב, הרגו 
כ־25 מחבלים ופצעו עוד עשרות. זהו 
הישג חסר תקדים הנובע ממקצועיות 
גבוהה, עצמאות פעולה והתכוננות ראויה 

למשימות.
המהפך  שנת  הייתה   2018 שנת 
במוטיבציה לחיל השריון. היכולת שלנו, 
של כולנו, להיות חלק פעיל בסיפור של 
חיל השריון, תוך שילוב פרסומים של 
הפעילות המבצעית, נוכחות ברשתות 
החברתיות ובכלי התקשורת, ביקורים 
והשפעה  ספר,  ובבתי  במכינות 
משמעותית על המתגייסים. כול אלה 
יחד הביאו למהפכה של ממש. יותר 
להיות  רצון  בעלי  נוער  בני  ויותר 
בנו, בחיל השריון.  לוחמים בוחרים 
יותר ויותר הורים ממליצים לבניהם 
להתגייס לשריון. השיח על חיל השריון 

בקרב בני הנוער השתנה מקצה לקצה. 
לכם, המשרתים, חלק משמעותי ביותר 
לספר  הכוח  בכול  נמשיך  במהפך. 
יודעים  את הסיפור שלנו. כי אנחנו 

ומאמינים שהאדם הוא ההבדל.
במהלך השנה האחרונה השלמנו את 
קליטה של גדוד מרכבה סימן 4 נוסף 
טנקים  הוספנו  המילואים.  במערך 
המצוידים  הטנקים  למאגר  נוספים 
ובקרה(.  )שליטה  שו"ב  במערכות 
המשכנו להכשיר לוחמים ולאמן את 
המילואים. החטיבות הסדירות ביצעו 
אימונים משמעותיים ביותר. לאחרונה 
התקבלה החלטה כי חטיבה 188 תהיה 
החטיבה הבאה שתוסב לטנק מרכבה 
סימן 4. השלמנו את ארגון החיל עם 
המ"מ הרביעי במערך הסדיר. כיום רוב 
הטנקים בשריון הם בפיקוד קצינים. 
המשכנו להיות המובילים בקרב היבשתי 

- בעוצמה, במיגון, בקטלניות.
חיל השריון ימשיך להיות המוביל 
בשגרה  ביבשה,  ביותר  והמשמעותי 
ובחירום. נמשיך להתכונן ליום פקודה 

ולהוכיח, כי האדם שבטנק ינצח.
גאה להיות המפקד שלכם, 

ברעות שריונאים,
תא"ל גיא חסון,
קצין השריון הראשי



www.iai.co.il • corpmkg@iai.co.il

 - IAI מגוון מערכות מתקדמות ופתרונות משולבים מבית 
המענה שלך לאתגרי שדה הקרב

COMINTו־ ,EO ,מכ״מי איסוף ⋅

⋅ חיתוך מידע אוטומטי

⋅ תקשורת טקטית רחבת סרט בכל תנאי שטח ובתנועה

⋅ חימוש מונחה מדוייק

⋅ הגנת הכח הלוחם - התראה מוקדמת ותגובה מדוייקת

⋅ מערכות רובוטיות לתמיכת התימרון המשולב

 עליונות 
בלוחמת היבשה
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לספר את הסיפור

התדמית של חיל השריון של חיל אפור, לא מספיק קרבי, של יציאות מועטות 
לחופשה, חיל שלא נלהבים להתגייס לשורותיו - כול זה הפך לנחלת העבר לאור 
המהפך שעשו מפקדי השריון ולוחמים בפעילות יזומה ובעלת השראה שהגבירה 
פלאות את ההניעה )המוטיבציה( להתגייס לשורות השריון. "האתגר אינו למלא 

את השורות, אלא מי ממלא אותן" מציין קצין השריון הראשי בסיפוק

תא"ל גיא חסון, קצין השריון הראשי

זה כול הסיפור
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תקציר מנהלים
שנים רבות סובל חיל השריון מתדמית של 
חיל אפור. תדמית זו השפיעה על המוטיבציה 
של המתגייסים לבחור ולהתגייס לשורות חיל 
השריון. לפני כשנתיים, במחזור גיוס נובמבר 
2016, כשמונים מתגייסים סרבו להתפנות מבסיס 
הקליטה והמיון ולהגיע לחיל השריון. אין זה 
מספר חריג בהתנהלות הגיוס של החיל. מפקדי 
החיל הכירו את אתגר המוטיבציה בתהליך הגיוס, 
ולמרות זאת הצליחו להביא לחיל את מספר 
המתגייסים הדרוש. יתרה מכך, חיל השריון 
הצטיין ביכולתו לגרום למתגייסים "להתאהב" 
בחיל לאחר כחודש בטירונות. אך אותו מחזור 

הגיוס התנהל באופן שונה.
מנהלי הגיוס בבסיס הקליטה והמיון שלחו 
את שמונים מתגייסים לבית הכלא בשל סירובם 
מלוכדת  קבוצה  יצרו  הסרבנים  להתפנות. 
שהתלכדה בעת הגיוס ולפניו, והיו נחושים 
בכול מחיר לא להגיע לחיל השריון. במעבר 
לכלא שיתפו המתגייסים את הוריהם והנושא 
פרץ לתודעה הציבורית כ"אש בשדה קוצים". 
כלי התקשורת סיקרו את הנושא והאתגר של 
חיל השריון בגיוס לוחמיו הפך להיות נחלת 
עם ישראל כולו. החיל בעל המורשת המפוארת 
הפך ברגע להיות החיל שמסרבים באופן גורף 

להגיע אליו.
ההבנה בחיל השריון הייתה - חייבים לפעול 
ומהר. חיל השריון אינו יכול להתפשר על איכות 
לוחמיו, וברור היה שמשהו השתנה. חייבים להבין 
היטב מה השתנה וכיצד עלינו לפעול כדי להפוך 

ולהיות יעד גיוס אטרקטיבי למתגייסים. ברור 
היה כי חיל השריון שבמרכזו הטנק הוא חיל 
הכרחי ליבשה ולצה"ל, ואין לנו אפשרות אחרת 
אלא למשוך לחיל השריון מתגייסים באיכות 

גבוהה ובעלי מוטיבציה גבוהה.
מיתוג  תהליך  לבצע  נדרש   - המסקנה 
אסטרטגי חילי שתכליתו שינוי התדמית של 
חיל השריון, תוך ביצוע פעולות יעילות שיביאו 
את המתגייסים להכיר את לוחמי השריון, 
ולבחור להצטרף לשורותיו. המהפכה הצליחה. 
המוטיבציה להצטרף לחיל השריון בשנה וחצי 
האחרונות עלתה ועלתה. בגיוס אוגוסט 2018 
המתגייסים  מספר  את  שילש  השריון  חיל 
המבקשים בעדיפות ראשונה להצטרף לשורותיו. 
אין זה קסם אלא תהליך אסטרטגי מרשים שחיל 
השריון הוביל בשיתוף אנשי משאבי אנוש בזרוע 

היבשה ובצה"ל, ומערך דובר צה"ל.

 רקע - למה זה קרה לנו? 
חייבים לקחת אחריות

המוטיבציה בקרב הצעירים לבחור בעדיפות 
מעליות  סבלה  השריון  בחיל  לשרת  גבוהה 
ומורדות לאורך השנים. אפשר לציין כי לאחר 
מלחמה או מבצע משמעותי המוטיבציה לגיוס 
לשריון עלתה לפרקי זמן קצרים. הסיבה העיקרית 
לכך הייתה תרומתו המשמעותית של חיל השריון 
בלחימה וחשיפת פעולתו, שהשפיעו על ההבנה 
כי השריון הוא המקום הנכון לאלה המעוניינים 

בשירות קרבי משמעותי.
רבות התמודדו המפקדים  שנים  במהלך 

של  הנמוכה  המוטיבציה  עם  השריון  בחיל 
המתגייסים לחיל. המפקדים ביצעו התאמות 
רבות בהכשרה כדי לחשוף את חיל השריון 
למתגייסים החדשים עם הגעתם לבית הספר 
לשריון, ואף פעלו באופן ראוי להערכה בהיבט 
הפיקודי והמנהיגותי. התוצאות לא אחרו לבוא. 
לאחר כחודש בהכשרה הבינו הלוחמים הצעירים 
את הפוטנציאל הקיים בחיל, הכירו מקרוב את 
מפקדיו של החיל ואת לוחמי החיל, והתאהבו 
בחיל השריון. לאחר הטירונות עלתה המוטיבציה 

של הלוחמים באופן משמעותי.
במוטיבציית  המשמעותית  העלייה 
המתגייסים עם פתיחת הטירונות היוותה את 
הבסיס לגיבוש העקרונות בתהליך לעידוד הגיוס 
בחיל השריון ובמערך משאבי אנוש. ההבנה בחיל 
השריון הייתה כי אפשר לעסוק פחות בתהליכי 
בלוחמים  להשקיע  ולהמשיך  הגיוס,  עידוד 
הצעירים רק מרגע הגעתם לבסיס הקליטה 
והמיון ולבית הספר לשריון. תהליך עידוד הגיוס 
בוצע לסרוגין. מבדיקת איכות תהליך עידוד 
הגיוס נבע כי השפעתו על המתגייסים אינה 
משמעותית. בנוסף לכך מערך משאבי האנוש 
פעל בהנחיה שלפיה יגייס ביום הגיוס מספר 
גדול מן הנדרש של לוחמים לחיל השריון כדי 

ל"מלא את השורות".
משהו  קרה   2016 נובמבר  מחזור  בגיוס 
אחר. היכולת של בני הנוער להתאגד בקבוצות 
ברשתות החברתיות ולסרב להתגייס למקום 
שהם לא מעוניינים בו, הפכה את אתגר השכנוע 
גיוסם לחיל השריון בתהליך הקליטה  בעת 
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והמיון למאתגר יותר. כתוצאה מהתארגנות 
שכזו לפני הגיוס ובמהלכו, אותרה קבוצה של 
סרבנים שנישלחה לבית הכלא וזאת בשל חוסר 
מקום בבית המעצר בבסיס הקליטה והמיון. 
סיפור הסרבנות פרץ כאמור לתודעת ההמונים 
בתקשורת על כול רבדיה, וחיל השריון מצא 
עצמו בסערה תקשורתית שעיקרה "סרבנות 

לחיל השריון".
אותם  הם  מי  לעומק  להבין  היה  נחוץ 
סרבנים וללמוד מה הם הגורמים המשפיעים 
על המתגייסים שלא לבחור להצטרף לשורותיו 
של חיל השריון. ברור היה שהאסטרטגיה להמתין 
בבית הספר לשריון למתגייסים ושם להשפיע 
על המוטיבציה שלהם - נסדקת. העיסוק ההולך 
וגובר בבעיות המוטיבציה הקשו על המפקדים 
בטירונות ועלולים היו לפגוע באיכות ההכשרה. 
הצורך במילוי השורות הביא לעיתים לתחושה 
בקרב המפקדים שהם מתפשרים על איכות 

הלוחמים. עם תחושה זו קשה היה להשלים.

תיאור המיזם - לספר את הסיפור
התכלית - האדם הוא ההבדל - בניית חיל 
שריון איכותי המתבסס על מוטיבציה גבוהה 
בקרב המועמדים לשירות הבאה לידי ביטוי 
בבחירת השריון כיעד בעדיפות ראשונה לשירות. 
היעד - עשרה אחוזים מהמועמדים המיועדים 
להיות לוחמים יבחרו בעדיפות ראשונה להגיע 
לשריון. עמידה ביעד זה תאפשר לחיל השריון 

לבחור את המתאימים ביותר ולא להתפשר 
על איכות לוחמיו. בתחילת הדרך רק כשלושה 
אחוזים מהמתגייסים ללחימה בחרו בשריון 
בעדיפות גבוהה. אחוז זה מהווה עשרים אחוזים 
בלבד ממספר הלוחמים שחיל השריון נדרש 
לגייס בכל מחזור. בהחלט אתגר! המסקנה: יש 
לשפר משמעותית את התדמית של החיל בקרב 
המתגייסים. האסטרטגיה - לספר את הסיפור. 
ההבנה הייתה כי אם המתגייסים ידעו מה קורה 

בחיל השריון הם יבחרו להגיע אליו.

 התובנות העיקריות 
מניתוח המצב

1. המוטיבציה לשרת בשריון היא הנמוכה 
ביבשה וכמעט הנמוכה ביותר בצה"ל, כפי שהציג 
מערך משאבי האנוש. רק כרבע מהלוחמים 
המגיעים לחיל השריון הם בעלי מוטיבציה 

גבוהה לשרת בו.
2. הסרוב נובע בעיקר בשל תדמית של חיל 
נוקשה שאינו מתייחס ללוחמיו אלה רק לטנק, 
לוחמים שהם "עבדים של הטנקים" )כול הזמן 
מלוכלכים מגריז(, היציאות הביתה במהלך 
)היווה חסם  השירות הן מהגרועות בצה"ל 
משמעותי ביותר בקרב בני הנוער(. תובנה זו 
התבססה על תשאול מתגייסים וניתוח התדמית 

התקשורתית על ידי מערך הדוברות.
3. הקושי לספר מה זה להיות שריונר הביא 
לכך שהמתגייסים לא הכירו כלל את חיל השריון, 

כפי שעלה משיח עם לוחמי השריון ומפקדיו.
4. חיל השריון נתפס כחיל לא לוחמני מספיק 
- "אם להיות לוחם, אז כבר עדיף לוחם חי"ר" 

לטענתם של המתגייסים.
השפעה  להורים   - ההורים  השפעת   .5
משמעותית על בניית התדמית של חיל השריון 
בתהליך  הצעירים  בלוחמים  תמיכתם  ועל 
הסרבנות. להורים השפעה על בחירת המסלול 
הצבאי של המתגייסים. זאת למדנו מתוך השיח 
עם אנשי משאבי האנוש העוסקים בתהליכי 

טרום הגיוס ותוך שיח עם ההורים עצמם.
6. לוחמי החיל ומפקדיו אינם מספרים את 
סיפור שירותם ואינם נוכחים בשיח עם בני 

הנוער בהקשר הגיוס לצה"ל. 
חדשנות   - ביותר  התובנה החשובה   .7
התובנה החשובה ביותר התגבשה  בשיטה. 
במהלך סדנה זרועית בהובלת חטיבת כוח האדם 
של זרוע היבשה, בה עלתה הסוגיה מה ניתן 
לעשות כדי לגרום לבני הנוער לבחור להצטרף 
למערך הלחימה של היבשה. במהלך הסדנה שבה 
השתתף מומחה לרשתיות חברתיות, מר נועם 

מנלה, עלו שתי תובנות מרכזיות:
א. החשיבות בקיום שיח עם בני הנוער2. 
נוער  ההבנה הייתה כי הנוער השתנה, הוא 
המצפה לשיח המהווה עבורו הזדמנות לקבלת 
מידע. חשיפת המפקדים הינה הכרחית להעברת 

המידע. 
ב. שימוש ברשתות החברתיות כפלטפורמה 
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יעילה ביותר לקיום השיח עם הנוער. הנוער 
נמצא ברשתות בהמוניו, הלוחמים והמפקדים 
נמצאים ברשתות החברתיות והחשיפה ברשתות 

החברתיות הינה בהיקפים גדולים מאוד.
במערך משאבי האנוש ובחיל השריון התחזקה 
ההבנה כי חיל השריון אינו יכול להתפשר על 
איכות לוחמיו. המשימה היא לא רק למלא 
את השורות אלה לוודא כי מי שממלאים את 
השורות הם מהטובים שצבא היבשה יכול לתת 

לחיל. 

השלב הראשון - ִאבחון
השלב החשוב ביותר בגיבוש האסטרטגיה 
החילית לשיפור המיתוג, היה להבין מה קרה ומהן 
האפשרויות העומדות לפנינו. תהליך הִאבחון 
העמוק שביצענו הביא לעיצוב מפת הדרכים 

שלעיצובה היו כמה שותפים מרכזים:
1. חטיבת כוח האדם של זרוע היבשה ומדור 
גיוס: הידוק שיתוף הפעולה, ומעקב אינטימי 
ביותר אחרי המתגייסים, לפני הגיוס ולאחריו.

2. אגף כוח האדם בצה"ל: שיח מקצועי שתרם 
להבנות רבות עם החיל, שהחשובה שבהם הייתה 
- כי כול חייל שיבקש להגיע לחיל השריון בשלב 

כלשהו בתהליך הגיוס, יגיע לחיל השריון.
3. דוברות זרוע היבשה ומערך דובר צה"ל: 
שיתוף פעולה זה היה הכרחי להבנת תדמית חיל 
השריון באותה עת וקביעת אסטרטגיית המיתוג.
תוצאת שלב האבחון הייתה גיבוש מפת 

פעולה  מרחבי  מחמישה  המורכבת  דרכים 
עיקריים והכרחיים לתיוג מחדש של חיל השריון.
  עיסוק בשיח הפנים חילי: בירור מעמיק 
מה חושבים על עצמם לוחמי חיל השריון 
ומפקדיו? מהם המסרים העיקריים שלנו 
כלפי המגייסים והוריהם? האם לוחמי השריון 
באמת מספרים את הסיפור של החיל ובכלל, 

איזה סיפור מספרים?
הרשתות  למתגייסים:  החיל  חשיפת    
הם  התקשורתית  והמדיה  החברתיות 
פלטפורמה הכרחית ויעילה ביותר לספר 
את הסיפור שלנו. שיתוף הפעולה עם יחידת 
דובר צה"ל הכרחי לשם כך. יתרה מכך, שיתוף 
פעולה עם האגף הביטחוני־חברתי והגברת 
הנוכחות בבתי ספר, במכינות קדם־צבאיות, 
כנסים של שנת שירות ועוד. פשוט להיות 

בכול מקום, כול הזמן.
  חשיפת ההורים לנעשה בחיל השריון: 
ההבנה כי להורים השפעה מכרעת על דעת 
המתגייסים היא הבנה מתקדמת שהבנו 
חייבים  הִאבחון.  בתהליך  לעומק  אותה 
להגיע להורים. הבחירה הייתה דרך המדיה, 
שיתוף פעולה עם חמ"ל הורים, שיתוף פעולה 
עם אגף כוח האדם המנהל שיח עם הוריי 
המתגייסים, תוך קיום כנסי הורים המתבצעים 

בערים שונות.
  חשיפה משמעותית של החיל בפני אלה 
ששובצו לשירות בשריון: פעולה זו נקבעה 

וכללה מעורבות  הגיוס,  לפני  לחודשיים 
משמעותית של כלל החטיבות הסדירות 

של השריון.
  דוגמה אישית: לא ניתן היה להוביל מהלך 
שכזה ללא דוגמה אישית. מעורבותם של קצין 
השריון הראשי, המפקדים בחיל השריון, 
קצינים בכירים במערך משאבי האנוש ומערך 
הדוברות בצה"ל הייתה הכרחית וחשובה 

בתהליך.
להיות  חייבת  הגיוס  לעידוד  הפעילות 
מתמשכת. לא ניתן "להוריד את הרגל מהגז". 
החיל כולו חייב להיות בתהליך, ובעיקר היחידות 
הסדירות, ובתוכם הובלת מפקדים. נקבע לוח 
זמנים קבוע סביב מועדי הגיוס המשלב את 
חטיבת כוח האדם של זורע היבשה ואגף כוח 
האדם בצה"ל. נקבעה הערכת מצב שנתית וחצי 
שנתית עם מערך דובר צה"ל. ברור היה כי מיזם 
עידוד הגיוס יהיה בסדר העדיפויות גבוה. העיסוק 
באנשים היה ונשאר הנושא החשוב ביותר. כעת 
מצטרפים המועמדים לגיוס - בני הנוער. לאחר 
שלב האבחון והמיפוי קיבל על עצמו עוזר קצין 
האג"ם של חיל השריון את האחריות על תהליך 
עידוד הגיוס, מטעמו של קצין השריון הראשי. 
הוא מונה לקצין שתפקידו להוציא אל הפועל 

את התהליך כולו על כול שלביו.

השלב השני - מהלכה למעשה
1. כתיבת דף מסרים - פעולה חשובה ביותר. 
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ראשית היא חשובה להבנה כיצד חיל השריון 
רוצה להציג עצמו מול המתגייסים. ההבנה היא 
שכולנו חייבים לדבר באותה שפה. דף מסרים 
זה יהיה אצל כול מפקד הנפגש עם מתגייסים 
צעירים ועם מועמדים לגיוס. דף המסרים הכרחי 
לתיאום העבודה עם אנשי משאבי אנוש בזרוע 
המיתוג  לפעילות  כן  וכמו  ובצה"ל,  היבשה 
ברשתות החברתיות ובתקשורת בה לוקחים 
חלק מפקדי חיל השריון ולוחמיו. לבסוף דף 
מסרים זה מחייב את כול השותפים לדרך להתנהג 

ולפעול למימושו.
זה דף המסרים חיל השריון:

  האדם הוא ההבדל - חיל השריון, החיל 
המתקדם ביותר ביבשה משקיע באנשיו 
ומבין כי האנשים הם הפלדה של החיל. היחס 
האישי, בין המפקדים ללוחמים, הוא המפתח 
לעיצובו של חיל מנצח המתבסס על לוחמים 

מקצועיים ומפקדים מצטיינים.
  רעות שריונאים - ערך רעות הינו דרך חיים 
בחיל השריון. הערבות ההדדית, צוות הטנק 
והשילוב בין אנשי הצוות הנובעת מתלות 
בהפעלת הטנק, יוצרת רעות שאין לה אח 
ורע. כחלק מרעות זו, חיל השריון מאפשר 
שרות משותף ללוחמים המתגייסים כקבוצת 

חברים בתקופת ההכשרה.
  הטנק המתקדם בעולם - חיל השריון מצויד 
בטנק המרכבה, הנמצא בחזית הטכנולוגיה 
ביבשה, ומצוייד במערכות נשק, מחשבים 

ומערכות הגנה מהמובילות בעולם, המהווה 
אתגר מקצועי לאנשי הצוות לצד יכולות 

טכנולוגיות מרשימות בשדה הקרב.
  רלוונטיות החיל ומסלולי השירות - כדי 
להיות חיל אפקטיבי במלחמה, מכיל חיל 
השריון מערכי לחימה נוספים בנוסף למערך 
הטנקים. פלוגה מסייעת, סיירת )פלס"ר(, 
וסיירת טנקים המתמחה בלחימה נגד נ"ט. 
כך מאפשר החיל מגוון רחב של תפקידים 

למצטרפים אליו.
  מסלולי פיקוד - חיל השריון מציע מסלול 
פיקוד מאתגר ללוחמיו, המאפשר להם להיות 
מפקדים תוך שנה מגיוסם, קצינים תוך שנה 
ושמונה חודשים בכלל המערכים. יחס הפיקוד 
בחיל השריון - מפקד על כל שלושה לוחמים 
ברוב החיל - מאפשר הזדמנות ללוחמים 

רבים להגיע למסלול הפיקוד.
  לוחמים בחזית - לוחמי חיל השריון נלחמו 
וילחמו בכל מלחמות ומערכות ישראל, והיו 
ויהיו תמיד בחזית הלחימה. עוצמת האש, 
מערכות טכנטלוגיות, יכולת תימרון ומיגון 
הביאו את הטנק להיות בעל ערך משמעותי, 
הכרחי ומכריע בקרב היבשתי. לוחמי ומפקדי 
השריון פועלים יום יום בכול גזרות הלחימה 
וזוכים להערכה רבה. תרומתם הישירה להגנת 

המדינה מורגשת היטב.

2. אסטרטגייה לטווח הקצר - סדר פעולות 

אופרטיביות הנקבעות ומתחדדות לאור הערכת 
מצב ממוקדת לכול מחזור גיוס בנפרד, וכוללת 

את הפעילות החילית הבאה:
א. תכנון דוברותי לרשתות חברתיות ומדיה 
- נעשה בפעם הראשונה - קביעת תוכנית 
תקשורתית ֵחילית בשיתוף דובר צה"ל המביאה 
לידי ביטוי קביעת מופעים ֵחילים - כגון יום 
כתבים. קביעת נושאים לכתבות בעלות עיניין 
אשר יעניינו כתבים ויובילו לכתבות משמעותיות. 
זיהוי היזדמנויות לקביעת מופעים אשר מחייבים 
ומופעים  עיתוי  קביעת  סיקור.  מבחינתינו 
ייחודיים וחדשניים3 - ראיון "לייב" בפייסבוק, 
התכתבות עם מועמדים לגיוס בווטסאפ, שיחה 
של קצין השריון הראשי עם שלושה מועמדים 
לגיוס, ראיונות של לוחמים ומפקדים מחיל 
השריון, זיהוי סיכונים והזדמנויות וניהולם, 
על  והשפעה  כתבות  למשיכת  היזדמנות 

מתגייסים.
ב. חמ"ל טלפוני - פתיחת חמ"ל טלפוני 
ובאחריות  לשריון  הספר  בבית  המתקיים 
מדריכות השריון )כבר אמרנו - כולם שותפים(. 
מטרתו ליצור קשר טלפוני אישי עם כול מתגייס 
שקיבל צו גיוס לשריון. הקובץ הסופי מגיע לידינו 
מאגף כוח האדם וחטיבת כוח האדם בזרוע 
היבשה כחודשיים לפני הגיוס. חטיבת כוח 
האדם בזרוע היבשה מוודאת כי כלל הבקשות 
של המתגייסים להצטרף לחיל השריון ממומשות. 
בשיחה ישאל המתגייס על רמת המוטיבציה שלו 
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להצטרף לחיל השריון ומידת המוטיבציה שלו 
להיות לוחם. בנוסף יתואם עימו ביקור בית של 
מפקד מהחיל. אם לא יהיה מעוניין בביקור בית 
יפרט את הסיבה. לא יתבצע ביקור בית בכפייה. 
החמ"ל הטלפוני ירכז את כלל הנתונים שיעובדו 
ויתורגמו לתוכנית ביקורי בית לכ־300 מגייסים. 
כלל הנתונים שיגיעו לחמ"ל יעברו לחטיבת כוח 
האדם בזרוע היבשה וישפיעו על שיבוצם של 

המתגייסים בתפקידים השונים בחיל השריון.
ג. "דלת לדלת" ביקורי בית למתגייסים 
לחיל השריון - את ביקורי הבית יבצעו מפקדים 
מכלל יחידות החיל בשילוב צוערים ומפקדים 
המפקדים  יגיעו  הבית  לביקור  מההכשרה. 
השריון  חיל  של  המסרים  בדף  מצויידים 
ויעבירו מידע על השירות בחיל, ובעיקר על 
הצפוי למתגייס בימיו הראשונים. יש חשיבות 
גדולה ביותר במפגש זה גם למפגש עם ההורים. 
ההתרשמות והשיח הלא פורמלי והפתוח בין 
לנציג החיל מעלה את  המתגייס ומשפחתו 
מי  על  והוריו, שיש  הביטחון של המתגייס 
לסמוך. בסופו של הביקור ימלא כול מפקד שאלון 
באפליקצייה שנבנתה במפקדת החיל, ועל בסיסה 
תבוצע הערכת מצב מתמשכת באשר למחזור 
הגיוס הנוכחי. ניתן יהיה ללמוד מה היה הלך 
הרוח בביקור הבית, מה המוטיבציה של המתגייס 
והאם יש לו בקשות שיבוץ מיוחדות. ניהול מידע 
זה מאפשר לנו להתאים עצמנו לתמונת המצב 
בכול גיוס וגיוס. כלל הנתונים יעברו לחטיבת כוח 

האדם בזרוע היבשה אשר תיעזר בהם בקבלת 
ההחלטה בשיבוץ המתגייסים.

ד. כנס מתגייסים - כחודש לפני הגיוס מקיים 
החיל כנס מתגייסים. כול מי שאמור להתגייס 
לחיל השריון מוזמן ליום חשיפת החיל בלטרון. 
אף פתחנו את  בשני המחזורים האחרונים, 
היום להורים. ביום זה, לרוב יפגשו המתגייסים 
את קצין השריון הראשי לשיחה על שירות 
משמעותי ושירות בחיל השריון. המתגייסים 
יפגשו את מפקד בית הספר לשריון וישמעו 
על מסלולי הלחימה השונים בחיל השריון. 
יתרה מכך, יוכלו המתגייסים ללמוד על יכולות 
הטנק דרך סימולטור שבשנה וחצי האחרונות 
מוצב בכול כנס לטובת המתגייסים. כמו כן, 
יפגשו המתגייסים לוחמים צעירים מהיחידות 
וכאלה שהתגייסו לחיל השריון  המבצעיות 

במחזור הגיוס האחרון.
ה. "צביעת לשכות הגיוס" - מיזם חדשני 
- ביום הגיוס כלל לשכות הגיוס "נצבעות" 
בצבעי שחור ירוק של חיל השריון. כול חטיבה 
מבצעית מקבלת אחריות על לשכת גיוס ומכינה 
אותה ליום הגיוס עצמו - טבריה, חיפה, באר 
שבע, תל השומר וירושלים. נקבעה ערכה ונקבע 
סטנדרט בו החטיבות מחויבות לעמוד. בכול 
לשכת גיוס יהיה מפקד שינהל את היום כולו. 
לכול לשכת גיוס יגיעו כעשרים עד ארבעים 
לוחמים ומפקדים, בהתאם לצפי המתגייסים 
בכול לשכה כפי שמופיע בנתוני אגף כוח האדם 

בצה"ל. תפקידם - קבלת פנים חמה למתגייסים 
ושיח. על החיילים לחתור לשיח עם המתגייסים 
הצעירים ובהתאם לדף המסרים - לספר את 

הסיפור והפעם, דרך החוויה האישית שלהם.
למתגייסים  השריון  לוחמי  בין  המפגש 
הצעירים והוריהם )שהשיח עימם חשוב לנו 
הן  ומסיר חששות  רב  ביטחון  נוטע  מאוד( 
של  האווירה  מהוריהם.  והן  מהמתגייסים 
בלשכות  והאנושיות  הרצינות, המקצועיות 
הגיוס - מנצחת. לאחרונה - בשלושת הגיוסים 
האחרונים - מתבצע שיתוף פעולה עם חמ"ל 
הורים. כך אנו מצליחים בכול לשכת גיוס להציב 
אימא או אבא של לוחם בשריון. עוד הזדמנות 
לשיח משמעותי ורלוונטי עם הוריי המתגייסים.

3. אסטרטגיה ארוכת טווח
א. הורדת חסמים: מתוך שיח עם בני הנוער 
התברר כי אחד החסמים המשמעותיים ביותר 
היה תדירות היציאות לחופשות סוף השבוע בחיל 
השריון. ההבנה הייתה כי החסם כה גדול הוא 
שמנע מבני הנוער להתעניין בכלל בחיל השריון. 
העובדה כי בסיס ההכשרה נמצא בשיזפון גרם 
ברוב ההכשרות ליציאות לחופשה בתדירות 
נמוכה הרבה יותר מהכשרת לוחמים אחרים 
ביבשה. ההחלטה שהתקבלה - שוויון ביציאות. 
כול חייל בהכשרת הלוחמים בחיל השריון יצא 
הביתה אחת לשבועיים. כול חריגה מכך מחייבת 

אישור מיוחד, וזה בהחלט עבד.
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ב. פרסומים על פעילות מבצעית: ההבנה כי 
כדי לספר את הסיפור של הלוחמים שלנו, אנו 
חייבים לדווח על מעורבות לוחמינו בפעילות 
מבצעית סמוך בזמן לאירוע המבצעי. החסמים 
בהקשר זה היו היכולת להוציא חומרים מצולמים 
מתוך אירועים מבצעיים, אתגר ביטחון המידע, 
שיתוף פעולה עם מפקדי הגזרות שלא תמיד 
רצו לעדכן בפעילות, וההשפעה על הדיווח 
התקשורתי. אם לדוגמה טנק פגע במחבלים 
דרוש שיצוין בפרסום כי טנק עשה זאת ולא 
סתם כוח צה"ל. נוצר מנגנון חילי הנמצא בקשר 
פעולה  ובשיתוף  המבצעיות,  היחידות  עם 
עם דובר צה"ל מפרסם בזמן אמת, או קרוב 
ככול הניתן לאירוע, את פרטי המעורבות של 
לוחמי השריון. תוכננו גם סדרות של כתבות 
בכלל המדיה בהם יתראיינו מפקדים ולוחמים 
המספרים על הפעילות המבצעית. כך הלכה 
של  שתרומתם  הטענה  את  נפריך  למעשה 
לוחמי השריון אינה מורגשת בפעילות ההגנה 

על הגבולות.
ג. מיזם "האח שיודע": שיתוף פעולה בין 
חטיבת כוח האדם של זרוע היבשה, מערך דובר 
צה"ל ומשרד פרסום, הוליד את הרעיון של "האח 
שיודע". התכלית - לוחם מהשורות שיהיה יּו־
ְטיּוֶּבר )מקשר ל־YouTube( של חיל השריון 
ברשתות החברתיות. הלוחם שייבחר יהיה זה 
שיספר את הסיפור של לוחמי החיל מבפנים, יהיה 
דמות מוכרת וישפר את השיח הכול כך חשוב 
עם בני הנוער. על חיל השריון היה לבחור את 
המועמדים אשר יבחנו על ידי חברת הפרסום 
ובסופו של התהליך ייבחר האחד. מיזם זה זכה 
להצלחה רבה, והביא לחשיפה משמעותית של 

החיל ברשתות החברתיות.
ד. יום כתבים: יום מרוכז לכלל הכתבים 
הצבאיים בכלל מערכות התקשורת - נעשה 
לראשונה בחיל השריון. מטרת היום היא לאפשר 
לכתבים הצבאיים בכלל המדיה להכיר את חיל 
השריון לעומק ועל ידי כך להיות מדוייקים 
יותר בכתבות שהם מפרסמים על חיל השריון 
בכלל ובכול סיקור של פעילות מבצעית בפרט. 
יום הכתבים הראשון כלל היכרות אינטימית 
עם חיל השריון, התנסות בטנק מרכבה סימן 
4 - ירי ונסיעה, הכרת מסלולי הלחימה בחיל 
השריון ועוד. הצלחתו של יום הכתבים הביא 
לקשר מיוחד של התקשורת עם חיל השריון. 
שיתוף הפעולה עם הכתבים הצבאיים התהדק 
והסיקור של חיל השריון בתקשורת הלך וגבר. 
שיא התהליך היה בראיונות אישיים עם כתבים 
צבאיים וביצוע יום כתבים נוסף תוך שנה, ובו 
כתבים  של  ביותר  מכובדת  נוכחות  הייתה 
צבאיים. ההבנה הייתה כי אכן חיל השריון 

מעניין, ויש מה לסקר בו.
ה. זמינות: היה ברור כי כדי לספר את הסיפור 
של חיל השריון ולהפיץ את המסרים החיליים, 
נדרשת זמינות גבוהה ביותר של מפקדים בכלי 
התקשורת ובכול אירוע שבו יש הזדמנות לשוחח 
עם בני הנוער, וכך פעלנו. בכול הזדמנות שנוצרה 

לפרסם כתבה בכול מדיה אפשרית עשינו כול 
שבידינו להתפנות לכך. זמינות זו באה לידי ביטוי 
בשיח מול מדור גיוס של חטיבת כוח האדם 
בזרוע היבשה, מול האגף הביטחוני וחברתי וכן 
ישירות מול בתי ספר, מכינות ועיריות. משמעות 
הזמינות היא שבכול מקום שנידרש שיח עם 
מתגייסים או הורים - חיל השריון יעשה כול 
שביכולתו להתייצב. כדי שיבחרו באנשי השריון 
הקפיד החיל לשלוח מפקדים בכירים עד מפקד 

החיל בעצמו.
ו. חבר מביא חבר: תהליך אסטרטגי שבו 
לוחמים ומפקדים המשרתים בחיל השריון 
ממליצים לחברים להתגייס לחיל. כול חבר של 
לוחם בחיל השריון שיביע רצון לשרת בחיל - 
יגיע אליו. הוקם מנגנון משולש של חיל השריון, 
מחלקת סדיר בחטיבת כוח האדם של זרוע 
היבשה ואגף כוח אדם בצה"ל, המאפשר לאותם 
חברים של שריונאים להגיע ולהשתבץ לשריון. 
נבנה מנגנון שמאפשר לכול מתגייס שביקש 
להתגייס לשריון, יכולת ליצור קשר עם נציגי 
החיל, להגיש בקשה וליצור קשר עם נציג כוח 
האדם בצורה קלה מאוד. כמו כן מימשנו הלכה 
למעשה את מסר קבוצת החברים. ניתוח בקשות 
המתגייסים לשרת יחד הועבר לחטיבת כוח 
האדם בזרוע היבשה והשפיע על שיבוצם של 
המגייסים יחדיו. יתרה מכך, מערך משאבי 
האנוש בבית הספר לשריון יחד עם חטיבת 
כוח האדם בזרוע היבשה קיימו מעקב אחר 
כול קבוצת חברים מרגע הקמתה. מעקב זה 
אפשר לנו ללמוד על קבוצות החברים, חוזקם 
והצלחתם. במהלך השנה וחצי האחרונות הגענו 
למצב בו התגייסו כמאה לוחמים בקבוצות 
חברים. השיח עם בני הנוער סביב עניין זה 
הפך לאטרקטיבי ביותר והיווה גורם מושך 
משמעותי בקרב המתגייסים לבקש להתגייס 

לחיל השריון.
ז. נוכחות משמעותית ברשתות החברתיות 

- לא סיפרת לא עשית: תוכנית פעולה זו כללה 
פתיחת דף חילי בפייסבוק שבו אפשר להעביר 
מידע ולספר את הסיפור בתיאום עם מערך דובר 
צה"ל. עוד פתחנו במסע פרסום והסברה של 
"חייבים לספר את הסיפור". לוחמים ומפקדים 
נוכחים ברשתות החברתיות ועוסקים בהפצת 
תמונות וסרטונים, ומנהלים שיח ברשת. הנוכחות 
ברשתות החברתיות התאפשרה על ידי שיתוף 
פעולה עם מפקדים שריונאים, שהבולט שבהם 
היה אל"ם )במיל'( רונן איציק, חוקר ומרצה 
במדעי המדינה, שנפגש בתדירות גבוהה עם 
בני נוער. רונן שלקח על עצמו את תפקיד יו"ר 
ועדת הביטאון "שריון" )עיתון חילי  זה המופץ 
כמה פעמיים בשנה( והפך אותו לרלוונטי מאוד 
ללוחמים בחיל השריון ולמועמדים לגיוס. כמוהו 
זיהה החיל סוכני רשת נוספים המסייעים לנו 
לספר את הסיפור. דוגמה מצויינת לשיתוף פעולה 
הינו חמ"ל הורים בפייסבוק שבו נוכחים עשרות 

אלפי הורים לחיילים.

ההישגים
ההישגים לא איחרו לבוא. ממחזור למחזור 
ניכר שיפור במוטיבציה לגיוס לשריון. יותר ויותר 
מתגייסים בחרו בעדיפות ראשונה להצטרף 
לשורות החיל. הפעילות המבצעית בגבולות 
המדינה ובעיקר בגזרת עזה, היוותה הזדמנות של 
ממש להעצים את לוחמי ומפקדי חיל השריון. 

במחזור גיוס אוגוסט 2018 הושלם המהפך.
להישגים  הביאה  האסטרטגית  התוכנית 

הבאים:
גבוהה.  המתגייסים  של  המוטיבציה   .1
האפשרות להתעמק בהכשרה ולפנות מאמצים 
סביב  עיקרי  למאמץ  אדם  בכוח  מטיפול 
מוטיבציה, הוכיח עצמו. מכלל יחידות הלחימה 
ביבשה חיל השריון ניצב במקום השני ברצון 

להצטרף אליו.
איכות הלוחמים עולה - ההתפשרות   .2

כמה רוצים שריון ביום הגיוס - אחרי פעולות עידוד הגיוס:
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מקום ראשון 
בכנס המצוינות 

השנתי
זכה   2018 בדצמבר   19 ביום 
בכנס  הראשון  במקום  השריון  חיל 
המצוינות השנתי של העמותה לניהול, 
פיתוח ומחקר משאבי אנוש בישראל. 
על התהליך התדמיתי שעבר. היכולת 
לספר את הסיפור של החיל בפעילות 
המבצעית בגבולות, באימונים, לספר 
על הטכנולוגיה המתקדמת בטנקים, 
גרמה  השריונאים,  רעות  האדם  על 
לעוד מתגייסים לבחור בעדיפות גבוהה 
להצטרף לשורותינו. כעל ממשיך ונבנה 
חיל יצוק מפלדה המבוסס על לוחמים 
מצוינים, ומפקדים מהמעלה הראשונה.
הרגשתי גאווה גדולה לייצג אתכם 
על בימת התחרות, ולספר את הסיפור 
שלנו. הרגשתי את ההתרגשות בקהל 
ויותר מכך את הגאווה שלהם בכם - 

השריונאים.
מצדיע לכם,

גיא חסון, תא"ל
קצין השריון הראשי

כמות המתגייסים שביקשו בעדיפות ראשונה שריון:

המסוימת שנדרשנו לה כדי למלא את השורות 
התחלפה ביכולת למיין ולבחור את לוחמינו 

תוך כדי ההכשרה.
3. אין התפשרות על איכות הלוחמים - יותר 
לוחמים עם מוטיבציה אפשרו לנו לנהל את 
הנשירה המועטה בצורה טובה יותר ולהציב 

ביחידות המבצעיות לוחמים טובים יותר.
4. יחסי העבודה שנרקמו בין השריון לכלל 
אמצעי התקשורת הביאו להתעניינות במה 
שקורה בחיל השריון ודרישה לעוד ועוד כתבות 

וסיקורים.
5. התעניינות בשיתופי פעולה - הרצון להיות 
חלק מַחִיל מצטיין ומצליח הביא לתוצאות. יותר 

ויותר פניות של מתגייסים המעונינים לשנות 
שיבוץ, פניות של בתי ספר ומכינות לשיתוף 

פעולה מתמשך.
לשריון  במוטיבציה  הגדולה  העלייה   .6
הביאה את מערך משאבי האנוש והאגף כוח 
האדם בצה"ל לבצע הערכת מצב באשר למספר 
המתגייסים הנדרשים לצורך מילוי ההקצאות. 
ההבנה היא שאם המגמה תימשך אפשר יהיה 
הגיוס  בשלב  הרזרבות  כמות  את  להקטין 
ביותר מחצי. מצב חדש זה יביא להורדת עומס 

משמעותי ביותר בתהליך הגיוס.
7. סיקור חיובי ומשוב ברשתות החברתיות 

- שינוי תדמיתי משמעותי.  
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אחרי שני תפקידים ברמה האסטרטגית 
הגבוהה ביותר, מזכיר צבאי לראש הממשלה 
ומפקד פיקוד הדרום - כיצד אתה רואה את 

המזרח־התיכון?
בהחלט שמדובר בשני תפקידים שאפשרו לי 
הבנה עמוקה של המתרחש סביבנו, וזה לגמרי 
דאעש  אומר שתופעת  בתמציתיות  מרתק. 
)המדינה האסלאמית( חיזקה מאוד את ציר 
המדינות המתונות באזור, ומיצבה את ישראל 
כבעלת חשיבות רבה ליציבות האזורית. הסוגיה 
הזו מקבלת משנה תוקף בכל הקשור לזירת סיני, 
עליה מופקד פיקוד הדרום, כיוון ששם התפתחה 
זרוע של המדינה האסלאמית, ומצאנו את עצמנו 
מתמודדים איתה באחדות אינטרסים עם מצרים. 
המבחן הזה היה משמעותי להסכם השלום, והוא 

מוכיח את עצמו יותר מתמיד.
ומה יהיה עם עזה? נדמה שחמאס כאן לעוד 
הרבה זמן, וחיי תושבי הדרום לוקים בחוסר 

יציבות
זה נכון, אבל צריך להבין שהברירה בעזה 
היא בין הרע במיעוטו לרע מאוד. נניח שמדינת 
ישראל תחליט למוטט את חמאס - מה יהיה 
ביום שאחרי? האם אנחנו מעדיפים את הג'יהאד 
האסלאמי, או אולי את דאעש? ברור שיש כאן 
פוטנציאל עצום לנזק. יש לומר שאת חמאס 
אנחנו מרסנים מרבית הזמן, והוא מוקד הכוח 
המרכזי ברצועה המשפיע על כול השאר. עבור 

ישראל האופציה היותר הגיונית היא ברורה.
איך משתלבת לחימת השריון באתגרים 

האלה?
בהיותי מפקד הפיקוד לא שכחתי ולו לרגע את 
השריון, הוא תמיד היה לי מול העיניים. אפשר 
לעיין בתקריות המבצעיות בשנים האחרונות 
ולראות באופן מובהק שהשריון היה מאוד 
דומיננטי ואף הוכיח את עצמו. עזה היא גזרה 

חמה שבה הטנקים באים לידי ביטוי כול הזמן 
והתוצאות מאוד מרשימות. זו קפיצת מדרגה 

ביכולות, וזו בהחלט סיבה לגאווה.
בשנתיים האחרונות צה"ל חווה לא מעט 
אירועים ערכיים, למשל אירוע אלאור אזריה. 
בהקשר הזה הוטחה ביקורת רבה בתפקוד הצבא. 

מה עמדתך?
ברור לגמרי שאלאור אזריה עשה מעשה 
שלא יעשה. הוא פתח באש בניגוד לפקודות, 
ללא אישור, ובמצח נחושה, במצב שאינו מחויב 
המציאות. שער בנפשך שמהצד השני של הגבול 
היה מתרחש אירוע דומה. איש חמאס היה יורה 
למוות בחייל פצוע שלנו שנפל בידיהם. איך זה 
היה נראה? מה היינו אומרים? ברור שהמושג 
"חיֹות אדם" מיד היה קופץ לאוויר. פה ההבדל 
הגדול - לנו יש ערכים, ואת זה היה חשוב להדגיש 
ולַשֵּמר. ועם זאת גם לנו כמערכת היה מה ללמוד 

מהאירוע הזה ומהטיפול בו. 
התמודדת על תפקיד הרמטכ"ל והאלוף 
אביב כוכבי קיבל אותו? מה עובר על קצין 
בהמתנה לרגע ההחלטה על תפקיד כול כך 
משמעותי, שאף שריונר לא הגיע אליו בעשורים 

האחרונים?
לאורך כול הדרך פרגנתי לעמיתי אביב כוכבי. 
מדובר בקצין מעולה שלמדתי ממנו לא מעט עם 
השנים. חשבתי שנכון היה למנות את אביב כעת 
וכך גם אמרתי בראיונות שאליהם נקראתי. צריך 
לקרות משהו מאוד דרמטי כדי שידלגו על קצין 
כול כך משובח שביצע תפקידים משמעותיים 
בלחימה ובבניין כוח. אני שמח מאוד שבסופו 

של עניין אביב מונה לתפקיד.
גידלת דור המשך, והנה הבן שלך הוא קצין 

שריון. איך מקבלים את זה במשפחה?
זו גאווה ענקית, וגם מחלחלת בך ההבנה 

האלוף השריונר אייל זמיר 

סגן הרמטכ"ל
האלוף זמיר, עד לא מזמן מפקד פיקוד הדרום, פרץ לאחרונה את "תקרת 

זכוכית", כאשר מונה כשריונר ראשון לתפקיד סגן הרמטכ"ל מאז האלוף ישראל 
טל, )טליק( ז"ל, שכיהן בתפקיד בשנת 1973. ביקשתי לשוחח איתו ולסכם את 
הדרך המשמעותית שעבר עד כאן, כמו גם להבין ממנו מה מתהווה בסביבתנו, 

וכיצד הוא רואה את צה"ל בעתיד, בדגש כמובן על השריון
אל"ם )במיל'( רונן איציק

האלוף אייל זמיר. צילום: דובר צה"ל
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כמה השפעת על החינוך לאורך השנים. אני יכול 
לומר שבעצם החינוך של הילדים זה הדבר הכי 
חשוב שאנחנו עושים. לראות אותם צומחים 
זה מרשים, ועכשיו בכלל זכות גדולה לראות 
שהבן שלך הוא קצין ובשריון. אני חייב לומר 
כי מהשיחות איתו אני לומד המון כיצד הדברים 

נראים מהשטח. זה משוב חשוב עבורי.
איזה תובנות פיקודיות יש לך מהמסלול הכול 
כך משמעותי שעשית, וכעת ממרום תפקידך?
אני רוצה להדגיש דבר אחד שהוא בעיניי 
המהות כולה. אני מבין כיום יותר מתמיד כמה 
חשוב לשים את המפקדים האיכותיים ביותר 

בראש הכוח - זה מקרין על הכול, ובתוך כך 
כמה חשוב שמפקדים ברמת מג"ד ומח"ט יהיו 
מחוברים וקשובים למפקדים הזוטרים, ישפיעו 
עליהם, ושיהיו איתם בשטח, שם קורים הדברים 
האמיתיים. אני לא שוכח איך השפיע עליי המג"ד 
שלי כשהייתי מ"מ צעיר, כמה כול מפגש איתו 
העצים אותי, כמה למדתי, ובעצם כמה הוא 
גרם לי לרצות ולהמשיך לקחת אחריות ולבצע 

עוד תפקידים. 
האם אמנת אי־פעם שתגיע כל כך רחוק?

אף פעם לא חשבתי על זה, ובטח לא תכננתי 
את זה. השיא מבחינתי היה לפקד על חטיבה 7, 

זה היה חלום שהתגשם. מאותו רגע מה שהתפתח 
היה לא צפוי מבחינתי. חשתי בכול תפקיד את 
החשיבות ואת האחריות, וזה המשיך, והנה 

הגענו עד הלום.
ועכשיו, כאשר אופציית הרמטכ"לות פתוחה, 
איך מסתדרת המחשבה שאתה תמצא את עצמך 

משרת בצה"ל רוב חייך?
אני חייב לומר שתחושת השליחות ממלאת 
אותי, אני מבין כי מה שאני עושה הוא מאוד חשוב 
ומאוד משפיע, וזה מספק אותי מאוד. בעניין הזה, 
מבחינתי, לגיל אין משמעות. כול עוד אני חש שאני 

משרת מטרה נעלה - אני כאן! 

האלוף אייל זמיר

כרטיס ביקור
האלוף אייל זמיר נולד באילת )1966( 

ובה גדל. בוגר הפנימייה הצבאית 
לפיקוד בתל אביב )מחזור ט"ז(. התגייס 

לשריון בשנת 1984. בין תפקידיו: מ"פ 
בחטיבה 500 ובחטיבה 460, קצין אג"ם 

של חטיבה 7, מג"ד 75, מפקד קורס 
מפקדי טנקים, שנת לימודים בבית 

הספר למלחמה בצרפת, קצין אג"ם של 
עוצבת הפלדה, ראש מחלקת תורת 

חש"ן ובמקביל מפקד חטיבה 656 
בעת שהשתתפה במבצע "חומת מגן", 

מפקד המרכז לאימונים טקטיים במרכז 
הלאומי לאימונים ביבשה, מח"ט 7, 

מפקד אוגדה 143 ובמקביל פיקוד על 
קורס מפקדי פלוגות וגדודים, מפקד 

אוגדה 36 )עוצבת געש(, ראש מטה זרוע 
היבשה, מזכיר צבאי של ראש הממשלה, 

מפקד פיקוד הדרום.

ביום 22 בנובמבר התמנה לתפקיד סגן 
הרמטכ"ל תחת הרמטכ"ל המיועד אביב 

כוכבי.

האלוף זמיר בוגר המכללה הבין־זרועית 
לפיקוד ולמטה )פו"ם( והמכללה 

לביטחון לאומי, בעל תואר ראשון 
במדעי המדינה מאוניברסיטת חיפה.

נשוי ואב לשלושה.

האלוף אייל זמיר. צילום: דובר צה"ל
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רבות נכתב, הוזכר וסוקר אודות נשים לוחמות 
בחיל השריון. נאמר כי השריון, הטנק, אינו מקום 
מתאים ומיועד לאישה: "למה נשים מנסות להיות 
כמו גברים? תפקיד האישה הוא להיות עדינה, 
חמה ואוהבת. הצבא מקלקל את הבנות והופך 

אותן לגבריות."
על השאלה האם נשים יכולות או צריכות 
להיות לוחמות שריון אכתוב אולי בפעם אחרת, 
הפעם ברצוני להתמקד בנשים אחרות וחשובות 
לא פחות בחיל השריון: מדריכות השריון. בעבר 
היו אלה גברים שהדריכו על הטנקים. אחד 
השיבוצים בסוף קורס קציני השריון היה מדריך 
טנקים בבית הספר לשריון. בשנת 1976 נפתח 
הקורס הראשון למדריכות שריון. מעניין אותי 
אם גם אז, לפני 42 שנים, הייתה כזו התנגדות 

נחרצת לשילוב של נשים בַחיִל?
בצבא שֵירתי בתפקיד מדריכת מנוע ומערכות 
הדלק של הטנקים. כביכול הנושא הכי גברי 
שיש, הרי מה לבחורה ולמנוע? מסתבר שלא 
מעט: נהגתי בטנק, טענתי ויריתי פגזים, זחלתי 
מתחת לגחון, דפקתי על זחל, גירזתי, בדקתי 
המשימות  כול   - לא  מה  תדלקתי,  שמנים, 

ה"גבריות". במשך שנתיים וחצי שֵירתי לצד 
בנים, העברתי להם שיעורים, הדגמות ואימונים, 
חנכתי אותם בשטח, ישבתי איתם בחדר אוכל 
ואפילו - רחמנא ליצלן - שרתי איתם בארוחות 
שישי בשיזפון. היו לי מדים של בנים, סרבל 
מהסוג שכול שריונר היה מתגאה בו, נעלים 
של לוחם. במקום תיק איפור הייתה לי פודרה 
טבעית מהשטח, ובשפע, במקום קרם לחות היה 
לי גריז על הידיים. זה אומר שאני לא בחורה? 
לא נשית? לא רגישה ולא עדינה כמו שאישה 

"צריכה" להיות?
תשאלו את החייל שניגש אליי בארוחת שישי 
וביקש לדבר איתי והתוודה בפניי על נושא מאד 
אישי ורגיש שלא יכול היה לדבר עליו עם אף 
אחד אחר, גם לא עם המפקד האישי שלו, על 

הקשבה.
לו  תשאלו את העולה החדש שהעברתי 
שיעורים פרטיים והדגמות, על חשבון הזמן 
האישי שלי, לאט ובסבלנות כדי שירגיש ביטחון 

בתוך הטנק, על סבלנות.
תשאלו את החבר'ה שהייתי יושבת איתם 
בשעת ט"ש )טרום שינה( עם גיטרה -  שרים 

נשים לוחמות בשריון
בנות בצבא הן מרכיב כול כך חשוב ומשמעותי ואנחנו מביאות איתנו כול כך 

הרבה יתרונות לכול מקום שאנחנו מגיעות אליו – בין אם בתפקיד עורפי ובין 
אם בלוחמה. בואו נשאיר את קרב המינים לילדים ביסודי ונהפוך את הצבא שלנו 
לצבא העם – צבא מוסרי, יעיל, מבצעי, כור היתוך שנותן במה ומקום לכישורים 

של כול אחד על פי התאמתו ויכולותיו, בלי אפליה
ליאור לינדר*

ליאור המדריכה עם כרכוב של כדור תותח שירתה 
בסוף השירות שלה, לאחר שהקדישה מזמנה 

החופשי ללימוד תותחנות

 ֵלְך, ֵלְך ַלִּמְדָּבר, ַהְּדָרִכים יֹוִבילּו. ַלִיל ֶטֶרם ָּבא, ֵלְך, ָאִחי, ֶאל ַהִּמְדָּבר 
)מתוך השיר "למדבר" של חיים חפר

ויש גם צחוקים ורגעי משובה בתפקיד
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מורשת השריון 
במשפחה

אביה של ליאור שירת במודיעין 
פקידה  הייתה  אמּה   ;7 חטיבה  של 
פלוגתית בחטיבה 14; דוד שלה היה 
קצין בחטיבה 188;  רעיית הדוד הייתה 
מדריכת נגמ"שים בשריון; שני בני 
דודים של ליאור היו קצינים בחטיבה 
בקמ"ד  היו  שירותה  בתקופת   .188
שריון בערך 30 בנות, וכאז כן כיום 
זה תפקיד מאוד מאוד מבוקש. "אני 
מכירה הרבה בנות שזה היה החלום 

שלהן", מציינת ליאור.
ליאור עובדת כיום בתפקיד מטמיעת 
מערכת בחברת הייטק, סמנכ"ל החברה 
הוא מג"ד במילואים בחטיבה 7 שחיפש 
מדריכות שריון לתפקיד זה. ועל כך 
נאמר: ָמה עֹוד ּתְַבְּקׁשִי ֵמִאּתָנּו ְמכֹוָרה 

וְֵאין, וְֵאין ֲעַדיִן?

ומנגנים, על אור ושמחה בבית.
תשאלו את הטירונים שאחרי כול מסע הייתה 
מחכה להם פריסה עם עשרות טוסטים שהוכנו 
להם במיוחד בידי המדריכות, לפעמים עד אמצע 

הלילה, על דאגה ואימהות.
תשאלו את הסגלים שהיו מקבלים צ'ופרים 
לשבועות שטח כדי שיקומו בבוקר עם חיוך, על 

השקעה ואכפתיות.
תשאלו על נשיות את הבחור שלמרות ואולי 

בגלל השריטה שלי לטנקים בחר בי כבת זוג.
מה שהכי יפה הוא, שכול שנאמר פה, אינו 
משהו שמיוחד רק לי. מדריכות השריון הן 
מזמן לא רק מורות בכיתה. יש להן תפקיד 
חשוב וייחודי בהכשרה של החיילים, הן בפן 
המקצועי והן בפן האישי. רעות השריונאים 
אינה קלישאה שנרקמת אך ורק בין כותלי 
התובה והצריח, היא נוצרת גם בין המדריכות 
לחיילים והמפקדים )כן, לעתים אותה חברות 
מתפתחת גם לכדי זוגיות ומשפחה(. הרעות 
היא חיידק שריונאי שלא פוסח על אף בעל 
תפקיד בחיל. אולי קטונתי ועברו רק שנתיים 
מהשירות הצבאי שלי, אך השריונרים הם עדיין 

בין חברי הקרובים ביותר.
השירות הצבאי שלי היה הכי משמעותי שיש. 

בנות בצבא הן מרכיב כול כך חשוב ומשמעותי 
ואנחנו מביאות איתנו כול כך הרבה יתרונות לכול 
מקום שאנחנו מגיעות אליו - בין אם בתפקיד 
עורפי ובין אם בלוחמה. בואו נשאיר את קרב 
המינים לילדים ביסודי ונהפוך את הצבא שלנו 
לצבא העם - צבא מוסרי, יעיל, מבצעי, כור 
היתוך שנותן במה ומקום לכישורים של כל אחד 

על פי התאמתו ויכולותיו, בלי אפליה.

*ליאור לינדר הייתה מדריכת שריון מדצמבר 2013 עד מאי 2016 וסיימה את שירותה בדרגת סמלת

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 שנפתח במרכז המידע ביד לשריון

תמונות מחזור

אנו פונים בזאת לכול השריונאים והשריונאיות, בסדיר 
ובמילואים, לנער את האבק מהצילומים המאוחסנים 

באלבומים, בבוידם או בכל מקום אחר, לסרוק אותם ולשלוח 
למרכז המידע בלטרון. מרכז המידע ירכז ויקטלג את כול 

הצילומים כדי שיהיו פתוחים לעיון השריונאים כולם.

איך עושים זאת?
א.  יש לבודד את הצילום מהמסגרת )אם הוא ממוסגר(, 

.DPI 600 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.

ליאור מכה על פין הזחל בטנק בעת שהייתה עושה 
טפ"ש )טיפול שבועי( יחד עם חניכי קק"ש וקמ"ט
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צהרים טובים, לוחמים, בני המשפחות השכולות, מפקדי במלחמת 
יום כיפור האלוף אמנון רשף מכובדיי כולם,

אני גאה לציין ששירתי ב־4 תפקידים בחטיבה מפוארת זו. שירתי 
בתפקיד סמג"ד 184 במלחמת ההתשה תחת פיקודו של תא"ל ברוך 
הראל )פינקו( ז"ל שהיה מפקד החטיבה; שימשתי מג"ד 184, תחילה 
תחת פיקודו של אל"ם מקסי אביגד ז"ל שהיה מפקד החטיבה; המשכתי 
בתפקיד מג"ד גם במלחמת יום כיפור תחת פיקודו של האלוף אמנון 
רשף; הייתי בתפקיד סמח"ט 14 תחת פיקודו של תא"ל עמי רדיין. הייתי 
גם כמובן מח"ט 14, בעת שהייתה עדיין חטיבת טנקים סדירה. ברצוני 
לומר לכולכם שהתקופה החשובה בעיניי היא בהיותי מג"ד 184 במלחמת 

יום כיפור, זהו התפקיד האחרון שבו עדיין אתה מכיר לוחמים בשמם.
מדינות מקימות כוח לוחם בעלּות עצומה ומכשירות אותו לשעת 
מלחמה. מדינות לא מקימות יחידות למצעדים או לקישוט אחר. חטיבה 
14 שילמה את חובה למדינת ישראל במלחמת יום כיפור. הקרב המכריע 
במלחמה זו, הפריצה לחווה הסינית, פתיחת מסדרון לצליחה והתשלום 
הגדול של לוחמי החטיבה - קבעו את גורלה של מלחמת יום כיפור 
בדרום. אם היינו כושלים במערכה זו - לא הייתה צליחה, לא היה מעבר 

לאפריקה ומי יודע היכן הייתה מדינת ישראל כיום. 
אני רוצה לומר כמה מילים ולציין את תפקודו של האלוף אמנון רשף 
בליל התופת, בפריצה לחווה הסינית. כולנו טנקיסטים ואתם יודעים 
שכאשר אנו מדברים ברשת הקשר כולם שומעים. הביטחון, הנחישות 
וההתמצאות זורמים לכולם דרך גלי האתר. רעד בקולו של המפקד, גמגום 
אפילו אקראי, חוסר התמצאות - עלולים להביא להפסקת תפקודה של 
היחידה. אני מציין דברים אלה כדי להדגיש את מנהיגותו של האלוף 
אמנון רשף בלילה הנוראי ההוא. ושאף אחד לא יטעה - הקול הבוטח 
והפקודות הברורות תרמו רבות לביצוע המשימה. אמנון, פועלך באותו 
לילה קיבע את מורשת חטיבה 14 בתוך המארג הגדול של מורשת צה"ל.

ועכשיו דבריי ללוחמים שלי ממלחמה זו. אני רוצה לדבר לדור המלחמה 
ובתוכם ללוחמי גדוד 184 לשכבת גיל שנפערו בו פרצות גדולות מדי. 
לטנקיסטים, ללוחמי החרמ"ש ולכול לוחמי פלוגת המפקדה, שבלעדיהם 
לא היינו יכולים להמשיך. לוחמים יקרים, אנחנו פיקדנו, אנחנו הובלנו, 

אבל אתם ביצעתם את המשימה, וללא פועלכם כלום לא היה קורה.
הקשרים שלנו ושלי אתכם, והקשרים שלכם עם חבריכם משורגים 
בעבותות פלדה מצופים בדם, קשרים שלעולם לא ינתקו - יקרה מה שיקרה.
לוחמים שלי, אני גאה שהייתי מפקדכם במלחמה זו. נתתם את 
נשמתכם למען החברים שנפלו, לחמתם בעוז. הטנקיסטים ולוחמי 
החרמ"ש - מעולם לא פקפקתם בצדקת הדרך למרות האבדות. מעולם לא 
היססתם בביצוע הפקודות למרות הסכנות. הסתערנו לתוך מלתעותיה 
של ארמיה 2 המצרית ויכולנו לה. הגדוד שילם מחיר יקר במלחמה זו. 
בקרבות השונים הגדוד איבד 80 מטובי חייליו ומפקדיו, ועוד 12 לוחמים 
שנפלו במלחמת ההתשה ו־10 לוחמים נוספים באירועים שונים. יהי 
זכרם ברוך. לגדוד היו 122 פצועים, אבל אנחנו הגדוד המעוטר ביותר 
בצה"ל. לוחמי הגדוד זכו ב־8 עיטורי עוז, 2 עיטורי מופת ו־13 צל"שים 

שונים. 15 מהלוחמים עוטרו לאחר נפילתם בקרב.
באחד המפגשים שלי עם קצין זר ממדינה אירופית נשאלתי "מהיכן 
יש לכם את הכוח לעשות כול פעם מלחמה מחדש?" היינו אז לאחר 
שש מלחמות. תשובתי כאן בקצרה - 60 דורות היינו בגלות במעמד של 
אזרחים סוג ב' במדינות שונות. בדור של הוריי נקרתה ההזדמנות להקים 
את מדינת היהודים )בתחילת מלחמת העצמאות הייתי ילד בן שבע וחצי(. 
עם ההזדמנות באה גם האחריות. אף דור לא יכול לומר לדורות שעברו 
או לדורות שיבואו - אנחנו הדור שאיבד את המדינה. מכאן יש לנו את 
הכוח לצאת שוב למלחמה כשאין ברירה. הקצין קם, הצדיע לי ואמר: 

אדוני הגנרל - כך מחנכים ַעם.
יש לי כוונה עמוקה בהביאי דברים אלה ביני לבין בני שיחי במפגש זה. 
לוחמים יקרים אנחנו עמדנו במשימה. הדור שלנו העביר את האחריות 

וההזדמנות לגדוד 184 ולחטיבה 14 העכשוויים. 

כך מחנכים ַעם
אנדרטה יפהפייה הוקמה בפארק העוצבות שביד לשריון, ונחנכה 

בטקס מרשים ביום 30 בדצמבר 2018, בהשתתפות בני המשפחות 
השכולות, מפקדים ולוחמים של החטיבה בעבר וכיום ואורחים. 

הבאנו את דברי תא"ל )במיל'( אברהם אלמוג בטקס
תא"ל )במיל'( אברהם אלמוג*
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וכעת אליך מג"ד 184, אבי שחר, אבל דבריי מכוונים לכול המג"דים 
שיבואו אחריך: העברנו אליך ירושה כבדה שרק אנשים בעלי שיעור 
קומה יכולים לקחת על עצמם, ואני בטוח ויודע שאתה בעל שיעור קומה 
מתאים. המילה ירושה יונקת מתוך המלה מורשת, ומורשת בהגדרתה 
היא ערכים תרבותיים, חברתיים וחינוכיים בעלי חשיבות להעברתם 
לדורות הבאים. האם אתה מבין איזו ערכים עצומים יש בקרב מעבר 
ליריות? ערכים כמו מוסר, סיכון עצמי בפינוי נפגעים, רעות לוחמים, 
נחישות, משמעת, דוגמה אישית? יכולתי להוסיף כי אין גבול לערכים. 
תפקידך לשמר את מורשת גדוד 184 ולהעבירה לדורות הבאים, וזה כולל 
את האנדרטה של הגדוד ואת האחריות למשפחות השכולות. וכול זמן 

שאני בחיים כמובן שעזרתנו מובנת מאליה.
ועכשיו אליך, ניר )רוזנברג(, מח"ט 14 הנוכחי. אני רוצה להודות לך 
בשמם של לוחמים מעשרות שנים, על העשייה ועל ההחלטה לבנות אנדרטה 
זו. תמיד ציינתי בפני חברים את הנחישות, המסירות, והעקשנות בהובלת 
מעשה זה של הקמת אנדרטה מפוארת זו. היו לפניך הרבה מח"טים אבל 
רק אתה הרמת את הכפפה. בזכותך מורשתה של חטיבה 14 שעד היום רק 

נשמעה - מהיום אפשר גם לראות ולחוש. תודה רבה לך. תודה לכולכם. 

*אברהם אלמוג זכה בעיטור העוז על לחימתו במלחמת יום הכיפורים בתפקיד מג"ד 184
https://photos.app.goo.gl/LBvoWW4bSJHyy6rB6 :למצגת צילומים מהטקס ראו כאן

https://photos.app.goo.gl/irBKA8UwpCsyR3Xk8 :לצילומי האנדרטה ראו כאן

תא"ל )במיל'( אברהם אלמוג, מג"ד 184 
במלחמת יום הכיפורים, נושא דבריו

קטע מהאנדרטה של חטיבה 14 
שנחנכה ביד לשריון
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דחפור ממוגן 
ד-9 בפעולה

כללי

מבצע "עופרת יצוקה" שהתקיים בימים 27 
דצמבר 2008 - 18 ינואר 2009, החל כתגובה 
ישראלית לירי תלול מסלול מסיבי של החמאס 
וארגוני טרור נוספים מרצועת עזה לעבר ישראל. 
ירי זה התגבר בצורה דרמטית עם תום הרגיעה 
ב־19 בדצמבר 2008 ובמהלכו שוגרו למעלה 
מ־200 רקטות לעבר שדרות, אשקלון ונתיבות, 
ואשר כתוצאה ממנו נפצעו 49 בני אדם. המבצע 
הוגדר מבצע פיקודי שעליו פיקד מפקד פיקוד 
הדרום יואב גלנט, ממפקדת הפיקוד בבאר־שבע. 
גורמים של חיל האוויר, המטכ"ל והשב"כ פרסו 
צוותים במפקדת פיקוד הדרום ושולבו גם כצוותי 

מודיעין ותקיפה משותפים לצורך המבצע.
מבצע "עופות דורסים" )התקיפה האווירית(: 
לפי התכנון 36 שעות, בפועל 8 ימים. התמרון 
הקרקעי לפי תכנון 48 שעות, בפועל 7 שעות. 
העמקת התקיפה הקרקעית )במעט( עוד 8 ימים. 

המבצע כולו נמשך 22 יום.
בשבוע הראשון של המבצע האבדות בעורף 
הישראלי היו 4 הרוגים - 3 אזרחים וחייל אחד, 
ונפצעו 75 אזרחים. בסך הכול נורו במהלך השלב 
האווירי ובמקביל למעלה מ־350 רקטות לעבר 

ישראל, מתוכן כ־90 רקטות גראד, כ־50 מהן 
לטווח של 40 ק"מ. עוד ירה החמאס כ־140 פצצות 
מרגמה, רובו של ירי זה לעבר מטרות אזרחיות.

הפעולה הקרקעית המשוריינת
וירי  שלב המהלומה האווירית של צה"ל 
הרקטות בידי המחבלים נוצל לצורכי היערכות 
והכנות עבור כוחות הקרקע בכלל וחיל השריון 
בפרט. שלב זה גם נוצל בידי חיל המודיעין לעדכון 
הכוחות בנתוני מודיעין על האויב ובהכנת הגזרה 
לפעולה הקרקעית. לקראת פתיחת השלב של 
הלחימה ביבשה סיפק חיל המודיעין מידע עדכני 
ומאומת בדבר ביצורי החמאס ובהם עשרות 
עמדות, מכשולים, מטענים ומלכודים שהוכנו 
בידי האויב מבעוד מועד, כדי לגבות מחיר דמים 
מכוח השריון שיתקוף קרקעית. מידע זה הגיע 
לכוחות בזמן אמיתי בהיותם בשטחי ההיערכות 

ולפני תחילת ההתקפה.
הפעולה הקרקעית הוגדרה כפעולה אוגדתית. 
לאוגדת עזה בפיקודו של תא"ל אייל אייזנברג 
הוקצו 4 חטיבות לביצוע - 3 חטיבות חי"ר 
)הצנחנים, גולני וגבעתי( וחטיבת השריון 401 
בפיקודו של אל"ם יגאל סלוביק המצוידת בטנקי 
"מרכבה" סימן 4, הטנקים המתקדמים ביותר אז 

בצה"ל, זאת בנוסף לחטיבות המרחביות, הצפונית 
והדרומית, שהמשיכו לשאת באחריותן להגנת 
גבול הרצועה בכול ימי המבצע. מטרת האוגדה 
הייתה לכבוש את מרחבי שיגור הרקטות בצפון 
רצועת עזה ולכתר את העיר עצמה כדי למנוע ככול 
האפשר את ירי הרקטות על עורף מדינת ישראל.

השיטה
לביצוע הפעולה הרכיבה האוגדה מהכוחות 
)צוות חטיבתי  4 צח"מים  שעמדו לרשותה 
משוריין( על בסיס החטיבות שהועמדו תחת 
פיקודה. כך עבדה חטיבת הצנחנים עם גדוד 
גדוד  עם  גבעתי  חטיבת   ,188 מחטיבה   74
9 של חטיבה 401, חטיבת גולני עם גדוד 71 
של חטיבה 188 )אחר כך הוחלף בגדוד 46 של 
חטיבה 401 ואחר כך ביחד(, וחטיבת השריון 
401 עם גדוד 52 שלה. בנוסף הוקצה גדוד 75 
של חטיבה 7 לחטיבת עזה הצפונית. הייתה זו 
התקפה מתמקדת ממזרח ומצפון כאשר חטיבת 
השריון הצטוותה לבתק את רצועת עזה באזור 
נצרים ולנתק את חלקה הצפוני של הרצועה 
שבה פעלו חטיבות החי"ר. חטיבת הצנחנים 
35 עם גדוד הטנקים 74 תקפה מצפון לאורך 
ציר החוף, לעבר שכונת אל א־טנטרה ומחנה 

עשור למבצע 
"עופרת יצוקה"

"בעקבות החלטת ממשלת ישראל על הפסקת 
אש, צה"ל נוצר את נשקו בתום 22 ימי לחימה. 

היעדים שהוצבו בראשית המבצע הושגו במלואם. 
מערכי החמאס ותשתיות הטרור הוכו מכה 

קשה ונוצרו התנאים לשינוי מהותי במציאות 
הביטחונית בדרומה של מדינת ישראל". כך ציין 

הרמטכ"ל רב־אלוף גבי אשכנזי בדף הקרבי מס' 3 
שפורסם ביום 18 בינואר 2009

אל"ם )במיל'( בני מיכלסון
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הפליטים שאטי, חטיבת גולני תקפה ממזרח 
לעבר בית להייה וסגעייה, וחטיבת גבעתי לעבר 
שכונת זייתון ועלי מונטר. לאחר ביתוק הרצועה 
חטיבה 401 הפנתה את קני הטנקים גם לעבר 

שכונות א־זהרה ותל־אל־הוואה.

כול הכוחות ממוכנים ומשוריינים
כוחות צה"ל שתקפו במבצע את רצועת עזה 
היו כולם ממוכנים ומשוריינים. בנוסף לכ־120 
טנקים, מרביתם מדגמי "מרכבה" סימן 3 ו־4, 
השתתפו במבצע נגמ"שים כבדים להובלת החי"ר 
מדגם "אכזרית" ונגמ"שי הנדסה מסוג "פומה" 
חיוניים  ד־9  לדחפורים משוריינים  )בנוסף 
במבצע(. גם נגמ"שי אם־113 נטלו חלק במבצע 
והם ניידו כוחות חרמ"ש, צוותי אחזקה ופינוי, 
חבורות פיקוד וחוליות טכניות בתפקידים שונים.
הגזרה המצומצמת שבה התנהל המבצע 
ומיעוט הכוח שנטל בו חלק אפשרו לצה"ל 
בכלל ולחיל השריון בפרט לרכז מאמץ ולתמוך 
בכוחות שחדרו לשטח בכול המעטה של הסיוע 
והשירותים שהיה אפשר להקצות למבצע. כול 
הטנקים שפעלו היו עם לוחות מיגון גחון נוספים 
כנגד מטעני גחון וטנקי המרכבה סימן 4 גם עם 

לוחות בזוקה משופרים.

כול הטנקים שהשתתפו במבצע נכנסו לפעולה 
עם מלאי תחמושת התואמת את הלחימה כנגד 
החמאס בעזה וכללו 22 פגזים בלבד )16 בעלי 
מטען חלול ו־6 פגזי נ"א מסוג פלשט(. הייתה 
זו החלטה נבונה בהתבסס על כך שלאויב לא 
היו טנקים ויכולת הנ"ט שלו לקתה בחסר. הרכב 
חסר זה גם הקנה שני יתרונות נוספים: ריקון 
הבטן ממרבית כדורי התותח הגבירה את מידת 
השרידות של הטנק במקרה של עליה על מטעני 
גחון והגדילה את הנפח הפנוי לנשיאת חי"ר או 

לפינוי פצועים בבטן הטנק בעת הצורך1.

לקחי מלחמת לבנון השנייה
לבנון  ממלחמת  הלקחים  הפקת  תהליך 
השנייה ב־2006 גרמה לשינוי קיצוני במצבן של 
יחידות השריון בעת שנכנסו ללחימה במבצע 

"עופרת יצוקה":
 ציוד הטנקים וזיוודם: למבצע זה נכנסו כול 
הטנקים עם מרגמות 60 מ"מ תקניות ותחמושת 
תאורה, נפיץ ועשן מתאימה והצוותים היו בעלי 
מיומנות בהפעלתן. מדוכות העשן היו חמושות 
ופעילות ובכול גדוד היו סוללות של מרגמות 
81 מ"מ )דגם ג'( בנות 4 קנים עם מגוון סוגי 

תחמושת אורגנית.

 אחדות הפיקוד ובהירות המשימה: כול גדוד 
טנקים הצטוות לחטיבת חי"ר אחת בלבד ועד 
סוף המבצע לא הועבר לעוצבה אחרת, וכן ִתכנן 
וביצע את המשימה להשגת מטרה ברורה, יחד עם 
עוצבת הֵאם ללא שינויים ובלבול כמו ב־2006.

 אימונים והכשרות: לפני מלחמת לבנון השנייה 
היו גדודי טנקים שלא התאמנו 6 שנים! מאז 
המלחמה ההיא כול גדוד השלים 3 מחזורי אימון 
גדודיים שלמים )אימון ובוחן צוות, מחלקה, 
פלוגה ותרגיל גדודי(, חלקם גם צברו ניסיון 
מבצעי - כדוגמת גדוד 74 שהשתתף במבצע 

"חורף חם" שנה קודם.
 יחידות אורגניות: כול גדוד נכנס למבצע עם 
2 פלוגות אורגניות )השלישית הייתה פלוגת 
צמ"פ בבית הספר לשריון(, פלוגת מפקדה מלאה, 
פלוגת חרמ"ש מילואים ומחלקת סיור מילואים, 

ובסך הכול 25 טנקים2.
אחת התופעות המרשימות ביותר במבצע 
הייתה שיתוף הפעולה הבין־חילי במסגרת 
הצח"מים )צוותי קרב חטיבתיים( של חי"ר, 
שריון וההנדסה. גדודי הטנקים השתלבו היטב 
במסגרת חטיבות החי"ר וכך גם כוחות החי"ר 
במסגרת חטיבת השריון 401. בהתאם למשימות 
וליעדים שנקבעו הורכבו צוותי קרב גדודיים 
ופלוגתיים )צק"פים( ברמות נמוכות יותר. שיתוף 
פעולה הדוק מסוג זה בין חי"ר, שריון והנדסה 
היה אחד הלקחים של צה"ל שהופקו על דרך 
השלילה ממלחמות העבר. במקרה זה באימונים 
ובהכנות למבצע הצליח השריון להתערות היטב 
בתוך עוצבות החי"ר ולהפוך לנכס יקר ערך עבור 
חיילי החי"ר אף בתוך השטחים הבנויים שבהם 
יש לטנקים מגבלות רבות. השילוב הבין־זרועי עם 
חיל האוויר היה אף הוא ברמה שלא הכרנו בעבר, 
כאשר מפקד גדוד שריון יכול לקבל לרשותו 
מזל"טים, מסק"רים ואף מטוסי קרב לצורכי 
סיוע אוויר קרוב, בדיוק ובתזמון יוצאי דופן3.

ראוי לציין גם את העבודה המאומצת של 
אנשי החימוש שהיוותה מכפיל כוח אמיתי ולא 
אפשרה לאף טנק, ללא הבדל במקור התקלה או 
ההיפגעות מאש אויב, להיעדר מפעולה יותר 

מכמה שעות.
מרגע הינתן הפקודה להתקפה הקרקעית 
במוצאי 3 בינואר עברו רק כמה שעות עד שהגיעו 
כול הטנקים ליעדיהם. ביצורי המחבלים אוגפו 
ומכשוליהם נעקפו בהתאם למודיעין המקדים. 
ההכנה האווירית המקדימה יחד עם עוצמת האש 
האווירית והשריונאית - שהונחתה תוך כדי 
התקדמות על כול עמדה קיימת או חשודה ועל 
כול מכשול או ביצור - גרמה למרבית המחבלים 
)ששרדו( לברוח, תוך שהם משאירים מאחור 
את עמדות הנ"ט והצלפים על נשקם ואת זירות 
המטענים מיותמות. אותם מחבלים שהיו בשולי 
ההפצצות או שהחליטו בכול זאת להילחם, 
לא היוו יריב שקול מול ההתקפה הצה"לית 
המשולבת, שהתקדמה לעומתם כמכבש אדיר, 

והם הודברו במהירות רבה ובקלות יחסית.
בתוך 72 שעות הושלם כיבוש השטח שיועד 

פריסת כוחות צה"ל ברצועת עזה במבצע

צנחנים ו־188

גולני 
ו־188

 חטיבה 7 
וחטיבת עזה 

הצפונית

גבעתי ו־401
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לשלב א' והכוחות עברו להגנה. אולם גם בשלב 
ההגנה הם לא שקטו על שמריהם אלא נקטו 
בהגנה פעילה שכללה פשיטות וסיורים אלימים 
כדי לא לאפשר לאויב להתארגן ולהיערך או 
להבין את המצב, וכדי ללמוד כבר את השטח 
לקראת שלב ההתקפה הבא. במשך כול השלב 
הזה פיקדו המפקדים של גדודי שריון על פלוגות 
חי"ר, ומ"פים של החי"ר פיקדו על מחלקות 

טנקים ללא בעיות כמעט וכדבר שבשגרה4.
כוחות  הוכנסו  בהגנה  ימים  כמה  לאחר 
מילואים לגזרת צפון הרצועה. הפעם זה היה 
צח"ם )צוות חטיבתי משוריין( של אנשי מילואים, 
מתוגבר בגדוד 312 )גדוד שריון במילואים עם 
טנקי מרכבה סימן 3(, שִאפשר לצח"ם הסדיר 
של הצנחנים להמשיך הלאה תוך קיום לחץ רצוף 
על המחבלים הנסוגים אל תוך הלב העירוני 
של עזה המאוכלס בצפיפות. עם הכרזת צה"ל 
על הפסקת אש חד־צדדית ניצבו כול הכוחות 

במקומות שבהם הצטוו לעצור.
 10 הלחימה  ימי  כל  במהלך  היו  לצה"ל 
חיילים הרוגים, מהם שני אנשי שריון. מבחינת 
האבדות של השריון ברק"ם - הסתבר כי לטנקי 
דופן,  יוצא  הישרדות  כושר  יש  ה"מרכבה" 
גם מטווחים קצרים, בשטח בנוי וצפוף. גם 
כאשר נורו עליהם רקטות אר־פי־ג'י רבות, 
וירי מרגמות ונק"ל מסוגים שונים הם המשיכו 
לפעול וללחום תוך מתן חיפוי ומחסה לכוחות 
החי"ר ותוך התגברות על מכשולים רבים ועל 
זירות מטענים צפופות. בכול הפעילות הזו, 
רק טנק אחד נחדר )בתא המנוע( בעלותו על 

מטען, וגם הוא הוחזר לכשירות וללחימה בתוך 
18 שעות5.

היבטי תו"ל )תורת הלחימה( 
בהפעלת השריון במבצע

המבצע כלל התקפה על צפון הרצועה בלבד 
מתוך הנחה ששם מרוכזים מרבית אזורי השיגור 
ומזרחה. הנחה  לעבר מדינת ישראל צפונה 
נוספת הייתה שהירי, בעיקר ארוך הטווח, נעשה 

משטחים פתוחים כיוון שהבניינים בתוך השטח 
הצפוף של העיר עזה יוצרים שטחים מתים 
ומקשים על ירי רקטות מתוך העיר. בהתבסס 
על שתי הנחות יסוד אלה צה"ל כבש את מרבית 
השטחים הפתוחים מאזור נצרים צפונה ומזרחה, 
תוך המשך הידוק המצור על המרכז העירוני 
זו  העזתי כדי לגרום להפסקת הירי. פעולה 
שהתבצעה במרחק כמה קילומטרים מהגבול 
נמשכה כשבועיים מבלי שתצליח להפסיק לגמרי 

את ירי הרקטות שהמשיך מדרום הרצועה ומגגות 
הבתים והכיכרות או מתוך רחובות רחבים בלב 
העירוני של עזה, אך הצליחה לשמר ירי זה על 
ממוצע של כ־20 רקטות ליום )לעומת מעל 50 

ביום בשבוע הראשון(.
גורם יחסי הכוחות: במהלך מבצע זה פעל 
צה"ל ביחסי כוחות עדיפים בהרבה כאשר מול 
כול מחבל הייתה לפחות כיתת חי"ר ישראלית 
מלווה בטנקים ונהנית מעליונות מוחלטת מהים 

ומהאוויר6. ההגעה למצב זה הייתה הישג חשוב 
כדי לחסוך ככול האפשר אבדות לכוחותינו. 
עם זאת נראה כי עליונות זו ביחסי הכוחות לא 
נוצלה לקיצור לוחות הזמנים לפעולות השונות על 
הקרקע, וקשה להשתחרר מהרושם שניתן משקל 
יתר לעוצמת האויב וכי יכולת הלחימה של גדודי 
ִעז א־דין אל־קסאם הוערכה הרבה מעבר למידה.
גורם הזמן־ומרחב: זה לא קיבל את המשקל 
הראוי לו בשיקולי התכנון והיה צריך להתייחס 

טנקים של צה"ל בשערי עזה בעת המבצעקצין השריון הראשי בעת במבצע תא"ל אגאי יחזקאל )משמאל( ומג"ד 75 אמיר אבשטיין )כיום תא"ל(

כמות הרקטות שנורו לשטח ישראל במהלך "עופרת יצוקה"
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אליו ביתר תשומת לב. שלושת השבועות של 
המבצע העמידו בסיכון יתר את הערים והיישובים 
בעורף, שסבלו יום־יום מירי הרקטות, ובמשך 
השבועיים שהיו הכוחות בשטח הם נחשפו מדי 
שעה לאש המחבלים. יתר על כן, עם חלוף הזמן 
והגעת תמונות ההרס מעזה לכלל הציבור בעולם 

- גבר הלחץ על ישראל להפסיק את המבצע.
ביחסי הכוחות האמיתיים שהתגלו בין צה"ל 
למחבלים נראה שאפשר היה לכבוש את כול 
השטח שנכבש והרבה יותר מזה בכמה ימים 
ולקצר באופן דרסטי את משך המבצע. מרגע 
שהחלו הטנקים של חטיבה 401 לנוע הם הגיעו 
לשפת הים, מרחק של 7 ק"מ, תוך ביתוק הרצועה 
3.5 שעות וכך גם הטנקים במשימות  בתוך 
האחרות. פעילותם במשך השבועיים שלאחר 

מכן לא הובילה כמעט להתקדמות נוספת.
המשכיות ורציפות הפעולה: מרכיב זה הוא 
כלל יסוד בלחימה ומגמתו לא לאפשר לאויב 
להיערך ולהתארגן מחדש להתנגדות, לאחר 
שספג מהלומה ומתחמיו נחדרו. במבצע זה 
הביאו מהלומת חיל האוויר והתקדמות השריון, 
בתוך זמן קצר, להתמוטטות מערכי ההגנה של 
המחבלים, שנבנו במרחק כמה קילומטרים מגבול 
הרצועה, חלקם בשטח פתוח וחלקם בשטח בנוי. 
אלא שעצירת ההתקדמות הממוכנת והמשוריינת 
של כוחותינו, לאחר שעברו מערכים אלה כמעט 
ללא נפגעים, ִאפשרו למחבלים לסגת ולהיערך 
מחדש בפאתי השטח העירוני של עזה, במערכים 
שצה"ל נאלץ ללחום עוד כדי לשוב ולהשמידם. 
אמנם צוותי הקרב של צה"ל המשיכו בפעילות 

יזומה גם כאשר היו בהגנה, תוך הסתייעות בחיל 
האוויר, אולם פעילות זו התבצעה בשטחים 
שהמחבלים  כך  ומעטים,  קטנים  מוגדרים, 
המשיכו ליהנות מחופש פעולה מסוים עד סוף 
המבצע. זה ִאפשר למחבלים להמשיך לירות 
לעורף הישראלי, להימנע מלחימה במגע עם 
צה"ל ככול האפשר ולשמור על שלמות כוחם 
לקראת החזרה לשליטה ברצועה לאחר המבצע.
סיום המבצע באופן שהסתיים ִאפשר למחבלי 
החמאס שני דברים שלא היו להם בעת המבצע, 
והפעם באופן מוחלט, זמן להשתקם וחופש 

פעולה ברחבי הרצועה.
דברים  נשא  המבצע  לאחר  קצר  זמן 
באוניברסיטת חיפה מפקד פיקוד הדרום, האלוף 
יואב גלנט, שפיקד על מבצע "עופרת יצוקה". 
להלן תמצית דבריו )בעריכת הכותב( שהם בעלי 

עניין גם בימינו:

"מלחמה בתנאים מגבילים"7
איך אנו מתמודדים עם המציאות? אחלק 

את דבריי לשלושה:
 אור סובייקטיבי על התמונה,

 התפתחות האיומים עלינו משנת 1948,
 איך בא לביטוי המענה ב"עופרת יצוקה".

איינשטיין תאר פעם מצב שבו אתה הולך 
לרוחב הסיפון )ממזרח למערב( על סיפון אוניה 
המפליגה מדרום לצפון. זה המצב שלנו. האוניה 
שמתחתנו נעה. תוך שנים ספורות נהיה שמונה 
מיליון יהודים ושמונה מיליון ערבים ממערב לירדן.
 אם לא נעשה כלום - יתכן שנהפוך למיעוט 

תוך עשר או עשרים שנה.
 ההכנסה לנפש אצלנו היא עשרים או עשרים 
וחמישה אלף דולר בשנה. אצל הפלשתינים 
שמונה מאות עד אלף דולר בשנה. האנשים 
בשדרות רואים ממול בני אדם שחיים מ־4 

אחוזים ממה שהם עצמם חיים.
 מים - יש מספיק. הרוב נשפך לים ממילא. 
על בסיס מיליארד קוב )לשנה( אפשר לקנות 
מים )מיליארד דולר(. מה שעשו הלבנונים לנחל 
ווזאני - השניר והחרמון הם חצי ירדן. זה 2/3 

מהכנרת. עזה כולה צרכה כמו גוש קטיף.
 כול המוסלמים נושאים דגל ירוק. אנו מוצב 
קדמי של המערב מול האסלאם הפונדמנטלי. 
ארצות הברית אומרת - נתמוך בבעלות בריתנו. 
אירופה שחוותה די מלחמות מקבלת מהגרים 
מלוא זרועותיה, רואה בישראל ניסוי, קונספט 

שהם מחילים על עצמם.
 הגרעין והחימוש הלא מקובל. תקפנו בעיראק, 
ידיעתנו  תקפנו בסוריה, הלובים צברו ללא 
והחליטו להתפרק. פקיסטן פוצצה שבע פצצות. 

איראן אינה בודדה. כולם בחתירה מתמדת.
זה "הזודיאק"8 )סוג של סירה( שעליו אנו 
שטים. לאן הוא נוסע? זה כמו מערכת קוסמית 
עם גלקסיות ושמשות ומערכותיהן וכדורי־כוכב. 
את התמונה על מערכותינו בשישים השנים 
תקופות  לשתי  לחלק  רוצה  אני  האחרונות 
גסות, כש"קו הרכס" עובר אחרי מלחמת יום 
הכיפורים ולפני מבצע ליטני. התקופה הראשונה 
מאופיינת במלחמות בין מדינות, והניצחונות 
הצבאיים הושגו בכיבוש שטח ובהשמדת כוח. 
את מלחמת העצמאות הייתי מאפיין כקרב 
הגנה עיקש שהסתיים בתוצאה של כיבוש שטח 
ביחסי כוחות קשים ותחת ניהול אסטרטגי מדיני 
ומנהיגות מעולה. את מבצע קדש )1956( הייתי 
מגדיר כהרפתקה, אבל צעד אופייני היה ההכנה 
המדינית שקדמה להפעלת הכוח. סגרנו עניין 
עם שתי מעצמות, יצרנו פרובוקציה בתקווה 
שהאירופים יבואו ויעשו סדר. היינו אז שני 
מיליון יהודים... מדינה בת 8 שנים. כיבוש כול 
סיני הפתיע את בן־גוריון. בשנת 1967 הכרענו 
את האויבים והגדלנו השטח פי חמש )הערת 
המערכת: פי שלוש(. האויב לומד ופונה לדרך 
חדשה - והתחילה ההתשה. הבאת המלחמה 
לעורף דרך מספר הנפגעים. ההכרעה לא הייתה 
מדינית. במלחמת יום הכיפורים כשעצרנו 100 
ק"מ מקהיר הם הבינו שאי אפשר להכריע את 
ישראל בתמרון. ועוד שני שינויים מאז: משיטות 
הפעלת כוח נורמליות "מהאמצע" לשוליים - 
טרור וגרילה )התחילה ב־1973( ותוכנית גרעין. 
הבעיה היא שבחירת כיוונים אלה אינה מייתרת 
את סכנת התמרון! עלינו להיות מוכנים גם לאיום 
הזה - ברור שאם נתעלם ממנו הוא יהיה זה 
שיתממש. השנויים התחילו כתוספתיים והופכים 

לאט לעיקריים.
בעניינים צבאיים: ראשית - הטיל. זה שינוי 
מקביל לשינוי שהכניס הסוס למלחמה, או הקשת. 
ישראל הולכת לכיוון הדיוק. הערבים משדרגים 

טנקים של צה"ל בשערי עזה בעת המבצע
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את הנ"ט. הופתענו עם האר־פי־ג'י והסאגר ביום 
הכיפורים. ב־1973 הטיל כופף את כנף המטוס. 
ביומיים הראשונים למלחמה אבדו למעלה ממאה 
מטוסים. הפתרון היה תמרון אוגדות אל מעבר 
לתעלה וחיסול האיום הזה מן הקרקע. הם ירו 

אז גם טילי "קלט" בשרם א־שייח' ועוד.
בתקופה השנייה פוצלו האיומים שחשיבותם 

עולה - הגרעין והטרור. הטיפול בגרעין:
 מודיעין,

 מניעה,
 הגנה,

 הרתעה,
 גמול ועונש.

הטרור הוא איום מורכב. בטרור האויב יוזם. 
בבניין הכוח שלנו אין ערובה שלא תהיה 
מלחמה קונבנציונלית. נקטין את הצבא - נקבל 
1 יוצא  מלחמה סדורה. הטנק מרכבה סימן 
)הערת  מלחמה!  אף  שנלחם  בלי  מהסד"כ 
המערכת: הטנק לחם במלחמת לבנון הראשונה(. 
מרכז הכובד עובר מתמרון לאש, בייחוד מדויקת 
מן האוויר. זה אפקטיבי. תקציב התעצמות צה"ל 
הוא כחמישים מיליארד ₪, יותר מחצי זה לאש 

מן האוויר.
יש עתה אירועי מעגל שלישי של מדינות 
ללא איום צבאי. איום טרור קבוע בכול המרחב. 
מקלעון אחד, חגורת נפץ אחת - תהודה עולמית. 
איראן הופכת גורם מרכזי. הם מגייסים את 
ערביי ישראל. חלק מהסיפור הגיע לעיתון. ועדות 
ההתנגדות, שוהדא או פת"ח - זה איראן. הם לא 
יודעים כלל מי זה פת"ח. גם בחו"ל. הם תוקפים, 
הם מעודדים את הערבים כדי שלא יתעסקו 
איתם ובהם. הכלל הידוע של המדבר - אני ואחי 
נגד בן־דודי, אני ואחי ובן דודי נגד הזר. הטרור 

הוא משמר קדמי. הכוח מאחור.
המענה הוא ניידות וגמישות כמרכיב עיקרי. 
יכולת הובלה ופיקוד ושליטה. אנו משתפרים 
בכל אלה. יכולים להעביר כוחות. ועוד שינוי: 
מוורסטיליות של הכוח להתמקצעות ֵחילית. 
לחי"ר, לשריון, לטייסות. דיוק, סלקטיביות 

ועוצמה באש.
סדר עדיפויות )שעלינו לבחון ברציפות(. 
כמו שהתיאוריה מצביעה, בריבוי אויבים יש 
להכות בחזק תחילה - כול הזמן. אינטגרציה 
בין־ארגונית, שיתוף פעולה בין־זרועי ובין־

ארגוני. בניין הכוח - שילוב טכנולוגיות ויכולות 
אנושיות. זה ההסבר לעדיפותנו. זו החיילת - 
הנכדה של אחד מכם אולי - שיושבת וצופה 
ומזהה ושולחת כוחות או המתקן "רואה־יורה", 
זה היסוד של פתרון  או מפעיל המזל"טים. 
לנוכח יחסי הכוחות. בצד הצבאי )לפחות( יש 
הכרה שהסכסוך אינו סופי. עולה הערך של 
מרכיב ההגנה, גם מפני טילים. עולה הערך 
של התחבולנות במלחמה. נתבעת יותר איכות 

מהמפקדים והלוחמים.

עופרת יצוקה
מה החמאס רוצה? הם סניף של האחים 

המוסלמים. החליטו לפני עשרים שנה לעבור 
ללחימה. חתול בית הפך קרקל. שליטה והגמוניה 
על הפלסטינים. מדינה אסלאמית. יצירת איזון 
אסטרטגי בדרום הארץ מול ישראל. יצירת 
הצעדים  פלשתיניים.  טנקים  ללא  עדיפות 

המאפיינים אותם:
יזמו.  לא  היה.  לא  זה  בעבר  אידאולוגיה.   

תפיסתם היא ששיש הכוונה.
 הם בונים יחסי־חוץ, בונים או מנסים לבנות 
קשרי מסחר וכלכלה, ודעווה9. באמצעות רווחה 

הם מנסים להשיג שליטה תרבותית. 
 השגת השלטון.

 אמצעי הפעלת כוח.
תחילה אמנם ויתרו על הפעלת הכוח, נוסח 
מוחמד, ויתרו על השלטון, אבל צה"ל התריע 
שהם ייקחו וישתמשו. הם ניצחו עם 20 אחוזים 
מהאוכלוסייה שתומכת בהם, וכול המקלעים 
שהעברנו לפלשתינים, כולל כדורי 0.5 ח"ש 
)חודרי שריון( שחודרים נגמ"ש, מופנים נגדנו.
מרכיב ההגנה בתורה שלהם - מחסה בצל 
אוכלוסייה. הבית זה מחסן עורפי ועמדה קדמית. 
התחמושת במרתף. מפקדה בקומה ראשונה. 
המשימה: לפגוע בחיילי צה"ל התוקפים. הרוגים 

ונפגעים ישראליים עוצרים התקפה! גביית מחיר 
בפגיעה בחיילים - דרך התקשורת הישראלית, 
המערכת המדינית חוקרת, והופכת את צעדי 

ההתקפה הישראלית לחסרי תכלית.
המרכיב ההתקפי אצלם - רקטות וארטילריה. 
כאשר ירו ממרגמות קטנות לטווח חמש מאות 
מטרים - צחקנו. אמרתי אז שהם יגיעו לארבעים 
קילומטר. המרגמות שלהם מאיראן והמרגמות 
120 מ"מ הן תוצרת תעש. הרבה צעירים מובטלים 

חופרים מנהרות תמורת שקלים.
זה אויב שמעונין שאזרחיו ייפגעו. הוא נשען 
על בית ספר ועל בית חולים ועל בסיס או"ם. 
עובדות אלה מכתיבות "סף עליון" לפעולותינו.

הפעלנו שלושים אלף איש. רבע מהם בשטח. 
ומהיבשה.  באש מהאוויר  מילואים.  שליש 
דלק־אוויר  חימוש  )זהו  "ריצוף".  הפעלנו 
שבעיקרו מתוכנן לפריצת שדות מוקשים. הכדור 
מפזר תחילה ענן של רסס דלק בקוטר אופייני 
של שניים־שלושה מטרים ואחרי הפיזור מצית 
אותו. גל ההלם מכה שטח יותר גדול משל 

פצצת־ברזל באותו משקל(.
סלקטיביות. המפקד - כול מפקד - נדרש 
לאיזון בין ביצוע המשימה, שמירה על חייליו 

פריצה דרך קירות )טכניקה שיושמה לראשונה במבצע "חומת מגן"(
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ושמירה על בלתי מעורבים. "תמיד סעיף אחד 
נשאר. או זה או זה או זה". בפחות קליק אחד 

בעוצמה היינו מקבלים פי עשרה נפגעים.
לחמאס קרתה מיס־קונספציה. אתם יודעים 
את הסיפור על בירור השאלה, אם שני האורות 
שלפנינו הם שני אופנועים או משאית. הוא 
בדק שני אורות ופגש רכבת עם עשרים קרונות. 
הופתע. עצם הפתיחה, בתקופת בחירות, בחורף. 
כשארצות הברית עסוקה. הוא חשב שהאריה 

שנראה נָם הוא פגר.
בנינו תכנית רב־שלבית. היו בה יותר משלושה 

שלבים. לבסוף הופעל רק שלב ראשון, בגלל 
מקבלי החלטות בדרג המדיני. הגענו לאן שבחרנו 
להגיע בשלב הזה. לא כללנו בתוכנית מציאת 
ולא כללנו בתוכנית החלפת  החייל החטוף 
השלטון בעזה. ההישג שחפצנו בו היה מצומצם 

יחסית. שיפור והסדרת היחסים.
הבנו שחלון המועד הוא עד כניסת שנת 2009. 
ברגע שהחמאס התחיל לירות ל־20 ק"מ הבנו 
שאנו אוכלים גבינת קוטג' בתאריך שבו כבר 

פקע תקפה.
שאפנו להפחית ככל האפשר את מספר 
הבלתי מעורבים. לפי ידיעתנו נהרגו שמונה מאות 
מחבלים, מאתיים בלתי מעורבים ועוד מאה לא 
ידוע. זו פרופורציה מצוינת לתנאים ששררו. 
הזהרנו אזרחים לעזוב בתים "נגועים". תקפנו 
רק מסגדים ששימשו מחסני חימוש. במנהרות 
היה חימוש כה רב עד כי בתים בטווח ארבע 
מאות מטרים קרסו כאשר המנהרה התפוצצה. 
ידענו שבכירי החמאס היו כולם בבית החולים 

שיפא. לא תקפנו.

 ההפתעה לטובה הייתה 
חיל האוויר

חיל האוויר פעל מצוין. תקף מפקדות עם 
מאתיים מפקדים. רצף של פצצות. תוך ארבע 
דקות בכמה שמיניות מטוסים הותקפו כול אתרי 
השיגור התת־קרקעיים והמפקדות ונקודות 
מפתח. ההפתעה הייתה מוחלטת. הם כמעט 

לא ירו.
לטובת מאמץ התמרון הוטלו אלפיים ושמונה 
מאות חימושים מהאוויר, וכן אלף ומאתיים 
לסיכול. כול המידע זרם למוקד אחד. מצד שני 
הוכנה "מטריצה" של מטרות מול אמצעי אש 

הולמים.
התמרון?  מהצלחת  ללמוד  אפשר  מה 
ההפתעה הייתה גורם עיקרי. השילוב הבין־
ארגוני, המודיעין המקדים. כאשר ירו על בית 
ירו באמת על מחסן, לא על בית. פו"ש )פיקוד 
ושליטה( - הערכה לרמטכ"ל. הוא הסתכל על 
הזירה ועל הדרג המדיני, והפיקוד ניהל את זירת 

המבצעים.
במלחמות הקודמות לא היה ככה. ב"קדש" 
הפיקוד )אסף שמחוני( התבטל בפני המטכ"ל. 
את  לפיקוד.  הוכפפו  הצינורות  כול  הפעם 
החטיבות הפעילה מפקדת האוגדה, לא אני. אני 

נתתי משימה למפקד האוגדה: התקדם ותשלים 
משימתך תוך 72 שעות. או: תצא. וזה הכול. 
הלוגיסטיקה עבדה כמו שעון. הכול זרם. הופעלה 
בעיקר על ידי אנשי מילואים. שיתוף הפעולה 
היבשתי היה טוב עם האוויר ועם העורף, עם 
חיל הים ברמה טובה. ענינו על שמונים אחוזים 

מהפניות האזרחיות.
"אני גאה במוסר הלחימה ובמשמעת שגילו 
הכוחות". לא נמצאו חריגות. היה נחשד אחד 
שביצעו עליו נוהל מעצר חשוד. היה בית שלא 
יצאו ממנו ולא ידענו. זו רוח צה"ל. זה מעל 
לחוק: חתירה למגע, רוח קרב, והרוח גלשה גם 
אל הלא־לוחמים. דיברו טובות אחד על השני. 
המפקדים היו לפנים. הלחימה הייתה מוגבלת. 
זה תיקון סטטיסטי ל־2006 כתוצאה מהפעלה 
מערכתית לא נכונה. סטיית תקן. יש פתרון 

לאויב הזה. רצינות ושקיפות.
מקבל  "אני  המדיניות:  למגבלות  באשר 
פקודות מהרמטכ"ל. התקיים שיח בין הצבא 
לבין הממשלה. הדברים הובהרו. היה ברור מה 
שצריך להשיג. עשינו מה שהצטווינו לעשות. 
האם המטרות שקבע הדרג המדיני - ראויות? 
זה סיפור משחק שלוש הטבעות. יכולנו יותר, 
והגענו לאן שרצינו. יכולנו לחנוק את החמאס 
כשהיה על הקרשים או להרוג אותו. בחרנו לא 
לעשות זאת. אם אתה נותן לו לקום בלי להחתים 
אותו - זה אמנם לא רצוי אבל זה מה שהאזרחים 

אמרו לחיילים מה לעשות."
באשר לארצות הברית: ארצות הברית היא 
שחקן מרכזי. ישבתי אחת עשרה פעם בין שרון 
לבין בוש. פעם שרון אמר לבוש: 'ארצות הברית 
היא הידידה הראשונה בחשיבותה לישראל'. בוש 

ענה לו: 'מי השנייה?!'
השנייה  "בלבנון  העורף:  לפיקוד  באשר 
הפתרון לא היה מספיק טוב. ארבעת אלפים 
טילים. בעופרת יצוקה נחתו על ישראל שמונה 

מאות. פחות קטלנים. בעתיד יהיו יותר. 
השתבשה  חמאס  של  הצירים  "מערכת 
"כשקילפנו" את האוכלוסייה - התברר להם 
שאין להם הגנה. הייתה הפתעה לא מהעיתוי )כי 
גילו להם( אלא מהעוצמה, מהסינרגיה ומהדיוק. 
הייתה בריחה. מאתיים וחמישים מ"פים ומג"דים 
שלהם ללא מגורים וללא תחמושת. הם מחפשים 
יש שם שאלות.  ומרכיבים־מאזנים.  שיקום 

המוטיב "צה"ל יגיב" יש לו משמעות". 

הערות: 
תדריך קצין השריון הראשי, 14 בינואר 2009.  .1

ריאיון עם קצין השריון הראשי, תא"ל אגאי יחזקאל, 18 בינואר 2009.  .2
מג"ד 74, שם.  .3
מג"ד 74, שם.  .4

ריאיון קשנ"ר, שם.  .5
"כשהם ראו את העוצמה שלנו, הם הניחו את הנשק ונסו אחורה", במחנה, 21 ינואר 2009.  .6

7.  הרצאת מפקד פיקוד דרום אלוף יואב גלנט בסמינר המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה, אודיטוריום הכט, 31 במארס 2009.
"זודיאק" - סירת גומי בשימוש הקומנדו הימי.  .8

ַדעְוָה - פעילות של ארגונים אסלמיים בנושאי צדקה, סיוע סוציאלי וחינוך וקריאה או הטפה לאמונה באללה.  .9
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"עופרת יצוקה" היה המבצע הגדול הראשון 
אחרי מלחמת לבנון השנייה ובו גם השתתפו 
כמה מחבריי שלא השתתפו במערכה בצפון 
בקיץ 2006. היו אמנם כמה מבצעים ברצועת עזה 
לאחר ההתנתקות, אבל כאן היה משהו משמעותי 
ומתמשך יותר. שלושה שבועות התכתשה מדינת 
ישראל עם החמאס ועם שאר ארגוני הטרור 
שברצועה. עשר שנים עברו מאז ונדמה שדבר 
לא השתנה פרט מהשמות של המבצעים, משך 

קיומם והאיום הרקטי על המדינה. 
השמיני  ביום  החלה  הקרקעית  הפעולה 
למבצע, ב־3 בינואר 2009. הייתה ציפייה ללחימה 
משמעותית ולהיתקלויות רבות. "האויב לא כול 
כך נראה, כנראה התחמק והתחבא", העיד אלון, 
נהג טנק בגדוד 75 שבחטיבה 7, בשיחה עם סא"ל 
)במיל'( דוד כספי. יונתן המ"פ שלו אמר כי "זיהינו 
פעילות מוגברת של תצפיתני חמאס בשטח, אך 
לא נתקלנו בתקיפה יזומה וממשית של האויב". 
עוד הוסיף המ"פ כי ארגון הטרור העזתי נערך 
לקראת כניסת כוחות צה"ל. "בשטחים שצלחנו, 
נתקלנו במלכודים מתוחכמים רבים, מה שהכתיב 
והשפיע על קצב ההתקדמות של הפלוגה. הוריתי 
לחיילים שלא לנסוע על הצירים שבהם הכי 
טוב לנסוע, בגלל שקווי רכס, צמתים ובניינים 

חשודים כמועדים לפורענות". חיילים אחרים 
בפלוגה שיתפו אחרים בחששות ובחרדות לפני 
הכניסה לשטחי הלחימה, אך הכול נמוג אחרי 
תחילת התנועה והפעלת האש. הלוחמים חשו 
ביטחון בכלים והבינו את המשימות שקיבלו. 

אחד מחבריי, אמיר, חובש פלוגתי ותותחן 
מחליף בפלוגה ל' של גדוד 9 שבחטיבה 401, 
חווה את המבצע כמלחמה לכול דבר. "המ"פ שלי 
ריכז את כולנו באולם הופעות באחד הקיבוצים 
שבעוטף עזה, כדי להכין אותנו לגרוע מכול, 
ולכן כבר מההתחלה הייתי בסטרס רציני", כך 
שיתף אותי. בזמן המבצע הוא היה בטנק חילוץ 
והצלה של פלוגתו. "אני זוכר שבאחת הפעמים, 
כשנכנסו למגנן להתארגנות. עשינו שם בעצם 
'מלא מחדש' וכמעט כול הגדוד נכח במקום. 
לידינו היה בניין גבוה בן כ־4 קומות. יצאתי 
מהטנק לצחצח שיניים ותוך כדי כך הגיע מטוס 
קרב של חיל האוויר והוריד את הבניין שנמחק 
מעל פני האדמה". הייתה לכך גם סיבה ברורה 
- "בהמשך דווח לנו כי היה איום על כוחותינו 
ששהו במגנן, כנראה צלף. מי יודע מה היה קורה 

אם האיום הזה לא היה מנוטרל".  
כמו לוחמים רבים אחרים גם אמיר נתקל 
במבנה ממולכד: "צפינו על אחד מבתי הספר 

שבו התבצרו כוחות חי"ר במהלך הלילה. הוא 
היה מעוטר בציורים של דגלים מכל מיני ארצות. 
בבוקר התברר שהוא היה ממולכד ובנס לא קרה 
כלום". אלת המזל עבדה כנראה שעות נוספות 
בזמן "עופרת יצוקה". "אר־פי־ג'י שנורה נתקע 
בין התובה והצריח בטנק של צוות בכיר בפלוגה. 
הוא לא חדר ולא התפוצץ ושלפו אותו כמו 
מקל". כמו בלבנון גם בעזה הטנקים פרסו זחלים 
ויותר מפעם אחת: "באחת ההתקפות בשכונת 
זייתון או בג'בלייה פרסנו פעם נוספת בתוך 
הבוץ. גררו לנו את הטנק לשטחי כינוס וצעדנו 
חשופים באמצע הרחובות העזתיים. תוך כדי 
קלטתי הבזקים ירוקים מהחזר האור של כוונות 
הצלפים שלנו שהיו בתוך הבניינים, לכן הרגשתי 
די בטוח". במלחמה כמו במלחמה, אף אחד לא 
חסין מפגיעה. "באחת הפעמים עלינו השכם 
בבוקר להתקפה, היה בלגן נורא וירו עלינו. אך 
הדבר שהכי חרוט לי בזיכרון, הוא דחפור ד־9 
שהכף שלו עפה כתוצאה מפגיעת טיל או מטען. 
במזל לא קרה לנהג כלום". לאמיר היה גם אירוע 
משעשע ויוצא דופן: "אחרי שכבשנו בסיס של 
חמאס, אני ועוד חבר מהפלוגה עשינו 'בוחן 
מסלול' בבסיס הזה לפני שהרסו אותו. טיפסנו 
על קיר־טיפוס וזחלנו בתוך צינורות. לחמאס 

 קולות הלוחמים 
במבצע "עופרת יצוקה"

לפניכם סיפורים של לוחמים - מפקדי טנקים וקצינים בתפקידים שונים - 
בתום עשור למבצע "עופרת יצוקה" ברצועת עזה. לחלקם זו הייתה התמודדות 
ראשונה עם מצב מלחמה, ולאחרים שכר לימוד מבצעי יקר בקריירה הצבאית 
שלהם. הם לחמו, כבשו שטחים ונאלצו להתמודד עם אויב לא קונבנציונלי. אך 

העיקר, כך אמרו לי, שעמדו במשימות וחזרו הביתה בשלום
רס"ר )במיל'( דוד בקר 

 אסף וחבריו 
בשטחי ההיערכות 
 אחרי המבצע
צילום: נגה שטרית
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יש אפילו שלטים עם הוראות בטיחות". אחרי 
שהכול נגמר סיכם אמיר את המבצע כ"מלא 
ברצף של ניסים ונפלאות, יש בורא עולם ששומר 

עלינו מלמעלה". 
ניסים הסמג"ד של אמיר באותה תקופה שוחח 
איתי גם. "קצת לפני המבצע סיימתי תפקיד מ"פ. 
המבצע התחיל בהקפצה - המ"פים והמג"ד ירדו 
למטה והתחלנו לארגן את כול הגדוד. הייתה 
כי היינו באימון אחרי  הקפצה טובה מאוד 
שעשינו את קו עזה. אני זוכר שהמג"ד אמר 
לנו להיות זמינים כי יכול להיות שיקראו לנו 
למלחמה, ואכן בשבת בצהריים הוקפצנו מהבית. 
אחרי שכולם חזרו התחלנו להכין את הטנקים. 
הכול תקתק - גם המובילים וגם הצוותים שהיו 
מאוד מיומנים אחרי קו טנקים בעוטף עזה. 
הטנקים היו מוכנים בצורה ממש טובה. פרקו 
אותנו בשטחי כינוס בין בארי לעלומים בשדות 
פתוחים שבהם היה בוץ בעומק של איזה מטר 
כי היה גשם". לפני הכניסה הקרקעית היה שבוע 
שלם של תקיפות של חיל האוויר. ניסים ציין 
כי "היה לנו זמן, כול פעם התארגנו עד לשעת 
ה־ש' )פקודת הפעלה(, והיה לנו זמן לסיים את 
כול ההכנות". ניסים ציין כי הכיר את הפקודה 
היטב. הוא נזכר באירוע טוב ומגבש: "עשינו 
שבת לפני הכניסה בבית העם בעלומים, והייתה 

אווירה מיוחדת עם שירים וריקודים". 
המבצע התחיל בלילה והוא היה בטור הראשון 
באזור דרום שכונת סג'עייה וזייתון, שם היה 
כיוון התקיפה. גדוד 9 שהיה תחת פיקוד חטיבת 
גבעתי, נכנס ראשון והוביל את הלחימה. ניסים 
אמר כי הגדוד שלו וגדוד 74 מחטיבה 188 היו 

אלה שהופעלו הכי הרבה - 34 ימים. 
ניסים סיפר על הצוות שלו: "הצוות שלי 
היה אורגני. עשיתי איתו פעילויות גם לפני כן. 
הטען היה מיומן ממש, אחד הטובים שהיו לי. 
הנהג היה בוגר קורס מט"קים וגם הוא היה טוב 
מאוד. התותחן היה במקור הקמב"ץ של הגדוד 
שקפץ מהמלט"ק, ובהיותו קצין זו הייתה תוספת 
טובה. החבר'ה היו ממש מיומנים בטנק. הייתה 
להם מקצועיות מאוד גבוהה. היה להם הרבה זמן 
להיערך כצוות. הכול היה משופצר כמו שצריך". 
הוא ציין בגאווה כי לא פרס זחל אפילו פעם 
אחת. לאחר הכניסה הקרקעית ניסים ידע מראש 
לגבי בניינים שבהם יש צלפים, ולשם הם יצרו 
אש כבר בכניסה הראשונית. בנוהל קרב הוא 
קיבל מידע על צומת ממוקש וננקטו הצעדים כדי 
לטפל בזה. "ייצור האש שלנו היה מאוד אגרסיבי 
וממוקד כאחד. הוראות הפתיחה באש היו מאוד 
טובות וברורות, כחלק מלקחי מלחמת לבנון 
השנייה. בעופרת יצוקה ממש הן נתנו ביטחון 
לאנשים, היה חופש פעולה בצורה מושכלת". 

ללוחם לא הייתה דילמה איפה מותר או 
אסור לירות. "בגלל זה כול הכניסות שלנו היו 
טובות ולא היו לנו כמעט נפגעים. אף אחד לא 
יכול לעמוד מול עוצמת טור שריון שפותח את 
הדרך לחטיבת חי"ר". ניסים הוסיף כי "בכול 
שלבי הלחימה הראשונים שלנו אנשי חמאס 

ברחו, ורק בקרב האחרון בתל אל־הווא הייתה 
לנו התנגדות. נכנסנו לחלק האורבני של דרום 
העיר עזה, היו שם בניינים בני 8 ו־12 קומות. 
ובתוך הבתים.  נתקלנו במחבלים ברחובות 
נאלצתי להפעיל לראשונה את המא"ג במצב 
נק"ל  בירי  התבטאה  האויב  התנגדות  נ"מ. 
וברימונים. הייתה התבצרות בתוך בתים. גדוד 
חי"ר נאלץ להילחם בבניינים רב קומות בהם 
הייתה  הסתתרו מחבלים. ההשמדה שלהם 
החלק העיקרי באותו שלב". ניסים מסכם את 
"עופרת יצוקה" כמבצע מדהים. לדעתו זה היה 
המבצע הכי תכליתי שנעשה - נכנסו בעוצמה 
רבה, וגם עצם העובדה שכמעט ולא היו נפגעים 
לכוחותינו. העיקר - הם השיגו את מה שרצו 
- בכול השטחים שהם כבשו לא היו שיגורי 
רקטות ולא הייתה פעילות חבלנית. הייתה 

שליטה מבצעית מעולה. 
אפיק, מ"פ ל' בגדוד 9 במהלך המבצע, זוכר 
גם הוא לטובה את נוהל הקרב בקיבוץ עלומים: 
"דיברנו כול הזמן על ההתקפה והתנועה אל 
היעד. ביום שבו נכנסו ירו עלינו, אם כי לא ירי 
מסיבי ולא הייתה התנגדות משמעותית". זכורה 
לו ההפתעה שהכוחות הצליחו להגיע לקצה 
הרצועה. "תכננו את ההיערכות להגנה אך לא 
כמו שצריך, לכן נגרמו כמה בעיות". הוא אמר 
שלא היו הפתעות והתיאום עם שאר הכוחות 

היה מסודר; "השליטה הייתה טובה מאוד, גבולות 
הגזרה עם גדודים וחטיבות אחרות היו ברורים, 
האש הייתה מסודרת. בכול המבצע התחושה 
הייתה שלקחנו את ספר הלקחים מלבנון ויישמנו 
אותם אחד לאחד בנוהל הקרב ובשליטה. הייתה 
לנו משימה אחת קבועה מהרגע שבו התחלנו את 
המבצע ועד שיצאנו ממנו. לא היינו מופתעים 
והמודיעין היה יחסית סביר. במקומות שבהם 
קיבלנו מידע על איתורים מסוימים שם גם מצאנו 
אויב. חציית הרצועה הייתה מהירה". אפיק ציין 
בסיום כי "בעופרת יצוקה הופעלה עוצמה יותר 

משמעותית מאשר במבצע צוק איתן". 
"מבצע עופרת יצוקה, משהו כמו שנתיים 
אחרי הגיוס, מוצא אותי בתפקיד סמל מחלקה 
בפלוגה ב', גדוד 46, חטיבה 401. סוג של ותיק, 
כי כבר אין בפלוגה אף אחד פרט למ"פ שחווה 
את המלחמה", סיפר לי אסף שמשרת איתי 
בפלוגה במילואים. הוא אמר שהגדוד שלו היה 
האחרון בחטיבה שהופעל במבצע, אחרי שתפס 

קו חי"ר בדרום הר חברון, כנראה בגלל התדמית 
השלילית שהייתה על הגדוד לגבי הכשירות 
הטנקאית. ההכנות ל"דבר האמיתי" שינו דבר 
מה בגישה של חבריו לפלוגה ביחס למוכנות 
המבצעית; "הגענו לשטח ההיערכות, קיבלנו 
זמן חסד להיערכות. עבדנו על הטנקים, שאת 
חלקם קיבלנו מפלוגות המסלול בשיזפון, כמו 
שמעולם לא עבדנו עליהם. התחלנו להרגיש את 
הפעילות מעבר לפינה. כול הציניות התחלפה 
בדריכות. דברים שבעבר נלקחו ברצינות חלקית 
פתאום הפכו להיות חשובים מאד. שיעור איפוס 
מקלעי 0.5 בחולות צאלים הפך להיות הדבר הכי 

חשוב אי פעם". 
המבצע הגיע לאסף וחבריו מהר מהצפוי, 
עוד כשהם היו בדרך: "התחלנו להתקדם על 
מובילים לעבר רצועת עזה וכול הסיפורים של 
פעם על ערפל המלחמה הפכו מוחשיים. רוצים 
לפרוק, 'רגע חכו! לא פה! סעו לשם'. ככה איזה 
חצי לילה. בסוף מסיימים בשטח ההיערכות. 
בבוקר מבשרים שאנחנו צריכים להיות מוכנים 
לכניסה. מה הכוונה מוכנים? 'מוכנים, נודיע 
לכם מתי'. מעבר למתי, מה המשימה, היכן 
חוצים את הגדר? ציפיות גבוהות מדי של סמל 
מחלקה כנראה. עובר יום. למחרת, שוב, 'תהיו 
מוכנים'. מתחילה לדגדג השאננות. ואז מגיע 
הקמ"ן עם ארגז, מחלק מפות, תדריך על מכסה 
מנוע של ג'יפ וקדימה, בסדר תנועה. הַקלַ"ג )קצין 
הלוגיסטיקה הגדודי( עוד רודף אחרי השיירה 

עם ארגזי תחמושת אחרונים". 
אחרי שכבר נכנסו, ציין אסף כי "הפעילות 
בפנים הייתה בעיקרה פעילות גל שני, כלומר, 
שמירה על הישגים קיימים וניסיון לנצל אותם 

לטובת התקדמות בכל מיני משימות". 
היו לו גם אתגרים לא מעטים, בייחוד כשפיקד 
על צוות שלא היה שלו במקור, אבל העיקרי בהם 
היה: "גיבוש הצוות ויצירה של הבנה הדדית של 
דרך העבודה הנכונה בטנק. פשוט וקל זה ממש לא 
היה, האורגניות החסרה הורגשה אבל הרצון של 
הצוות לעשות את הטוב ביותר נותן תחושה של 
ביטחון". על הפעילות עצמה סיפר אסף בקצרה: 
"ירינו, תצפתנו, דיווחנו בקשר, עזרנו בחילוצים, 
חיפינו על כול מיני כוחות וכלים, השתתפנו 
בפעילויות התקפיות והגנתיות. בעיקר חיינו, 

באופן בלתי סביר, בשגרת יום של מלחמה". 
אחרי שהכול נגמר, ובראייה לאחור, אסף 
סיכם: "הדבר העיקרי שאותו אני לוקח איתי 
הוא  והפעילות  ההכנות  של  הזו  מהתקופה 
בעיקר החשיבות של הצוות. הגיבוש הזה, שיכול 
להיעשות במשך חודשים, יכול להיעשות גם 
ִּבן רגע. ההבנה שצוות הוא היחידה החשובה 
ביותר והחיבור שלה פנימה הוא המפתח לכול. 
דבר נוסף שאותו אני לוקח איתי עד היום, 
גם כמילואימניק ובכלל לחיים, הוא ההבנה 
שמקצועיות היא הבסיס. ידע, ניסיון, סקרנות 
- הם אלה שאפשרו לצוות ולי למצות את הטנק 
ואת יכולותיו ברמה הגבוהה ביותר, לשמור על 

חיינו ולעמוד במשימות".  

אסף בצריח הטנק שלו. צילום: אדם אבן־חיים
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במהלך מבצע "עופרת יצוקה" שימשתי מג"ד 
75 של חטיבה 7, שלחם תחת פיקודה של החטיבה 
הצפונית בעזה. במהלך המבצע הרגו לוחמי הגדוד 
מעל לעשרים מחבלים, השמידו תשתיות טרור 
ובכלל זה מנהרה התקפית שחצתה לשטח ישראל 
ליד קיבוץ כפר עזה, ושבו כשמונה פעילי חמאס. 
מבצע "עופרת יצוקה" נתפס בציבור הישראלי 
כסיפור הצלחה - כשנתיים וחצי לאחר מלחמת 
לבנון השנייה, הצליחו כוחות היבשה להחזיר 
את האמון ביכולת הלחימה והתמרון. עובדה 
זו נכונה במיוחד לחיל השריון, שהוכיח במהלך 
המבצע לא רק שהוא מסוגל לפעול בשטחים 
בנויים ומורכבים, אלא שהוא מהווה חלק חיוני 
בלחימה, וכי בלעדי הטנקים לא ניתן להכריע 
את האויב. במאמר זה אסקור את ההצלחות של 
חיל השריון במהלך המבצע כפי שבא לידי ביטוי 
בפעילות של הגדוד, וכיצד הלחימה השפיעה על 
עיצוב תורת הלחימה של החיל בשנים לאחר מכן.
מהם הגורמים להצלחה השריון במבצע 
"עופרת יצוקה"? בראש ובראשונה יש לציין 
את העובדה שיחידות היבשה וחיל השריון 
חזרו להתאמן באופן איכותי. הגדוד ביצע 
שלושה  למבצע  שקדמו  השנתיים  במהלך 
וירו  אימונים גדודיים, בהם הטנקים נסעו 
ללא הפסקה. הגדוד ביצע תרגילי פלוגה וגדוד 
והשתתף בתרגילי חטיבה של חטיבות גולני 

והצנחנים. בחודשים שקדמו למבצע בוצעו 
עשרות אימוני מחלקות במהלך התעסוקה 
המבצעית, אף כי פלוגות הגדוד היו פרוסות 
מעזה ועד אילת. אימונים אלו נטעו בכוחות 
את האמונה ביכולת המבצעית שלהם, והטמיעו 
בלוחמים את החתירה למגע החשובה כול כך 

בלחימה המשוריינת.
הסיבה השנייה להצלחת המבצע היו הפקודות 
והמשימות הברורות שניתנו לכוחות. בניגוד 
למלחמת לבנון השנייה, המשימות היו ברורות 
וניתנו בשפה צבאית ועל פי תורת הלחימה 
המקובלת. משימת הגדוד הייתה לבצע פשיטות 
משוריינות במרחב החטיבה הצפונית, ובכלל 
זה בבית חנון ובפאתי סג'עייה, כדי להשמיד 
שלבי  בכול  במרחב.  טרור  ותשתיות  אויב 
הלחימה הגדוד פעל תחת משימות מוגדרות 
וזמנים ברורים, ביצע נוהלי קרב גם עם החטיבה 
הצפונית וגם עם הפלוגות וכוחות השת"פ. גם 
במקרים שבהם ניתנו שינויי משימה בלוחות 
זמנים קצרים, הקפדנו לתת פקודות ברורות 
בקשר, תוך ניצול יכולות הטנקים. מעל לכול 
היה ברור למפקדים ולחיילים מה החשיבות של 
המשימות שאותן הן מבצעים, במיוחד במקרים 
שבהם נתקלנו והשמדנו משגרי רקטות או תפסנו 

אמצעי לחימה.
הסיבה השלישית להצלחה הייתה השיפור 

בלחימה הרב־ֵחילית והרב־זרועית. הרכב הגדוד 
הותאם למשימה כפי שתורת הלחימה חייבה - 
הגדוד כלל שתי פלוגות שריון )פלוגה שלישית 
הועברה לחטיבה הדרומית של עזה(, פלוגת 
צנחנים על גבי נגמ"שים כבדים )מדגם אכזרית( 
כדי לאפשר להם לעמוד בקצב לחימת הטנקים, 
פלוגת הנדסה וצמ"ה, צוותי איסוף של פלס"ר 
7 ופלוגת מפקדה. עוד פעלו תחת פיקוד הגדוד 
כוחות מיוחדים של חיל ההנדסה, וכן צוותי עוקץ 
המצוידים בכלבים. הגדוד פעל תוך ניצול החוזק 
היחסי של כול כוח: התצפיות וחלק מהטנקים 
חיפו על ההתקפות, וכוחות ההנדסה, בדגש 
על הדחפורים, פילסו דרך לכוחות הפושטים, 
והטנקים הובילו את לוחמי החי"ר עד לשטחים 
הבנויים, שם יצאו הלוחמים מהנגמ"שים וחיפשו 
בתוך הבתים אמצעי לחימה ומנהרות. לאחר מכן 
כוחות ההנדסה השמידו את תשתיות האויב בעוד 
פלוגת המפקדה מסייעת בתיקון כלים תקולים 
ובביצוע מלא מחדש לדלק ולתחמושת. כאן 

 גדוד 75 
 במבצע 

"עופרת יצוקה"
אף שמבצע "עופרת יצוקה" היה מבצע מוגבל 
מול אויב חלש יחסית, הוא החזיר את האמון 
ביכולת הלחימה של הטנקים וכוחות היבשה, 

וביסס את המאמצים המרכזיים של בניין הכוח 
של חיל השריון. כוחות השריון שפעלו בו, ובכלל 

זה גדוד 75, הוכיחו את העוצמה, את היכולות ואת 
החשיבות של הטנק בלחימה המודרנית

תא"ל אמיר אבשטיין
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המקום לציין שפלוגת המפקדה כללה קצינות 
רבות שביצעו פעילות יעילה בתוך עזה, ובכלל 
זה קצינות בתחום החימוש, הרפואה והשלישות. 
בכול מהלך המבצע הן הוכיחו שהן מסוגלות 
לבצע כול משימה שהוטלה עליהן, לא פחות 

ואף יותר ממקביליהן הגברים.
במהלך הלחימה הפעילו כוחות החטיבה 
סיוע אוויר צמוד לכוחות, כך שבזמן שהגדוד 
תקף בחזית השטחים הבנויים, החטיבה הפעילה 
את חיל האוויר כדי לפגוע בלוחמי החמאס עוד 
בשלב התנועה שלהם אל קווי המגע. פעולה 
זו יצרה סינרגיה בין כוחות השריון לבין חיל 
האוויר, והגבירה את מספר הנפגעים בקרב 
המחבלים. חשוב לציין את שיתוף הפעולה בין 
כוחות הגדוד לבין צוותי הפלס"ר החטיבתי, 
שזיהו את לוחמי האויב והכווינו את הטנקים 
לעברם. ככלל רוב הפגיעות באויב נוצרו כתוצאה 
מהכוונות אלו, ורק מיעוטן היו בהיתקלות מול 

חוליות אויב.

השימוש  הוא  להצלחה  האחרון  הגורם 
בטכנולוגיות החדשות בטנקים, ובראשן מערכות 
השו"ב )שליטה ובקרה( והפגזים החדשים שבהם 
הצטייד חיל השריון. בשנתיים שקדמו למבצע 
הגדוד השלים את המעבר לשימוש במערכת 
העזר לניהול הקרב )מענ"ק(, שאפשרה למפקדים 
לראות על גבי המסכים את מיקום הכוחות ואת 
איתורי האויב. מערכת זו סייעה לסגור במהירות 
את מעגל התצפית והאש, וכן למנוע אירועי ידי 
דו־צדדי )ירי של כוחותינו על כוחותינו(. זכור לי 
כי במקרה מסוים ביקשו מפקדים מהגדוד לבצע 
ירי אל מה שבעיניהם נראה כחוליית אויב, אך 
לאחר שבדקתי את המטרות במערכת המענ"ק, 
הבנתי שמדובר בכוחות של חטיבת גולני הסמוכה 
ולכן פקדתי לא לירות. בכך סייעה המערכת 
למנוע ירי על כוחותינו. הגדוד גם עשה שימוש 
בפגזים חדשים מסוג "רקפת", שיעילותם נגד 
גבוהה, ואשר הגבירו את  ונגד אדם  מבנים 

הקטלניות של תותחי הטנקים.
כאן המקום להדגיש שהצלחת המבצע נבעה 
גם מחולשתו של האויב, ומחוסר ההערכה שלו 
לעוצמה שצה"ל וכוחות היבשה מסוגלים להפעיל 
בשדה הקרב. החמאס המעיט להילחם פנים מול 
פנים, ורק בשעות הראשונות של המבצע נתקלנו 
בכוחות אויב שניסו לבצע ירי אפקטיבי כנגד 
כוחותינו. חוליה כזאת ניסתה לירות אר־פי־ג'י 
על מ"פ מ' בפאתי בית חנון, אך הושמדה על ידו 
בתוך כמה שניות. בהמשך המבצע האויב עבר 
לירי מרחוק שכלל פצצות מרגמה, צליפה והפעלת 
מטענים. בשנים שחלפו מאז "עופרת יצוקה" 
החמאס הפיק לקחים משמעותיים, עבר ללחימה 
תת־קרקעית שבה לוחמיו מוגנים ויכולים לתמרן 

ללא היחשפות לכוחות הישראליים.
הלחימה של גדודי הטנקים במהלך "עופרת 
הלחימה  תורת  את  לעצב  סייעה  יצוקה" 
המעודכנת של חיל השריון. הלקחים ממלחמת 
לבנון השנייה הועמקו, בדגש על ההבנה שהחיל 
חייב ללמוד להילחם בשטחים בנויים ומוגבלים 
)"שטחים סגורים"( כי שם נמצא האויב. גם 
המבנה החדש של הגדוד )"צק"ג עוז"( התבסס 
על הצלחות המבצע, ובכלל זה הדגש שניתן על 
מבנה מפקדת הגדוד, שנועד לתמוך ביכולות 
הטכנולוגיות של מערכות השו"ב בטנקים. 
מסייעות  פלוגות  הטנקים  בגדודי  הוקמו 
שמאפשרות את הלחימה בשטחים הסגורים, 
ומביאים לידי ביטוי יעיל יותר את הלחימה 
הרב־חילית. כמו כן חוזקו מאמצי ההצטיידות 
בפגזים יעילים כנגד מבנים ונגד אדם, ועודכנה 

תורת התותחנות.
בסיכומו של דבר, אף שמבצע "עופרת יצוקה" 
היה מבצע מוגבל מול אויב חלש יחסית, הוא 
החזיר את האמון ביכולת הלחימה של הטנקים 
וכוחות היבשה, וביסס את המאמצים המרכזיים 
של בניין הכוח של חיל השריון. כוחות השריון 
שפעלו בו, ובכלל זה גדוד 75, הוכיחו את העוצמה, 
את היכולות ואת החשיבות של הטנק בלחימה 

המודרנית. 
אמיר אבשטיין מג"ד 75 במבצע עופרת יצוקה. 

כיום תא"ל

טנקים נערכים למבצע עופרת יצוקה
צילום: מיכאל מס
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הכרת מאפייני האויב מעמידה אתגר בפני 
המפקדים. בעבר עסקנו בלימוד הרק"ם של 
האויב וכיצד לזהות טנקי T לסוגיהם - איך 
נראה מפנה הגזים של התותח שלהם, מספר 
גלגלי המרכוב ומאפיינים אחרים. המתודולוגיה 
שהייתה בעבר, פחות רלוונטית כיום - היא 
הייתה תלויה בהכרות עם מאפיינים שכאמור 
הולכים ונעלמים, לצד שיטות לימוד המתבססות 
על שינון, וזה פחות נוגע לחינוך ואימון הלוחמים 

כיום.
לאור זאת גובש בבית הספר לפיקוד בחטיבה 
460 מודל אחר בכל הקשור לתודעת האויב, והוא 

כולל 4 מרכיבים:
 לימוד תיאורטי.
 הדגמה בשטח.

 תרגול מעשי כאויב.
 מפגש עם דימוי אויב במהלך תרגיל.

העקרונות המובילים
למידת האויב לא נעשית מתוך שינון אלא 
מתוך עשייה - הרעיון הוא להטמיע את הידע 
בהימצאות חוויה מעשית שתיקלט טוב יותר 
וביתר יעילות בראשו של הלוחם. התהליך אינו 
מסתכם בשבוע תוד"א )תודעת אויב( או באירוע 

חד פעמי אלא מתקיים בתוכנית מתמשכת 
בכול  כך  ההכשרה.  שלבי  בכול  המוטמעת 
פרק אימון מוגדר איום ייחוס רלוונטי )למשל 
חיזבאללה, חמאס או דאע"ש(, ולכול פרק אימון 
כזה מוטמע האויב הספציפי שנבחר על ארבעת 
השלבים שהוצגו. הלמידה אינה כוללת רק את 
מראה האויב ואת יכולותיו, אלא גם התשתיות 
שהוא מתבסס עליהן, המרחבים שמתוכם הוא 

פועל והביצורים בהם הוא משתמש.
ארבע הלְֵבנֹות המרכזיות להדמיית אויב 

באימון הן:
 שיעור על מרחבי ההיערכות של האויב.

 הדגמה של פעילות האויב.
 תרגול בניית מרחב היערכות.

 אימון טכניקות מבצעיות בלחימה כנגד אותו 
מרחב.

השלב התיאורטי
שלב זה מאורגן בהתאמה למאפייני האימון 
המתוכנן. פרק זה לא בהכרח נלמד באמצעות 
קצין מודיעין - יש היגיון שהוא ייבנה ויועבר גם 
על ידי מפקדים, אך קצין המודיעין חייב להיות 
מעורב בתהליך ובתכנים בהיותו הגורם המקצועי. 
הפרק התיאורטי מועבר בתנאים נוחים ללוחמים, 

בכיתות ולא בשטח, כדי לאפשר הבנה מיטבית 
וקליטה של הדברים. השיעור מהווה בסיס ידע 
לאימון כולו - על הלוחם להבין את האתגר אך 
המבחן על כך לא ייערך בשלב זה, כי לא מדובר 
כאן בידיעה בלבד, ולכן המבחן האמיתי הוא 
שלב היישום, קרי: אימון בטכניקה המתאימה 

נגד האויב שנלמד.

ההדגמה בשטח
בשלב ראשון המפקדים הם אלה שבונים 
את מרחבי ההיערכות - כאשר מתבססים על 
שטחים מדמים שאפשר להשתמש במאפיינים 
שלהם כדי לבנות את היערכות האויב. כאן כמובן 

נדרש לבחור את השטח המתאים ביותר.
הלומד אינו נבחן בשלב זה והאימון הוא 

אימון אויב
השינויים הרבים שחלו בשדה הקרב, בדגש על השתנות האויב מצבאות 
סדירים לארגונים "היברידיים" - המתאפיינים בטרור, גרילה וחתרנות 
- מחייבת את צה"ל להשתכלל בתודעת האויב ולהכיר טוב יותר את 

מאפייני הפעולה שלו כדי שנתאמן כפי שצפוי שנילחם
רס"ן גיא דיין*

עמדת אויב מוסווית בסבך
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בצפייה וזיהוי של מרחב ההיערכות, הסתרה 
והסוואה, זיהוי מיקום, והתאמת המבנה לשיעור 
התיאורטי שהתקיים. המאמצים שהאויב מבצע 
בהסתרת אמצעי הלחימה שלו )למשל עמדות נ"ט( 
הם הדבר החשוב ביותר שיש להטמיע בשלב זה. 
אין אנו באים לעשות חיים קלים ללוחמים שלנו, 
אלא לגרום להם להבין שנדרשת העמקה בלמידה 

כדי לזהות וזהו קושי ברמה אחרת.
המטרה בשלב הזה היא שהלומד יכיר את 
האתגר שעומד בפניו - סדרי הגודל של היערכות 
האויב והיגיון הפעולה שלו. המרכיבים שיוצגו 
במרחב היערכות מסוג זה הם: עמדות שהייה, 
עמדות ירי, מחסני אמל"ח, פירים של מנהרות 

בעלי היגיון של פעילות תת־קרקעית.

תרגול מעשי כאויב
שלב זה באימון הוא המטמיע את ההבנה של 
החומר הנלמד, שכן הפן החווייתי הוא הבולט 
בו. מרחבי האויב שנבנו הם בסיס הפעולה, ומי 
שמדמה את האויב הם חלק מהלוחמים. מאפייני 
יהיו דו־צדדי, ומכאן שמועבר  התרגיל הזה 
באימון דינמי ומאתגר. הלוחמים המביימים 

אויב לומדים ומפנימים את שיטות הפעולה 
שלו, וכך הם גם לומדים את נקודות התורפה 
של פעילות כוחותינו, דבר המסייע להם בהמשך 
כאשר יידרשו לגבש פתרון מבצעי. השלב הזה 
באימון הוא בבחינת הטמעה דרך מעשה, כיוון 
לפי  הפעולה  בונים את מרחבי  שהלוחמים 
ההדגמה שעברו ולאור החומר התיאורטי שנלמד 

- זהו שלב חיוני בלמידת האויב.

המפגש עם האויב במסגרת תרגיל
זה השלב המסכם את פרק הלימוד וכאן נסגר 
המעגל - הלוחם נדרש להתמודד עם יכולות 
האויב כפי שנלמדו והוטמעו. כול השלבים עד כה 
סייעו ללוחמים להכיר את מיקום האויב, שיטות 

ההסוואה שלו והיגיון הפעולה שלו.
הקושי המרכזי שבא לידי ביטוי באימון מסוג 
זה הוא זיהוי האויב, זיהוי מרכיבי מתחמי הלחימה, 

גיבוש טכניקה קרבית מתאימה, ויישום הפעולה 
המבצעית הנדרשת, תוך מיצוי מיטבי של יכולות 

הלחימה של כוחותינו על מרכיביהם השונים.

סיכום
מעגל הלמידה המתואר, המתבסס על למידה 
מתוך עשייה, הוא בעל סיכוי טוב יותר להטמיע 
את הידע הנדרש על האויב במתארי האיומים 
הרלוונטיים כיום: הלוחמים מכירים את יכולת 
הצד השני, אך לא פחות מכך את נקודות התורפה 
של המערכים השונים, של ההיערכות ושל היגיון 

הפעולה.
השיטה הזו לא רק מייעלת את האימונים 
שלנו, היא גם מעלה את היעילות המבצעית 
בכך שהיא מובילה את הלוחמים למצות נכון 
יותר את אמצעי הלחימה שברשותם, ולהכריע 

כול סוג של אויב במהירות וביעילות. 

* רס"ן גיא דיין משמש מ"פ להב בגדוד הפיקוד בחטיבה 460

חניכי קמ"ט מחופשים ללוחמי אויב

תרגול תרחיש פעולה
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 שבת
בבה"ד 1

ביקור שבת של המחבר בבה"ד 1 הספיק כדי לקלוט כמה איכות יש 
בצוערים שלנו: מקצוענות, רצינות, מחויבות, והרבה הרבה הומור. ,יצאתי 

עם הרבה סיפוק מהשבת הזו שבה ריתקתי עצמי לבסיס", הוא אומר, "אבל 
עם הבנה מאוד ברורה - אני חייב עוד לחזור אליהם, לחבר'ה האלה שהם 

העתיד שלנו, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר"
אל"ם )במיל'( רונן איציק

לפני כמה חודשים, בשבתי עם חבר טוב 
מהצנחנים הסתבר לי שקורה משהו בבה"ד 1, 
משהו שלא הכרתי, ויש בו מן הייחודיות. מדובר 
בדבר כול כך מעניין שהחלטתי לתת לעצמי שבת 
ולבלות עם צוערי השריון - גיליתי שבכול שבת 
הם מובילים הצגה ובה הם סוקרים בסטייל "ארץ 
נהדרת" את כול אירועי השבועיים האחרונים 
בגדוד. לתדהמתי גיליתי שמדובר במסורת של 
שנים שאותה לא הכרתי, וזה בהחלט הצדיק 
שלוש שעות נסיעה למצפה רמון. בשיחה מהירה 
עם סא"ל גלעד אברלינג'י, מפקד גדוד "דקל", 

גדוד הצוערים של מערך הלחימה ביבשה, הבנתי 
שזה אמיתי, שבאמת יש בכול שבת הצגה כזו. 
בהזדמנות הזו הזמין אותי המג"ד לתת הרצאה 
לצוערים אודות הספר "האדם שבטנק". לא 

יכולתי לסרב.
כך מצאתי עצמי ביום ו' בבוקר נע דרומה 
למצפה רמון, ומגיע לביקור משמעותי במקום 
בו לא ביקרתי שנים רבות. "מה השתנה שם, 
בבסיס שכולו בטון?" תהיתי לעצמי כול הדרך. 
לא יכולתי להימנע מהזיכרונות שלי על הקיר ועל 
החבל - גולת הכותרת של מסלול המכשולים, 

לרבות כול החוויות שלי מאותה תקופה.
את הביקור פתחנו בהרצאה על מנהיגות 
מפקד המחלקה, והאחריות שלו להכנת הכוח 
ומצאתי  היה מאוד עשיר,  למלחמה. השיח 
חשיבות רבה למפגש הבין־דורי הזה ביני לבינם, 
מפגש שכול כך מעשיר גם אותי וגם אותם. 
מולי ישבו 500 צוערים ממגוון חילות - ואכן 
השיח היה קולח ומרענן, בעיקר סביב העובדה 
שמפקדי המחלקות, הקצינים הצעירים, הם אלה 
שמצויים באמת בחוד החנית, וההחלטות שלהם 
קובעות מציאות: על הגדר בעזה, לאורך הקו 

מופע של צוערי השריון בבה"ד 1המחבר מימין עם צוערי שריון בבה"ד 1
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הכחול בגבול לבנון, מול דאע"ש בגולן ובכלל.
לאחר ההרצאה נפגשתי עם צוערי השריון, 
ושם גיליתי איכות מרשימה של צוערים שבהחלט 
העלו את השיח לרמה גבוהה יותר. רז בקשי, יוצא 
חטיבה 188 סיפר שגאוות השריון מאוד בולטת 
בבה"ד 1. "אנחנו כול כך דומיננטיים, שאני רואה 
לא מעט צוערים מחילות אחרים ששואלים את 

עצמם למה לא בחרו שריון, ממש כך".
)תורת  התו"ל"  לאור  אותנו  "מחנכים 
הלחימה( מספר רז, "אבל לא פחות מכך, להיות 
קצת חצופים וליזום". מוטי עמר, צוער מחטיבה 
188 ובוגר פנימייה צבאית הוסיף: "זו הזדמנות 
לקבוע יעדים אישיים, לחשוב בגדול על דברים, 
על הזהות שלנו ועל כול אותם דברים שבלו"ז 
הצפוף ביחידות אין לנו באמת זמן לעשות - זו 
הזדמנות לצאת מהטנק, לחשוב אחרת, ולצעוד 
קדימה בהתפתחות העצמית שלנו", הוא מרחיב. 
גם אורי פדידה, יוצא חטיבה 7 ו־460 מדבר על זמן 
לעצירה ולמחשבה - "אני קיבלתי פרספקטיבה 
שמעשירה אותי, ובדגש על שיחות רבות עם 
מפקדים מנוסים - זה חשוב וזה מאוד מלמד", 
כך הוא מספר. אליהו גולדשטיין, יוצא חטיבה 
401 מרחיב בנקודה הזו: "זה זמן עיבוד למה 
שהיה ולמה שיהיה. עבורי זו הזדמנות לחשוב 
לעומק על מה אני אעשה בעתיד, על מה שאהיה. 
ובכלל, העיסוק בתו"ל ובעקרונות הלחימה מרתק 
אותי, אבל לא פחות מכך, השיח החברתי עם 
אלה המגיעים מחילות אחרים". סתיו יעיש, 
יוצא חטיבה 7 מרחיב על בולטות השריונרים: 
"הגעתי ממוצב גלדיולה בגבול לבנון. שם למדתי 
עד כמה החי"ר חייב ללמוד איך פועלים אתנו. 
אנחנו השריונרים, להבנתי, מגיעים מרקע טוב 
יותר, וגם השילוב הפנימי עם המסייעת בגדודים 

נותן לנו יתרון בהבנה איך שריון מפעיל חי"ר. 
הייתי רוצה לראות סימטריה מקצועית גם עם 
החי"רניקים - הקרב המשולב איתם הוא החשוב 
ביותר, ואני הייתי רוצה לראות את זה קורה טוב 
יותר, ולא רק מקצועית, אלא גם ערכית". אראל 
דויטש, יוצא חטיבה 401 סיפר על המהפך שחל 
בחיל השריון בנושא המוטיבציה: "כאב לי הזלזול 
הזה כלפינו בעבר. כיום אני רואה שתלמידי 
תיכון חשופים הרבה יותר לחיל השריון, וזה 
עושה את שלו. מדובר בסופו של עניין בנושא 
חינוכי מן המעלה הראשונה". יצחק סגל, גם הוא 
יוצא חטיבה 401, ובדרך גם גנן ב־460, סיפר 
על הניסיון הרב שיש לגננים בקורס קצינים: 
"אנחנו מגיעים עם הבנה טובה יותר של הפעלת 
המסגרת. זה יתרון מול אלו היוצאים בזימון 

ישיר - כי לניסיון יש חשיבות רבה".
התרשמתי מאוד מהצוערים שלנו - איכות 
השיח, ההבנה של תפקידם כקצינים בחוד החנית, 
והביטחון  העוצמה שהם משדרים  ובייחוד 
ביכולת לקראת עימות. "אנחנו במקום אחר", 
הם הסכימו בהקשר למפגש צפוי בשדה הקרב 
מול החיזבאללה. "וזה לא רק בגלל מעיל רוח", 
הם אומרים. "אנחנו מאומנים, וגם מבינים היטב 
שבפעם הבאה זה צריך להיות אחרת )ממלחמת 
לבנון השנייה ב־2006(. התוצאה חייבת להיות 

חדה ומובהקת".
משם צעדתי יחד עם כולם לחדר האוכל. 
האמת, לא היו לי זיכרונות טובים מדי מאיכות 
המזון בבה"ד 1, אבל גם כאן היה שדרוג. ההפתעה 
שלי הייתה המופע האומנותי שבו פתחו.... שוב, 
הצוערים שלנו. הם בלטו בשירה ובהומור, זה 
היה מלבב, אבל זה היה קצר מאוד מלהכין אותי 

למה שקרה שעה לאחר מכן.

"עכשיו אתה הולך לראות משהו מדהים", 
ניסה להכין אותי המג"ד, סא"ל אברלינג'י, שפיקד 
עד לא מזמן על גדוד 601 בחטיבה 401. האמת, 
לא דמיינתי מה אני עומד לראות. לאחר צעידה 
של כמה מאות מטרים נחשפה לפני טריבונה 
עמוסה במאות אנשים. "מה זה???" שאלתי. והוא 
ענה "זה כול הבה"ד בא לראות את ההופעה של 
השריונרים, וזה יוצא דופן ברמות מטורפות". 
התיישבתי עם כולם וזכיתי בשעה וחצי של 
מופע מאלף בו התגלגלתי מצחוק, ברמה שמזמן 
לא זכורה לי. והכול, הכול על טהרת הצוערים 
שלנו שהצליחו לגעת בהומור בכול דבר ובכול 
אירוע שפקד אותם ב־10 הימים האחרונים: 
הייחוד  וצוערות,  צוערים  הסיטואציות של 
המצחיק של כול ַחיִל וַחיִל, המפקדים, היחידות 
השונות, ואפילו על ההרצאה שלי הם הספיקו 

לבנות קטע. זה היה מדהים.
"מתי הספקתם לעשות את זה?" שאלתי 

כמה מן הצוערים.
שעה־שעתיים  גונבים  אנחנו  ושם  "פה 

להכנות, ומרימים את זה".
"הבחורים האלה פשוט מדהימים" אומרים 
לי צוערים מחילות אחרים, "בלי השריונרים 

היה פה ממש משעמם", הם הוסיפו.
לאחר מנוחת לילה קצרה, נעתי חזרה צפונה, 
עמוס חוויות מהיממה האחרונה שחוויתי. אבל 
מעל הכול בלט לי כמה איכות יש בצוערים שלנו: 
מקצוענות, רצינות, מחויבות, והרבה הרבה 
הומור. יצאתי עם הרבה סיפוק מהשבת הזו 
שבה ריתקתי עצמי לבסיס, אבל עם הבנה מאוד 
ברורה - אני חייב עוד לחזור אליהם, לחבר'ה 
האלה שהם העתיד שלנו, יש לנו עוד הרבה על 

מה לדבר.  

המחבר בהרצאה לצוערי בבה"ד 1מופע של צוערי השריון בבה"ד 1
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בערבות הנגב הדרומיות, בתוך מתאר קרקע 
צהבהב ומבותר, מתאמנת לה פלוגת הכשרת 
המפקדים של גדוד 196, פלוגת 'חוד אלון'. 
הגעתי לפלוגה כדי להכין כתבה על החניכים 
הנפלאים של קורס מפקדי הטנקים, ופגשתי 
את המ"פ בעל המנהיגות השקטה - סרן איתמר 
ששון. ששון, הם קוראים לו, בפשטות. "אתה 
חייב לפגוש את מייקל, עולה מאוסטרליה, חייל 
בודד, אבל הוא מתאמן בסטריפים )מסלולי 
הצוות( שמצפון לנו", אמר המ"פ. בירור קצר 
העלה שמייקל ממש כרגע מבצע מסלול צוות, 

פעם כמפקד ופעם כתותחן. המתנתי כשעתיים 
עד שקיבלתי אישור שניתן להגיע לאתר השני 

של פלוגת 'חוד אלון', פלוגה ח'.
הגעתי אל הסמ"פ בעמדת התצפית שלו, 
ממנה הוא צפה על ביצועי המתאמנים בדגש 
על הבטיחות. הטנקים עלו וירדו מעמדות, 
הסתערו על היעדים וירו למטרות תוך ביצוע 
של פגיעות מצוינות. מסלולי הצוות "תקתקו" 
האחד אחר השני בשלווה של קפיץ דרוך המוכן 

לפעילות מכול סוג. 
כשהגעתי, מייקל בדיוק שמר על המתחם 

הקטן של מחצית הפלוגה ועל פי הוראת הסמ"פ, 
ניגש אליי לשיחה. כבר מההיכרות הראשונית 
אני יכול לציין בבטחה שפגשתי חייל מאושר, 
חייכני ומקסים, פניו קורנות ובעיניו מציץ לו 

זיק של שובבות.
כמה  ממייקל  לשמוע  בתחילה  ביקשתי 
מילות רקע ואז הוא סיפר לי שהוא מסידני, 
אוסטרליה, בן מתוך עשרה שכולם למעט אחות 
אחת שמתגוררת בארץ, נמצאים באוסטרליה. 
עלה ארצה )כן, עשה עלייה( לפני שנתיים ולמד 
במשך שנה בישיבת כרם דיבנה. לאחר שנת 

תכירו את מייקל לובל 
- הוא "עלה" לשריון

מייקל השאיר בבית בסידני שבאוסטרליה הורים ושמונה אחים, "עשה עלייה" לבדו 
והתגייס לשריון. בקרוב יהיה מפקד טנק בחטיבה 401. ציונות... זה כול העניין

ראיין וצילם סא"ל )במיל'( מיכאל מס

מייקל - חייל רציני עם חיוך
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הלימודים התגייס מייקל לצה"ל לחיל השריון. 
אנו מתיישבים ליד שולחן עץ, לא הרחק 
מליבת הפעילות של האימון, בצמוד למאהל. 
השיחה מיד קולחת בעברית מעולה וכמעט 
בשאלה  התחלתי  אנגלוסקסי.  מבטא  ללא 
המתבקשת, מה הביא אותך לכאן? ומייקל ענה 
לי בפשטות מהולה בתדהמה על עצם השאלה. 
"בעיניי, ברור מאליו שאני רוצה לגור, להקים 
משפחה, לגדל את ילדיי בארץ הזו... כיהודי - 
זו הארץ שלי". )רואה רחוק, הבחור(. ובאשר 
להחלטה מתי החליט לבצע את המעבר הלא כול 
כך פשוט הזה? "ההחלטה וההבנה שאוסטרליה 
איננה הבית שלי, נפלה בגיל 14. החלטתי לבצע 
עלייה. הגעתי ארצה לפני שנתיים כעולה חדש, 
לבדי והצטרפתי לישיבת כרם דיבנה למשך 

שנה אחת."
ואיך התגלגל הדבר לגיוס לצה"ל, שאלתי? 
"לא ידעתי לאן אתגייס, לאיזה חיל, כי בעצם 
התנדבתי לשירות. אבא שלי חשב שבכלל אתגייס 
לרבנות הצבאית או לשירות לא קרבי אחר, ואז 
קיבלתי הודעת SMS מלשכת הגיוס - ברוכים 
הבאים לחיל השריון! כשההורים שלי שמעו 
שאני מתגייס לקרבי, הם ממש לא שמחו ואבא 

שלי אפילו אמר לי - תגיע הביתה עכשיו". 
"אני מאד שמחתי שאני מתגייס לשריון, כי 
היה לי חבר שהיה בשריון ואמר לי, מייקל זכית! 

 I am a ?ומה בעצם יכול להיות לא־כיף בזה
boy, and the tank is a toy", )אני בעצם ילד 

והטנק הוא צעצוע(.
ואיך ההורים מקבלים את השירות שלך היום? 
"ההורים נרגעו וכיבדו את ההחלטה, ואימא 
אפילו הגיעה לטקס סיום המסלול בלטרון". 
טוב, מה כול כך מרתק אותך בשריון, שנותן 
לך מוטיבציה כול כך גבוהה, שאלתי את מייקל 
המחויך )מבסוט, הבחור(. "תראה, בשריון יש 
שילוב בין יכולת של אדם )כושר, מיומנות( 
וטכנולוגיה של מכונה מדהימה, ובאשר להכשרה 
שעברתי עד היום, לא הייתה לי שום הפתעה כי 

זה בדיוק מה שרציתי".
איך מתייחסים אליך החברים? "יש לי דרך 
שונה להסתכלות על השירות. בטנק, וזה בפרט 
בשריון, צוות זה משפחה. מהיום שהתגייסתי 
אני עדיין מתרגש. אמרו לי שאחרי זמן קצר, זה 
יימאס עליי, אז אמרתי להם - אתם לא מכירים 
אותי... והנה עד עכשיו שום דבר לא השתנה". 
נפרדתי ממייקל בהבנה שאני הולך לעקוב 
אחר הבחור גם אחרי שיסיים את קורס מפקדי 
הטנקים. אני חייב לציין שכול אשר צוטט הינן 
מילותיו ללא ייפוי וללא עריכה, דבר המתבטא 

בניצוץ בעיניו ובנחישותו.
נו... פלא שאחוז המתגייסים לשריון נמצא 

בעלייה?  

מייקל באימון המתקדם, בין המרכבות ובין השמשות

מייקל לובל - סיים לאחרונה קורס מפקדי טנקים
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יובל 
למלחמת 
ההתשה

התבוסה המוחצת של הצבא המצרי במלחמת 
ששת הימים הניעה את נאצר נשיא מצרים 

לחפש דרכים להסיג את כוחות צה"ל מתעלת 
סואץ ומסיני, גם באמצעים מדיניים וגם 

באמצעים ובשיטות צבאיים מגוונים. ישראל 
מצידה הגיבה באמצעים ובשיטות צבאיים 

שונים ונגררה למלחמת התשה ארוכה ורבת 
נפגעים, כדי למנוע מהמצרים את סילוקנו 
מתעלת סואץ. מלחמת ההתשה לא פסחה 

גם על החזית עם ירדן, סוריה ולבנון. הכתבה 
מנסה לשפוך אור על מלחמה זו

אל"ם )במיל'( בני מיכלסון*

מלחמת ההתשה החלה למעשה ביולי 1967, 
מיד לאחר מלחמת ששת הימים, ונמשכה עד 
להפסקת האש בליל 7־8 ביולי 1970. בכול אותה 
עת התחוללה מלחמה גם בזירה המזרחית מול 

ירדן, כמעט ללא הפסקה. 
נמשכה  ישראלית,  ראות  מנקודת  אולם 
סמוך  עד  מכן,  לאחר  גם  ההתשה  מלחמת 
למלחמה יום הכיפורים. בזירה המצרית השתררה 
רגיעה החל מחודש אוגוסט 1970 ובזירה הירדנית 
החלה רגיעה חודש אחר כך בספטמבר 1970, 
עם סילוק המחבלים והכוחות הזרים האחרים 
מירדן בידי הצבא העבר ירדני בהנהגתו הנחושה 
של המלך חוסיין. אולם המחבלים המשיכו את 
פעילות הגרילה שלהם נגד מדינת ישראל בשלוש 
השנים הבאות, מגבול סוריה )בשיתוף צבא 
סוריה( ומגבול לבנון, ועברו לפיגועי טרור כנגד 

יעדים ישראליים בחו"ל.
בזירה המצרית היו במלחמת ההתשה שלושה 
שלבים: שלב ראשון בן חצי שנה מתום מלחמת 
ששת הימים ועד סוף שנת 1967, שלב שני של 
כשנה שבה שרר שקט בקו התעלה, למעט שתי 
תקריות אש רחבות היקף בסתיו 1968, ושלב 
שלישי שבו הייתה לחימה רצופה בת 16 חדשים 

מחודש מארס 1969 ועד אוגוסט 1970.
מדוע קטעו המצרים את פעולות הלחימה 
שבהן החלו ביולי 1967 - לנאצר פתרונים. הוא 
נהג להסביר זאת בכוונה לשקם את הצבא המצרי 

במסגרת תוכנית השלבים שלו.
נדמה היה  בסיום מלחמת ששת הימים, 
כול  קץ  הינו  האדיר  הניצחון  כי  בישראל 
המלחמות, אך עד מהרה המציאות טפחה על פני 
הציבור. נאצר המוכה והמובס דחה את הצעתה 
הנדיבה של ישראל המנצחת ב־19 ביוני 1967, 

להחזיר את כול סיני, תמורת הסדר שלום.1
במחצית השנה הראשונה שלאחר מלחמת 
ששת הימים הפך קו התעלה בצפון סיני לקו 
עימות ולחימה. שלוש פעמים - ביולי 1967, 
בספטמבר, ובאוקטובר של אותה שנה - היו 
מעורבים בתקריות כוחות קרקע, כוחות אוויר, 
ואף התחוללו בה קרבות ימיים. הרקע לתקריות 
היה עימות על הריבונות בשטח שבין קנטרה 
לפורט פואד, על הריבונות במימי תעלת סואץ 
וצפון מפרץ סואץ, ועל הריבונות הימית בצפון 
סיני - בשטח שכבש צה"ל. תרמו לתקריות 
גם עמידתה של ישראל בלא לוותר על סממני 
ריבונותה בשטחים השונים, לרבות במחצית 
ממימי התעלה והרצון של גמאל עבד אל נאצר 
להוכיח כי יצא ממשבר המלחמה וכי כוחותיו 
מסוגלים לעמוד בקרבות עם הכוחות הישראליים. 
על רקע זה אפשר להסביר את התקריות בתחילת 
יולי 1967. ניתן להסבירן גם על רקע יציאתו של 
גמאל עבד אל נאצר ממצב הדיכאון הנפשי שבו 
היה שרוי מיד לאחר התבוסה במלחמת ששת 
הימים והתוויית האסטרטגיה ארוכת הטווח, 

שקרא לה "מחיקת תוצאות התוקפנות".
השלב הראשון בתוכניתו ארוכת הטווח של 
גמאל עבד אל נאצר היה שלב ה"צומוד" )ההכלה( 
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חיילים בסיור לאורך קו התעלה

ובתוכו שלב ביניים ראשון שנקרא "שלב העמידה 
האיתנה". היה זה שלב שהוקדש לבניין הצבא 
המצרי, תוך שילובו בתקריות המוכיחות שהצבא 
המצרי איננו צבא מובס, כפי שנראה בעקבות 
מלחמת ששת הימים. נראה שלהחלטתו ליזום 
את התקריות בתחילת יולי 1967 תרם גם הסיוע 
המסיבי הסובייטי שהגיע ברכבת ימית ואווירית 
והרגשתו כי הוא יוכל לשקם את הצבא ולהגיע 
בשלב מוקדם כזה או אחר אל יכולת עימות נוסף 

עם ישראל.
מאפריל 1968 לאפריל 1969 - שנת העבודה 
של צה"ל - לא היה שינוי במצב שנוצר בקו 
התעלה בעקבות מלחמת ששת הימים. המצרים 
לא העזו בתקופה זו לחצות את התעלה ועדיין 
לא האמינו בסיכויי ההצלחה שלהם לעשות זאת, 
למרות שהצבא המצרי הצליח להתארגן מחדש 
בעזרת הציוד הסובייטי והמומחים הצבאיים 
שהגיעו מברית המועצות. צבאות ישראל ומצרים 
ניצבו זה מול זה כשקו המים של התעלה, החסומה 
לתנועת כלי שיט, מפריד ביניהם, והמגע היחיד 
ביניהם, כמו בשנה שחלפה, היו תקריות אש 

ופעולות לחימה זעירה.
עקומת התקריות עלתה ככול שהתקרבה 
התקופה לסיומה. בחודשים ינואר־אפריל 1969 
היו תקריות תכופות ביותר, בעיקר בחודש 
הייתה  אלו  היוזמה בתקריות   .1969 מארס 
ברובה של המצרים. עוד קודם לכן, בתקריות 
גדולות בספטמבר ובאוקטובר 1968, הצליחו 
המצרים לגרום אבדות לצה"ל )25 הרוגים ו־51 
פצועים(. אבדות אלו נגרמו בעיקר בשל חולשת 
קו הביצורים, שאפשרה השגת הפתעה בהנחתת 
ארטילריה על הקו הקדמי ועל כוחות עורפיים 

הנדסי אדיר לביצור קו התעלה, מבצע "מעוז", 
גם לנוכח מבצע זה, לא מיהר נאצר לחדש את 

האש, בחדשים ינואר ־פברואר 1969.
של  מחדש  פתיחתה  לקראת  האירועים 
הלחימה בחזית התעלה, החלו בשבוע השני 
של חודש פברואר 1969. עד אז השלים הצבא 
המצרי את ההיערכות ההגנתית שלו בעומק 
מצרים ולאורך קו התעלה. כדי להפריע ולשבש 
את עבודות ההנדסה בתעלה, החלו המצרים 
מכני  ציוד  ומפעילי  לוחמים  לעבר  צולפים 
הנדסי במקומות שונים לאורך התעלה. מאש 
זו נפגעו לוחמים ומפעילי ציוד מכני הנדסי. חלק 
מצלפים האלה התמקמו על עצים גבוהים ולכן 
כונו "קופים". הכוחות בתעלה, החלו בהכנות 
מבצעיות לקראת חידוש האש. ליד המעוזים 
הוכנו עמדות לטנקים, הוכנו צירי גישה למעוזים 
וכרטיסי טווחים למטרות בצד המצרי. הטנקים 
תרגלו תפיסת עמדות והוכנו בשריון תותחנים 
"צלפים" למקרה של צורך בירי טנקים. כדי לא 
לחמם את גזרת התעלה, כול עוד עסוק צה"ל 
במבצע הביצורים, הגיב צה"ל באותה שיטה 
של צלפים, לכול תקרית ירי מצרית. עבודת 
הביצורים הואצה, לרבות בלילות ובשבתות. 
משהפכה אש זו להיות טורדנית החליט המטכ"ל 
ליזום תקרית אש ב־8 במארס 1969, מתוך הנחה 
שזה יביא לשקט למשך הזמן הדרוש להשלמת 
העבודות. בשבוע השני של מארס הוחל בדילול 
הקו באמצעות הוצאת הכוחות הבלתי לוחמים, 
תוך תגבור הארטילריה להיקף של שני גדודים 
וכן "זאבים" )מטעני נפץ מועפים במשקל 250 
ק"ג כול אחד, על בסיס טילי קטיושה, פרי 
פיתוח אל"ם דוד לסקוב מחיל ההנדסה(. אלא 
שהמצרים הקדימו את צה"ל ביצירת תקרית 
אש. הם כנראה לא היו מודעים לתגבור הכוח 

הישראלי בארטילריה ודילול הקו מעובדיו.
בבוקר יום שבת, 8 במארס חדרו 4 מטוסי 

שהיו בטווח היעיל של התותחים המצריים.
תקריות האש באזור התעלה בספטמבר 
 "1 1968, הובילו למבצע "הלם  ובאוקטובר 
שנערך ב־31 באוקטובר. המבצע כלל פעולת 
חבלה בשלושה יעדים בעומק מצרים: בגשר 
ִקנָא, בגשר־סכר ַחָמאדי שעל הנילוס ובתחנת 
הטרנספורמציה דרומית־מזרחית לנַגְ'ע ַחָמאדי. 
החבלה בגשרים ובסכר בוצעה על ידי "מזלפים" 
)מטענים חלולים גדולים( שהוטסו במסוקים, 
ואילו הפגיעות בתחנת הטרנספורמציה בוצעו 
בידי כוח מוטס של סיירת חטיבה 35, בפיקודו 
של סרן מתן וילנאי. במהלך המבצע נהרגו שני 
שומרים מכוחות האויב ונהרסה מכונית אחת. 
המבצע גרם להפסקת חשמל במצרים העילית 
ולהלם לנאצר ולמשטרו. כתוצאה מכך נפסקו 
הפעולות היזומות של המצרים בתעלה ונאצר 
פנה להקים "צבא עממי" להגנת העורף ומתקנים 
חיוניים. לצה"ל ניתנה הפוגה של למעלה מארבעה 
חודשים, שנוצלה כדי לשפר את יכולת המגננה 

שלו במערב סיני.
הישגי המצרים בספטמבר־אוקטובר 1968 
הביאו לפעילות ביצורים קדחתנית של צה"ל, 
בעיקר במסגרת מבצע "מעוז". בסוף אוקטובר גם 
תוגברו חצי האי סיני וקו התעלה בחטיבת שריון 
נוספת, שהשתלבה במסגרת האוגדה הסדירה 
שהוקמה מיד לאחר מכן, בפיקודו של תת־אלוף 
אברהם אדן )"ברן"(. משהושלם בחודש מארס 
1969 עיקר מבצע "מעוז" ומרבית הביצורים היו 
בעלי שכבת מגן, לקח צה"ל את היוזמה בידיו.

1969, החל צה"ל במבצע  מתחילת שנת 
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מפת המעוזים במלחמת ההתשה - 1970 סכמת המערכה בבקעת הירדן

סכמת מבנה של מעוז בקו התעלה

מיג מצרים כדי לצלם את ביצורי צה"ל. מטוס 
אחד הופל בקרב אווירי.

בשעה 15:10 באותו יום נורתה אש נק"ל לעבר 
טרקטור ישראלי באזור המזח מול העיר סואץ 
ואש ארטילרית מצרית נפתחה לאורך כל הקו. 
טנקים הונעו לעמדות וה"צלפים" שבין תותחני 
הטנקים הופעלו לשיתוק מקורות הירי. לבד 
מפעילות אש ישראלית, לרבות ריכוז אש טנקים 
וארטילריה למטרות נבחרות, הורדו לתעלה 
כוחות חי"ר מעולה, שהניחו מארבים לכוחות 
מצריים חודרים.2 מאפריל 1969 חודשה הפעילות 
מעבר לתעלה ובעומק מצרים. הרמטכ"ל המליץ 
על כך אף כי הניח שצה"ל לא יצליח להשיג את 
אותו אפקט כמו של המבצע בנַגְ'ע־ַחָמאדי שבוצע 
בתקופה הקודמת בעומק מצרים והביא לשקט 
תקופה ארוכה. בליל 30 באפריל 1969 בוצע 
מבצע "הלם 2" )ידוע גם בשם "מבצע בצורת"(. 
כוחות מוטסים ומטוסי תובלה נושאי פצצות 
"חכמות", פגעו בקו מתח גבוה וב־2 גשרים/

סכרים, במצרים העילית.
ממשלת ישראל עקבה כול אותם חודשים 
אחר המערכה הצבאית. כמו בצה"ל נטו גם שרי 
הממשלה להימנע מהרחבת היקף הלחימה, אולם 
ביולי 1969, עם עליית מספר האבדות, החלו 
להישאל שאלות של "מה יהיה הסוף?", "עייפה 

נפשי", והאם אין זו מלחמה לכול דבר. הממשלה 
כמוה כצה"ל הייתה גם מודעת לנטל הכלכלי, 
שכן הוצאות הלחימה מאז מארס 1969 הגיעו 
לכ־4 מיליון ל"י בחודש. למעשה בתוך ארבעה 
חודשי לחימה עלתה הלחימה 16 מיליון ל"י - 
מחצית ממה שעלה מבצע הקמת קו המעוזים.

ממשלת ישראל אשרה לצה"ל לבצע פשיטות 
בעומק ובאגפי התעלה, ואת הפעלת המטוסים 
במרחב שמדרום לסואץ )"טקסס"(. המטכ"ל 
לא מצא אפשרות למענה בקו התעלה עצמו, 
בפשיטות שהיו גובות מחיר נפגעים יקר. פעולות 
העומק גם הן לא תרמו להורדת מספר הנפגעים 
בְקָרב הסטטי שרובו קרב אש והדיפת תקיפות 
מעוזים. בצד המצרי גם כן נשקלה האסטרטגיה 
להמשך המלחמה. על כך כתב פרופ' מוסטפא 

כבהא )מאוניברסיטת בן־גוריון(:
"הפעולה )המצרית( הבולטת מבין הפעולות 
היזומות באותה תקופה הייתה ההתקפה על 
הלשון של פורט תאופיק. ישראל השתמשה 
בפורט תאופיק כבסיס לפעולות ההפגזה נגד 
הנמלים של סואץ ושל עדבייה. הפעולה בוצעה 
בליל 9 ביולי 1969. הכוחות המצריים הצליחו 
לפגוע בשלושה טנקים ישראליים. את הפעולה 
הזאת ביצעו כוחות השייכים לארמיה השלישית, 
שהוקמה במסגרת בנייתם מחדש של הכוחות 

זו הייתה פעולתה הראשונה של  המזוינים. 
ארמיה זו. כוחות קומנדו מצריים שוב חצו את 
התעלה ותקפו מוצבים ישראליים. ב־30 ביוני 
1969 ישראל גמלה בהפצצת תחנת המתח הגבוה 
ליד העיר סוהאג. כבר אז הזהיר משה דיין, שר 
הביטחון, שהפעולות הישראליות לא יישארו 
בגדר תגובות הגנתיות מוגבלות, אלא עשויות 

להתבצע בדרך שונה לגמרי.
יישום ההחלטה החל בהתקפה הישראלית 

על אי קטן במפרץ סואץ, האי גרין )...("
הדרך השונה שעליה דיבר משה דיין אכן 
לא אחרה לבוא. ביטויה היה בפשיטה על האי 
גרין, ומיד עם סיומה הפעילה ישראל את חיל 
האוויר ככלי הרתעה נגד היוזמות הצבאיות של 
מצרים. לקראת סוף יוני 1969 אישרה הממשלה 
את תקיפת האי גרין שבצפון מפרץ סואץ, וב־16 
ביולי את הכנסת חיל האוויר לקרב ותקיפה של 

מוצבים מצריים, צפונה מקנטרה.3
האוויר  חיל  הצליח   1969 דצמבר  בסוף 
להשמיד את מערך טילי הקרקע־אוויר במצרים, 
ובינואר 1970 לאחר שקלט את מטוסי ה"פנטום" 
הראשונים, פתח בהפצצות בעומק מצרים. חיל 
האוויר המשיך בפעילותו גם סמוך לחזית התעלה. 
חיל האוויר לא היה "ארטילריה מעופפת" של 
לוחמי הקו אך הוא תרם תרומה רבה כאשר פגע 
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באותן סוללות ארטילריה מצריות שהיו בעלות 
פגזים עם מרעומים במעטפת פלדה שיכלו לחדור 
ואחר כך להתפוצץ, ובכך לפצח את המעוזים. 
הפצצות חיל האוויר תרמה לדילול אותן סוללות. 
בין פעולות העומק הבולטות בתקופה זו היה 
כיבוש האי שַדּוָאן למשך יומיים, ב־22 בינואר. 
פעולה אחרת הייתה ירי נתרן ומארב בביר־ערידה 
בעומק מצרים )"נתרן" היה שם קוד של מבצעים 
מיוחדים, שבהם הונחת בלילה כוח לוחם קטן, 
מצויד במרגמות כבדות, הרחק בעומק שטח 
האויב, והפגיז מתקנים צבאיים בהפתעה גמורה, 

וניתרו ממקום למקום ומכאן השם נתרן(.
בינואר החליף אריאל שרון את ישעיהו 
גביש בתפקיד אלוף הפיקוד. אריאל שרון, על 
אף שהתנגד להקמת המעוזים, לא שינה את 
אורחות הלחימה בתעלה, אך הוא פעל לביצוע 

פשיטות חי"ר מעבר לקו התעלה.4
ב־17 במארס 1970 התבצעו מבצעי "סרג'נט" 
2 ו־3, במסגרתם פשטו כוחות של יחידת 424 
)סיירת "שקד"( מעבר לתעלה על עמדות מצריות. 
מבצע "סרג'נט", היה יוזמה של אלוף הפיקוד 
החדש, אריאל שרון, שלחץ לבצע פשיטות כנגד 
הכוחות המצריים, בתגובה לפשיטות מצריות 
על הקו הישראלי. המבצע נעשה בידי יחידה 
424, בסיוע צוללנים של יחידה 707, חיילי גדוד 

הנדסה 605 וכוחות הקו. לקראת המבצע נערכו 
כוחות בקו, לרבות טנקים וארטילריה. בשעה 
00:17 החלו מטוסים להאיר את אזור קנטרה 
בנורי תאורה. כוחות רתק נערכו מול שני אזורי 
צליחה. בכל אזור צליחה מתחו צוללים חבל 
לגדה מנגד. בסיוע החבלים עברו בשחייה 16 

לוחמים של יחידה 424 בכול אזור.
כוח "סרג'נט 2", צלח בק"מ ה־29.8 בשעה 
02:05 והתפצל. הכוח הצפוני נתקל במצרים 
לאחר 60 מטר ופתח באש. הכוח הדרומי נתקל 
גם הוא והרג 3 מצרים. כוח "סרג'נט 3", צלח 
בק"מ ה־32.4 בשעה 02:00 התפצל לשניים. הכוח 
הצפוני נתקל בכוח מצרי שהקדים לירות, הרג 
לוחם ופצע חמישה, כולל המ"פ. בהעדר קשר 
הגיע צוללן לגדה המזרחית. יתר הצוללנים עם 
שני לוחמים, השיבו אש וריכזו את הנפגעים 
ליד אזור הצליחה. שתי סירות גומי הגיעו ללא 
הפעלת מנועים לנפגעים והעבירו אותם לגדה 
המזרחית. הכוח הדרומי לא גילה אויב ונשלח 
לסייע לכוח שנפגע. במהלך הסתערות נפצע 
מפקד הכוח. למצרים היו 4 הרוגים בקרב. לאורך 
כול הפעולה תקפו מטוסי חיל האוויר באזור 
קנטרה. בשעה 02:22 פתחו טנקים באש הטעיה 
מדרום לקנטרה, ואליהם הצטרפה ארטילריה. 
בפעולה נהרגו שני לוחמים ונפצעו 6. מנגד נהרגו 

לפחות 8 מצרים. פעולה אחרת הייתה פעילות של 
חיל האוויר בתגובה לחדירה נוספת של לוחמי 
קומנדו ימי מצריים לנמל אילת, שפגעו בכלי 

שייט מצריים בנמל ע'רדקה, בפברואר, 1970.
בתקופת זמן זו היו כמה מארבים שבאחד 
מהם נחטפו שני עובדי שק"ם. הייתה עליית מה 
במספר הנפגעים אך המספרים לא היו גבוהים: 42 
נפגעים בינואר, 78 בפברואר, ו־60 במארס 1970.

בתקופה זו התרבו תקיפות מטוסים מצריים 
על מעוזים וחניוני טנקים. בתקופה זו חלה 
ירידת מה בהיקף הפעילות המצרית וכך גם 
בפעילות־הנגד הישראלית, אך זה היה שקט 
שלפני הסערה. החל ממחצית מארס החלה 
המעורבות הסובייטית במצרים וניסיון רוסי־

מצרי לקדם את "חומת הטילים" לעבר התעלה, 
ובחסות זו תכנן נאצר לחדש את לחימתו בחזית.

"אופנסיבת האביב" של נאצר, 
אפריל־אוגוסט 1970

קרקע־אוויר עם מפעיליהם  טילי  הצבת 
הרוסיים במצרים והפסקת הפצצות העומק, יצרו 
בתודעתו של נאצר את ה"איזון האווירי" שאותו 
ביקש להשיג כדי לנסות אולי פעם אחרונה להגיע 

לשלב ה"שחרור".
בלי איזון זה, אמר נאצר לשליט לוב קד'אפי 
בפגישה עמו בפברואר 1970, המלחמה בישראל 
תהיה בבחינת התאבדות. נאצר ביקש לבטל את 
יתרונו של חיל האוויר הישראלי. הוא ביקש 
להשיג יכולת ירי של סוללות הארטילריה בעלות 
יכולת פיצוח המעוזים וזאת היה משיג כאשר 
מטוסי חיל האוויר הישראלי היו מפסיקים לפעול 

באופן חופשי ממערב לתעלה.
בדיוני המטכ"ל הוחלט לתגבר את הגזרה 
הצפונית בשתי פלוגות. לגבי הפעילות ההתקפית 
נדחתה הצעה לתקוף מעבר לתעלה. עיקר הנטל 
הוטל על חיל האוויר. מתחילת יוני 1970 הפציצו 
מטוסי חיל האוויר במשך 10 ימים את המרחב 
שבין פורט סעיד לקנטרה. שני הגשרים שחיברו 

את פורט סעיד לקנטרה ומערבה נותקו.
ב־11 ביוני בלילה צלח כוח ישראלי במסגרת 
מבצע "ויקטוריה" את התעלה. לצליחה קדמה 
התקפה אווירית כבדה על כל הגזרה, וב־40 
הדקות לפני ה"ש" בקילומטר ה־32.5. מול נקודה 
זו בשעה 20:40 ובחיפוי 12 טנקים עברו בשחייה 
20 צוללנים של יחידה 707 ותפסו ראש חוף 
ב־5 נקודות שונות לאורך 200 מטר. חבלים 
שמתחו מגדה לגדה שמשו 140 לוחמים של 
יחידה 424 על גבי סירות גומי, למעבר מכשול 
המים. כוח חסימה שכלל 20 לוחמים נע בכביש 
התעלה והניח חסימה מדרום, תוך שהוא פוגע 
בחיילים מצריים מזדמנים. כלפי צפון נע כוח 
של 40 לוחמים בדרך סוללת הרכבת. כוח אחר 
נע במקביל בכביש התעלה. כוח סוללת הרכבת 
נע תוך טיהור בונקרים והריגת חיילים מצריים. 
הכוח הקרוב לתעלה נתקל בהתנגדות, לרבות 
ירי מרגמות שפצע את המפקד. אז נטל סמג"ד 
424 את הפיקוד. בגמר הפעולה פונו הכוחות 
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תחת אש ארטילריה מצרית. 5 פצועים פונו 
משדה הקרב על ידי מסוקים. בפעולה נהרגו 21 

מצרים. לנו היו 4 הרוגים ו־17 פצועים.
על מבצע "ויקטוריה" הייתה ביקורת בשל 
האבדות. הפעם היה תחת ביקורת מי שהרבה 
לבקר עד כה מבצעים אחרים, האלוף אריאל שרון. 
למרות שקבע כי המבצע השיג את יעדיו, החליט 
הרמטכ"ל להמשיך ולהפעיל בגזרה בעיקר את 
חיל האוויר. לבד ממבצע "ויקטוריה" בוצעו עוד 
כמה פעולות בעומק. תרומת מבצעי "סרג'נט" 
ו"ויקטוריה" לא הייתה רבה ולא השפיעה לדעת 
הרמטכ"ל על הקרב בתעלה, כמו הפשיטות על 
עדביה והאי גרין בשנת 1969. ואכן לא בוצעו 

יותר פעולות כאלה.
בארבעת החודשים שלפני הסכם הפסקת האש 
עם מצרים באוגוסט 1970, השתנתה כאמור מדיניות 
הלחימה של צה"ל בשטח מצרים. בתקופה זו חלה 
ירידה בכלל פעולות המשא"ג )מנע, שיבוש, אזהרה 
וגמול(: השתנתה מדיניות הלחימה הקרקעית 
שעברה להתבסס ברובה על פעולות מוסקות, תוך 
הימנעות ממגע לחימה ישיר עם האויב. כמו כן גבר 
השימוש בהפצצות אוויריות בקו הקדמי, ובכלל זה 
תקיפת מעגנים ימיים, כמו ע'רדקה וראס־בנאס 
- האחרונים בתגובה על פגיעות המצרים בנמל 

אילת ובסירת הדייג "אורית".5
התקיפות במצרים באמצעות מטוסי קרב של 
חיל האוויר באו, בין השאר, כתחליף ליכולות 
המוטסות של שייטת 13 )מערכת הצניחה לים, 
מערכת התובלה במתלה מטען של מסוקים מעל 
הים(, שרמת אמינותם נמצאה פגומה והשימוש 
בהם נפסל. האמצעים הימיים שהתאימו לפעולה 
בזירה זו, כגון "סנוניות" )סירות מהירות מתוצרת 
ארצות הברית(, בוששו להגיע לשייטת בשל 

העיכוב ברכישתם.
בספטמבר 1970 )"ספטמבר השחור"( גורשו 
המחבלים מירדן ללבנון. כתוצאה מכך התמקמו 
המחבלים בשני אזורים - בהר־דוב )ב"פתחלנד"( 
שבמזרח ובמחנות הפליטים הסמוכים ברובם 
לחוף הים במערב, ומכאן ראשית התחככותם 

עם הים ועם ימאים ודייגים.
בשנים אלו החלו המחבלים בתהליך של 
גיוס, אימונים ורכש, ובכלל זה  התארגנות, 
אף ניסיון לבניית אמל"ח מיצור עצמי - כגון 
צוללות ננס. הגבולות היבשתיים של ישראל 
נסגרו בהדרגה באמצעים כמו "גדר המערכת" 

בניגוד לים שלא ניתן לסגירה הרמטית.
האוכלוסייה במדינת ישראל מרוכזת במישור 
החוף ומכאן שפיגוע באוכלוסייה זו, שיגיע 

מכיוון הים, הינו "פיגוע איכותי. היסטורית 
זאת במשך השנים.  הפיגועים אכן הוכיחה 
בתקופה זו נעשו ניסיונות ראשונים לחדור 
לצפון המדינה באמצעות שחיינים. הפיגועים 
הימיים הראשונים הבולטים היו: ב־11 ביוני 
1971 המכלית הישראלית "קורל־סי" שהפליגה 
בין המפרץ הפרסי לאילת, בעלת מעמס של 
78,000 טונות, הותקפה במצרי באב־אל־מנדב. 
נורו לעברה עשר פצצות אר־פי־ג'י מסירת מרוץ 
של מחבלים )החזית העממית( ששטה בקרבתה. 
במכלית פרצה שריפה, אך איש מאנשי הצוות 
לא נפגע והיא המשיכה בהפלגתה לאילת. רב 
החובל היה אזרח יוון בשם מרקוס מוסקוב, 
זכה ב"עיטור־המופת" מטעם ממשלת  הוא 
ישראל על פעולתו המקצועית והנועזת. במארס 
1973 היה ניסיון למקש אוניית נוסעים יוונית 
בשם "סיניון", בביירות, כדי שתתפוצץ בחיפה 

באמצעות צוללים מארגון "חבש".
במחצית השנייה של שנת 1972 החל השלב 
האחרון במלחמת ההתשה. הערבים שתוחלתם 
להתיש את ישראל בגבולות התעלה והבקעה 
נכזבה, עברו להפעלת מחבלים בתוך שטחי 
זה הודבר אף הוא  וכאשר מאמץ  המדינה, 
החלה פעילות חבלנית כנגד יעדים ישראליים 
בחו"ל. בעת ההיא קיבלו הפיגועים ביעדים 
בחו"ל ומחו"ל לישראל תפנית מהותית. ארגוני 
המחבלים החלו לפגוע בחו"ל ביעדים ישראלים 
ויהודים )ושאינם יהודים( כדי להביא את הבעיה 
הפלסטינית לתודעת העולם, ונקטו לשם כך 
בשיטות טרור מגוונות: חטיפות מטוסים, 
פגיעה בשדות תעופה, משלוח מעטפות נפץ 

לישראל ורצח אישים - כול זאת תוך הפעלת 
זרים בשורות הארגונים. הבולטים בפיגועים 
היו: חטיפת מטוס "סבנה" והנחתתו בלוד )מאי 
1972(, הטבח בנמל התעופה לוד )מאי 1972( 
וטבח הספורטאים במינכן )ספטמבר 1972(. 
בעקבות פעולות הטרור התכנס הקבינט, הפעם 
בהרכב שכלל את הרמטכ"ל וראשי השב"כ 
והמוסד, והחליט לפתוח ב"מתקפה־זוטא" כנגד 
ארגוני המחבלים, במקביל לרפורמה מרחיקת 
לכת במערכי האבטחה בארץ ובחו"ל. מתקפה 
זו כללה הגנה על מתקנים, אנשים ומטוסים 
ופגיעה במנהיגי המחבלים ובבסיסי האימונים 
לפיגועים בחו"ל ובמדינות ערב השכנות. דרכי 
הפעולה היו: משלוח מעטפות נפץ למנהיגי 
מחבלים ופגיעה בהם באמצעים שונים. בזירה 
הסורית: תקיפות חיל אוויר וירי ארטילרי על 
בסיסי מחבלים ובסיסי הצבא הסורי המסייעים 
להם תוך העמקת טווח הפגיעה עד מצפון 
לדמשק. באוקטובר 1972 בוצעו 4 ימי קרב, 
שכונו "קפיטל" )יום קרב שבו פגעו כוחותינו 
ירי  במטרות מתוכננות מראש כתגובה על 
ותקיפות אויב(. ימי קרב אלה הפכו למציאות 
קבועה ברמת הגולן )כולל ביום פתיחת מלחמת 
יום הכיפורים(. מינואר 1973 חלה רגיעה יחסית 

בגזרת רמת הגולן.
בזירה הלבנונית המתקפה נשאה אופי מקיף 
ביותר וכללה תקיפות חיל אוויר רבות ופשיטות 
קרקעיות נועזות ורחבות היקף בהן "קלחת 4 
מורחבת" )ב־16 בספטמבר 1972(, מבצע פיקודי 
שכלל כוחות מ־3 חטיבות שבמהלכו נסרקו 22 
כפרים לבנוניים והכוח שהה בשטח יומיים. 
מבצע "ברדס 54־55" )20־21 בפברואר 1973(, 
פשיטה עמוקה על בסיסי מחבלים בנהר־אל־ברד 
ובאל־בדווי שבצפון לבנון, וגולת הכותרת מבצע 
"אביב נעורים" )9 באפריל 1973( - פשיטה על 

בתי מנהיגי המחבלים בעיר בירות.6

מבט לאחור
הדעה שהייתה רווחת בישראל מיד בתום 
תמו  בכך  כי  הייתה  הימים  ששת  מלחמת 
המלחמות עם שכנינו. לא כך חשבו בצד השני 
לאור התבוסה הצבאית המשפילה. לא נקף הרבה 
זמן והמצרים החלו במלחמת התשה מקיזת 
דם שהתפשטה לשאר הגבולות של ישראל. רק 
מלחמת יום הכיפורים שלאחריה ויציאת צה"ל 

מסיני הביאו רגיעה עם מצרים. 
* ראו גם כתבה של המחבר על מלחמת 
ההתשה בגיליון "שריון" 33 )אוקטובר 2009(

הערות:
אברהם זהר, מלחמת ההתשה )לא פורסם(, ת"א, 2003, עמ' 17.  .1

זהר, שם, עמ' 37.  .2

זהר, שם, עמ' 40.  .3

זהר, שם, עמ' 42.  .4

זהר, שם, עמ' 45.  .5
מיכלסון בני, 30 שנה למלחמת יום הכיפורים, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר, 2003, עמ' 2.  .6
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לחימת השריון בקרב 
 ואדי מבעוק -

14 באוקטובר 1973
הכתבה מציגה את לחימת הטנקים ביום 14 באוקטובר 1973 

בדרום גזרת אוגדה 252, המוכר גם בשם "קרב וואדי מבעוק". זהו 
תקציר מחקר גדול יותר המבוסס על מחקרו החדש של תא"ל 

)במיל'( גדעון אבידור1. תודה גדולה לאריק זטורסקי שתרם רבות 
להבהרת תמונת הקרב והמשתתפים בו2

אל"ם )במיל'( יהודה וגמן

טרם קרב
החל מ־8 באוקטובר נערכה אוגדה 252 בפיקוד האלוף 
אלברט מנדלר מול שני צירי האורך המובילים מתעלת 
סואץ אל מעבר הג'ידי )ציר "פוררת"( ואל מעבר המיתלה 
)ציר "עטיפה"(. בדרום גזרת האוגדה עבר ציר אורך 
שלישי בשם "יורה", שנתפס משני בחשיבותו, הן בגלל 
מרחקו ממעברי ההרים החיוניים והן מכיוון שמאז פרוץ 

המלחמה לא התרחשה בו לחימה משמעותית.
ממערב למעבר הג'ידי נערכה חטיבת המילואים 
164 ובה 50 טנקי שוט בפיקוד אברהם ברעם וממערב 
למעבר המיתלה עמדה החטיבה הסדירה 401 ובה 50 
טנקים בפיקוד דן שומרון. חטיבה מילואים ממוכנת 875 
בפיקודו של אריה דיין )בירו( עם גדוד "שרמנים" ושני 
גדודי חרמ"ש, נפרסה בעורף האוגדה על צומתי כביש 

 צוות הטנק בתמונה, שהיה שייך למחלקה של 
 איתן ידיד־לוי ת"פ גדוד 202. 
משמאל לימין: המט"ק גדעון יפת, הטען חיים ראובן, 
 )עם הקלאצ'ניקוב(, התותחן יראון פסטינגר, 
הנהג יצחק בידרמן
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מבט מצריח טנק מגח אל ואדי מבעוק

הרוחב )"עיזבון" - "מבדיל"(, וכוח "בישוף" 
מבה"ד 1 בפיקוד איציק זמיר תפס את המעברים 
ההרריים עצמם3. האגד הארטילרי 209 בפיקוד 
יעקב ארז נתן את סיוע האש לאוגדה. האוגדה 
פרסה מערך תצפיות ובהן זו של חטיבה 401 
שכונתה 215 ו', בפיקודו של אבינועם דנין. 
ממקומה ברכס הגבוה שממזרח לחלקו הדרומי 
של ציר הרוחב, שלטה התצפית על מרחב ציר 

"יורה" ועל ואדי מבעוק שמצפון לו.
המענה שניתן לציר "יורה" היו שני גדודי חי"ר. 
גדוד חרמ"ש מילואים 89 בפיקוד יצחק שושני 
מחטיבה 875 נערך ב"עכברוש" מצפון לחיבור 
"יורה" עם "עיזבון", לא הרחק מהמקום שבו 
חוצה וואדי מבעוק את ציר הרוחב, בעוד שגדוד 
צנחנים 202 בפיקוד דורון רובין נערך 12 ק"מ 
מערבה משם, במפגש ציר "יורה" עם ציר הרוחב 
"נווה"4. גדוד החרמ"ש לא היה מצויד בנשק נ"ט 
ארוך־טווח והוא לא תוגבר בטנקים. לגדוד 202 
היו חמישה ג'יפי תול"ר ועד 14 אוקטובר הוא 
תוגבר בשבעה טנקים שלוקטו מכמה יחידות. 
שלושה טנקים ובהם המט"קים גדעון יפת וצביקה 
יעקובסון בפיקודו של סג"ם איתן ידיד־לוי היו 
מאלה שנותרו מ"כוח עופר שפיר" שלחם בציר 
"יורה" החל מ־9 באוקטובר אחר הצהריים, ועוד 
ארבעה ובהם הקצינים מתי שרביט ושוקי דנינו 

נשלחו אל גדוד הצנחנים מחטיבה 401 5.

 אלברט מנדלר נהרג 
וקלמן מגן מונה במקומו

מפקד  ביקר  באוקטובר   13 שבת  בבוקר 
האוגדה מנדלר בגדוד 202 6. אחרי הביקור חזר 
האלוף למפקדתו בצומת המיתלה לדיון בכניעתו 
של מעוז המזח, שנקבעה לצהריי אותו היום. עם 
תום הדיון הוטס מנדלר במסוק אל נגמ"ש הפיקוד 
שלו, שעמד ליד החפ"ק של חטיבה 164, בעת 
שזו ניהלה קרב נגד חטיבה 11 המצרית. במהלך 
הקרב נפגע נגמ"ש הפיקוד מפגז שהרג שישה 
מאלה שהיו בו, ובהם האלוף אלברט מנדלר, 
הרל"ש איתן סגל והעיתונאי רפי אונגר7. שעתיים 
מאוחר יותר הוענקה דרגת אלוף לקלמן מגן, 
שבא במקומו של מנדלר כמפקד אוגדה 252 8. 
בשעה 18:00 הגיע קלמן מגן, מפקדה הטרי של 

אוגדה 252, לחפ"ק האוגדה בצומת המיתלה.

 התוכנית המצרית למתקפת
14 אוקטובר

המתקפה המצרית נועדה בעיקרה לשרת 
צה"ל  לחצו של  - הקלת  בין־ערבית  מטרה 
מעל סוריה. צבא מצרים לא שש לבצע את 
פקודתו של הנשיא סאדאת והסתפק בארבעה 
מאמצים חטיבתיים מוגברים, שניים מתוך 
ארמיה. בארמיה 3 הדרומית תוכננה לתקוף 
בציר הג'ידי - מול חטיבה 164 של צה"ל - חטיבה 
11 הממוכנת והמוגברת בגדוד טנקים, בעוד 
שחטיבה 3 משוריינת ומוגברת בגדוד חרמ"ש 
339 וגדוד חת"ם נגרר, תוכננה לתקוף לעבר 

מעבר המיתלה מול חטיבה 401 9.

הפתעה
חטיבה 401 נערכה בציר המיתלה וממערב 
52 ו־195. השכם  לציר הרוחב עם הגדודים 
בבוקר 14 אוקטובר עזב גדוד 46 את קו המגע, 
ונע לעורף לקראת יום ההתארגנות שתוכנן לו. 
באותו בוקר, החל משעה 06:00 לערך, נשמעה 
ברשת החטיבה תצפית 215 ו', שצפתה כאמור 
אל ציר "יורה" ואדי מבעוק, כשהיא מתריעה 
על אויב בתנועה מזרחה. הדיווח מהתצפית 
נענה בתשובות מנומנמות, וחפ"ק חטיבה 401 
שבדק תצפיות נוספות לא העלה דבר. אבל מפקד 

תצפית 215 ו' התעקש והמשיך להתריע.
תמונת המצב הרגועה התהפכה באחת כאשר 
בשעה 06:50 הודיעה תצפית פלוגה ג' של גדוד 202 
על כוח אויב גדול הנע בערוץ ואדי מבעוק הסמוך 
לה. לדברי המ"פ דורון אברוצקי )אלמוג(: "...היה 
לי ברור שהם הולכים על הציר ישר עליי, ושלי היו 
4 זחל"מים ותול"ר אחד ואפילו בזוקות לא היו 
לי"10. אחרי עוד עשר דקות בשעה 07:00 דיווחה 
תצפית 215 ו' על אויב הנמצא בסגול 146 )ביר 
מבעוק(, הנמצא חמישה ק"מ מערבה מציר הרוחב 
ובעורף גדוד 202. האוגדה שנערכה להגנה מול 
התקפה חזיתית, מצאה עצמה מופתעת מהאגף.

גדוד 202 - סבב ראשון
תנועת האויב מזרחה בוואדי מבעוק שמצפון 
מזרח לגדוד, הביאה את מג"ד 202 לחשוש 
מכיתור וניתוק הגדוד המבודד מעורפו11. ארבעה 
טנקים ובהם הקצינים מתי שרביט ושוקי דנינו, 
נשארו עם הגדוד, ומחלקת הטנקים של איתן 
ידיד־לוי עם המט"קים יעקובסון ויפת, ביחד 
עם כיתת תול"ר בפיקוד רלי נשלחו אל הוואדי 
כדי למנוע מהכוח המצרי לפנות דרומה ממנו 
כלפי ציר "יורה". הכוח נסע כשישה ק"מ לצפון־

מזרח עד שבשעה 08:00 לערך הגיע אל שפתו 
הדרומית של ואדי מבעוק, שם פתח באש כלפי 

מרכז השדרה המצרית, שבאותה העת כבר הגיע 
ראשה אל סמוך לציר הרוחב )"עיזבון"(12. ג'יפי 
התול"ר תפסו עמדות ממערב למחלקת הטנקים, 
פגעו בחמש משאיות גוררות תותח, נותרו ללא 
תחמושת וחזרו אל המג"ד. הטנקים המשיכו 
לתמרן ולירות על הטור המצרי ועל חיילים, 
שניסו לטפס אל שפת הוואדי עד שאזלה בהם 
התחמושת. הם מילאו עצמם מחדש מנגמ"שי 
אספקה שהגיעו בציר "יורה", וחזרו לירות על 

המצרים שבוואדי.
במקביל לפעולת מחלקת הטנקים של איתן, 
"יורה"־נווה"  ידי הצנחנים בצומת  נצפו על 
שלושה כוחות מצרים קטנים הנעים מצפון, 
מדרום וממערב להם. לדברי מג"ד 202 ומפקדי 
הטנקים שהיו אתו, בכוח המצרי הצפוני שנע 
כנראה במגמה להגיע לוואדי מבעוק, היו כמה 
טנקים מלווים בחי"ר. אחרי שטנקים, מרגמות 
ותול"רים של הצנחנים פתחו לעברו באש הוא 
נעצר סמוך לציר "נווה" והשיב באש. חיילי 
חי"ר מצרי שהתקדמו מאותו הכיוון כלפי 202 
נעצרו באש מרגמות. ממערב לגדוד, מכיוון תעוז 
"צידר", נראו מתקדמים כמה טנקים מצרים 
ומשאיות נושאות חי"ר. אש טנקים ומרגמות 
שנפתחה לעברם עצרה את הטנקים ופיזרה את 
חיילי החי"ר. מדרום לצומת נראה כוח מצרי 
קטן מתקדם מזרחה בציר "זאבה". הוא היה 
רחוק ולכן לא הועסק. בחילופי האש נפגע אחד 

הטנקים ואיש הצוות אלי קנזה נהרג.
לפי אבידור, שלושת הכוחות המצרים הקטנים 
שפעלו בגזרת 202 היו שייכים לגדוד חרמ"ש 339, 
שיצא מעיון מוסא בדרכו לאבטחת האגף של 
חטיבה 3 בוואדי מבעוק. נראה שהמפגש המפתיע 
עם 202 בצומת "נווה"־"יורה" יצר בגדוד בלבול, 

שהביא להתפרקותו.
זמן קצר אחרי גילוי השדרה המצרית בוואדי 
התחיל חיל האוויר לתקוף אותה וגם להנחית 
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סיוע קרוב לכוחותינו. בשעה 07:30 הורה חפ"ק 
האוגדה למג"ד הצנחנים, שהיה ללא קש"א וללא 
קשר אוויר, לעבור מזרחה מקו ההפצצה שנקבע 
כציר החת"ם )"נווה"(. רבע שעה לאחר מכן, 
בשעה 07:43, הצטרף לסיוע אגד ארטילרי 209 13.

גדוד 89 מופתע ב"עכברוש"
בזמן שגדוד 202 היה במגע אש עם חלקים 
מגדוד 339, ומחלקת איתן ידיד־לוי פגעה במרכז 
השדרה של חטיבה 3 המצרית, התקרב כוח החוד 
המצרי אל ציר הרוחב. כשעלה מג"ד 89 לתצפית 
נדהם לגלות: "שני טורי טנקים, כ־60 במספר, 
אשר נמצאו כ־800 מ' בלבד מהעמדות הקדמיות. 
לפני שדרות הטנקים נעו חיילי חי"ר עם טילים 
ומטולי אר־פי־ג'י. את טורי השריון והחי"ר 
סגרו שתי סוללות ארטילריה מצריות )...("14. 
לדברי המ"פ איתי מרגלית מגדוד 89: "תצפית 
של חטיבה 401 )...( עברה דרכנו כשהיא נסוגה 
מעמדותיה ואמרה לנו 'תברחו - המצרים באים' 
)...( המג"ד הורה להציב בזוקות בכיוון"15. גדוד 
החרמ"ש עשה את המעט שהיה בידיו לעשות 
נגד הטנקים המצרים ופתח עליהם באש מקלעים 
ותותחים 20 מ"מ. למרבה המזל, כמה דקות אחר 
כך נלכדו המצרים, שהיו קרובים לדריסתו של 

גדוד 89 , במארב של פלוגה ג' מגדוד 46.

 גדוד 46 מכה את 
חטיבה 3 המצרית

בשחר של 14 באוקטובר נע גדוד 46 המוקטן 
בפיקודו של דוד שובל על ציר המיתלה מזרחה, 
אל עורף החטיבה, שם כאמור תוכנן לו יום 
המנוחה וההתארגנות הראשון מאז תחילת 
הקרבות. הגדוד שתוגבר בארבעה טנקי שוט 
מפלוגת "זבוב" מחטיבה 164 בפיקוד הסמ"פ 
מייקי אלפרט )אפרת(, נפרס מתחת לרשתות 
הסוואה שלושה ק"מ ממערב לצומת המיתלה 
המג"ד  לדברי  "עיזבון"־"עטיפה"(.  )צומת 
והמ"פים, ההתרעה על המתקפה המצרית הצפויה 

באותו הבוקר לא התקבלה בגדוד.
בשעה 07:00 לערך כשהתברר באוגדה האיום 
שיצר על אגפה המהלך המצרי בוואדי מבעוק, 
הורה החפ"ק לחטיבה 401 להניע את גדוד 46 
לנוע מיד דרומה. המג"ד הקפיץ את פלוגה ג' 
בפיקוד ירון רם, ואחרי זמן מה הצטרף אליה עם 
פלוגה ב' בפיקוד עירא אפרון וארבעת ה"שוטים" 

של מייקי.
פלוגה ג' נעה במהירות כעשרה ק"מ דרומה על 
ציר הרוחב, כשממערב לה כבר נראים ענני האבק 
והעשן שהעלה הכוח המצרי המתקרב בערוץ 
ואדי מבעוק. המ"פ ערך את פלוגתו במארב חפוז 

כלפי הוואדי, סמוך לציר הרוחב. הוא נשאר עם 
חמישה טנקים על שפתו הצפונית של הוואדי 
ושלח את מחלקת גידי אהרוני ככוח בולם אל 
גבעה מצדו השני של הוואדי. המצרים נתפסו 
כשהם נעים בשדרה, בשטח נחות ובמדפים 
סגורים. בשעה 07:45 לערך פתחה פלוגה ג' 
באש. המ"מ גיורא וגמן, שעמד סמוך לציר 
הרוחב, סיפר: "ירון נתן פקודת אש. הטווח היה 
1500־1800 מטרים. הם דהרו מולנו עם טנקים 
במדפים סגורים וביניהם עוד כליי רכב. ראיתי 
שמושמדים כלים. הטנק שהוביל הגיע לטווח 
500־700 ממני, בערך 300 מטר מהכביש. שמתי 
עליו צלב, יריתי והוא התפוצץ בבת אחת"16. 
כשהגיעו המג"ד שובל, פלוגת עירא וארבעת 
טנקי ה"שוט" של מייקי אל מצפון לוואדי, הם 
תפסו עמדות כשני ק"מ לערך ממערב לפלוגת 
רם. וואדי מבעוק הפך לשדה קטל כאשר הטנקים 
פגעו בחלקה המזרחי של שדרת האויב ואילו 
חיל האוויר, שפעל מחוץ לטווח הנ"מ המצרי, 

תקף כבמטווח את חלקה המערבי.
האש הארטילרית שירה אגד 209 סיכנה את 
מג"ד 46 עם שתי הפלוגות. הקש"א ניסן לוין 
סיפר: "ברשת הקשר של הארטילריה )...( שמעתי 
פקודת טיווח )...( מיד הבנתי מה קורה. אני 
מטּווָח על ידי כוחותינו. צעקתי בקשר לעצור 

 מפת קרב ואדי מבעוק 
ב־14 באוקטובר 1973
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מפת הקוד "סיריוס" באזור ואדי מבעוק בגזרת אוגדה 252

את הירי. למזלי הגורם שריכז את הרשת היה 
יוסי, בן מחזור שלי, )...(. יוסי עצר את הירי"17. 
בתום הירי של פלוגה ג' צצו בין הטנקים שלה 
חיילים לא מוכרים. היו אלה חיילי גדוד חרמ"ש 
89 שהריעו לטנקיסטים שהצילו אותם. גיורא 
וגמן תיאר את המחזה: "לא ידענו כלום על 
כוחות שכנים לנו ולא ראיתי כאלה )...( אני 
מסתובב כדי לחזור לתחמש ואז אני רואה זחל"ם 
עובר קרוב לידי והאנשים בתוכו מסמנים בידיים 
בהתלהבות. לא ידעתי מי הם...". מערבה משם 
בגזרת מג"ד 46 נראו טנקים מצרים מסתתרים 
בעיקולי הוואדי. שני טנקי "שוט" בפיקודם של 
סגן ניצן סלע ונמרוד כהן ירדו לערוץ והשמידו 

בירי מקרוב עוד חמישה טנקי אויב.

גדוד 202 - סבב שני
בשעה 10:05 אחרי שהתבררה הצלחתו של 
גדוד 46, נצטווה איתן ידיד־לוי לחזור עם מחלקתו 
אל גדוד 202 בצומת18. אחריו עבר מגדוד 46 אל 
הצנחנים זוג "שוטים" בפיקודם של מייקי אלפרט 

וסגן דרור נבו ומאוחר יותר גם שני ה"שוטים" של 
ניצן סלע ונמרוד כהן, שסיימו את סריקת הוואדי. 
כעת עמדו לרשות מג"ד 202 עשרה טנקים - שישה 

"מגחים" ועוד ארבעה "שוטים".
המצרים חזרו וניסו ולהתקדם ממערב מכיוון 
תעוז "צידר". מה שראה המג"ד היה: "גל שני עם 
שני טנקים ומשאיות. הם פרקו את המשאיות 
בצורה שלומיאלית והתחילו להסתער לכיוון 
שלנו באזור 4233. כלומר גל ראשון ושני נכנסו 
באותו כיוון ובאותה עוצמה )...(. אז הופיע חיל 
האוויר והחל לדפוק את כול השיירה הזו לפי 
הסדר. אנו בארטילריה התעסקנו עם הטנקים 
שעמדו ב'נווה'19. סג"ם מתי שרביט, שהיה 
מפקד טנק בצומת, תיאר את שראה מצפון 
וממערב לה: "הייתה אש מכיוון ציר "יורה" - 
ממערב. לא ראיתי ניסיון התקדמות לעברנו )...( 
בסביבות 11:00 זיהיתי טנקים )מצרים( בעמדות 
"בוגיס" כשכול תותח שלהם מכוון לכיוון אחר 
ועל הטנקים היו הרבה אנשים. גדעון יפת ועוד 
טנק ירו עליהם ופגעו בכמה מהם )...( ספרתי 

5 מדורות )...(". בשעה 11:55 דיווח מג"ד 202 
לאוגדה על נסיגה כללית של הכוחות המצריים 
שמצפון לו, ובשעה 12:25 על תפיסת 5 שבויים. 
מאוחר יותר בשעה 15:20 פגעו הטנקים של 
מחלקת איתן ידיד־לוי בארבעה טנקים ושש 
משאיות מהכוח המצרי בציר "זאבה" שמדרום 
ל־202 20. במהלך חילופי האש נהרג סגן דרור 

נבו מפקד אחד ה"שוטים".

סיום
בצהריים התקבלה בגדוד 46 פקודה לניצול 
הבורחים,  המצרים  אחרי  ורדיפה  הצלחה 
שבוטלה זמן קצר לאחר מכן. בשעה 15:50 חזרו 
פלוגות 46 לחניון בצומת המיתלה. כוח מגדוד 
החרמ"ש שיצא לסריקת הוואדי תפס מספר 
שבויים והשליך רימונים לתוך טנקים שננטשו 
שלמים. אחרי הקרב נספרו בוואדי וסביבתו 60 
טנקים פגועים או נטושים ועוד עשרות נגמ"שים 
ומשאיות גוררות תותחים ותחמושת. יומיים 
מאוחר יותר נפלו בשבי יותר ממאה חיילים 
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רק"ם מצרי פגוע

מצריים ובהם מג"ד 339.
ביום הקרב נהרגו כחמישה צנחנים ושני 
טנקיסטים21. לגדוד 46 לא היו נפגעים. גדוד 
202 נשאר בציר "יורה" עד 23 באוקטובר, ואז 
עבר לצידה המערבי של התעלה. גדוד 46 צלח 
את התעלה ב־19 אוקטובר. הגדוד הוביל את 

כיתור הארמיה השלישית, וסיים את המלחמה 
ב־24 אוקטובר בראס עדבייה על שפתו המערבית 

של מפרץ סואץ.

סיכום
טרם מחקרו של אבידור סברו החוקרים 

והמפקדים שבקרב 14 אוקטובר בגזרת ציר "יורה" 
השתתפו שתי חטיבות מצריות משוריינות, 
שאחת מהן תקפה את גדוד 202 22. המחקר החדש 
מלמד כי בקרב השתתפה מצד האויב רק חטיבה 3 
משוריינת מוגברת, שפרצה לעומק גזרת האוגדה 
בערוץ ואדי מבעוק, שעבר כשישה ק"מ מצפון 
לגדוד 202. החטיבה המצרית התקדמה 12 ק"מ 
אל מעבר לקו שבו החזיק גדוד 202 עד שנעצרה 
על ידי גדוד 46 ליד ציר הרוחב, ובהמשך הושמדה 
כולה בידי הטנקים וחיל האוויר. גדוד 202 שנותר 
מבודד בצומת "נווה"־"יורה", התעקש להתמיד 
במשימתו ולחם בהצלחה בסיוע ארטילריה ואוויר 
נגד כוחות קטנים מגדוד החרמ"ש המצרי 339 
שמשימתו, כאמור, הייתה אבטחת האגף של 

חטיבה 3.
לימים התברר כי התקפתה בציר הג'ידי של 
חטיבה 11 המצרית על חטיבה 164 ביום שבת 13 
באוקטובר מקורה בטעות מצרית. מפקד החטיבה 
לא קיבל את ההודעה על דחייתה של המתקפה 
הכוללת ליום הבא, 14 באוקטובר. הדירוג שנוצר 
כתוצאה מכך למחרת, בין התקפתה של חטיבה 3 
לבין התקפתה המאוחרת יותר של חטיבה 11, הקל 
מאד על ההתעשתות המוצלחת של אוגדה 252 
לאחר ההפתעה המצרית בתחילתו של אותו היום.

פירוט מלא של הקרב, מהלכיו וכמה מלקחיו 
אפשר לקרוא באתר גדוד 46. 

הערות:
1.  גדעון אבידור היה קצין אג"ם של אוגדה 252 במלחמת יום הכיפורים, וכיום עומד בראש מכון "חץ". מחקרו על יום 14 באוקטובר 1973 

יצא לאחרונה בשם "מהפתעה לנוק אאוט".
זטורסקי היה מ"מ בגדוד 46 ב־1973.  .2

3.  איציק זמיר היה מפקד קורס קציני חי"ר בבה"ד 1. הקורס התארגן ככוח חי"ר גדודי, ונשלח לסיני למטרות הגנה ואבטחה. בהמשך לחם 
ת"פ חט' 14 בקרב הצליחה וממערב לתעלה.

ציר "נווה" מכונה גם "ציר החת"ם".  .4
5.  עופר שפיר, שהיה בחופשת לימודים אחרי תפקיד מ"פ בגדוד 9, פיקד על כוח טנקים מאולתר שיצא מרפידים והגיע ל"יורה" ב־9 באוקטובר 
אחר הצהריים. שפיר נפצע קשה ב־10 באוקטובר בקרב ליד תעוז "צידר" ומכוחו נותרו שלושה טנקים. סג"ם איתן ידיד־לוי שהחליף אותו 
היה מדריך בקמ"ט בגדוד 196, המט"ק יפת חזר לגדוד 46 מחופשת שחרור והמט"ק יעקובסון היה משורדי גדוד 9. המ"מ מתי שרביט הגיע 
מגדוד 46 והמ"מ שוקי דנינו מגדוד 52. לא הצלחנו לאתר שמותיהם של עוד מפקדים ב"כוח שפיר". ראיון עם ברוך עמית - 2018. "כוח 
עמית" היה עתודת חטיבה 401 ונשלח באותו הבוקר על ידי המח"ט אל גדוד 202 על מנת לבדוק את מצבו. ככל הנראה העביר כוח עמית 

כמה טנקים לרשות 202. אחרי המפגש עם מג"ד 202 ומפקד האוגדה חזר "כוח עמית" לצומת המיתלה ובהמשך צורף לגדוד 195.
6.  מח"ט 164 סיפר כי נגמ"ש מפקד האוגדה עמד לא הרחק ממנו בעת שנפגע מפגז שנורה מטנק אמפיבי פי־טי־76. איתן סגל רל"ש מפקד 

האוגדה היה בתפקידו הקודם מ"פ ב' בגדוד 46.
קלמן מגן היה אמור להחליף את אלברט מנדלר ב־7 אוקטובר.  .7

גדוד 339 היה מחטיבה 113 הממוכנת, מדיוויזיה 6 ממוכנת. הגדוד תוגבר בפלוגת טנקים.  .8
מצוטט אצל אבידור. ברוך עמית מספר כי שמע ברשת הקשר הוראה לפלוגה ג' של 202 לא לפתוח באש כדי לא לגלות את עצמה.  .9

10. דברי מג"ד 202 בכנס פיקוד הדרום, 19 במארס 1974.
11. נראה שהמחלקה עמדה מול אדום 4436 במפת השליטה.

12. יומן מבצעים אוגדה 252.
13. תחקיר שושני מג"ד 89, אצל גדעון אבידור. ביומן מבצעים 252 בשעה 08:28 דיווח מג"ד 89 על קרב עם כוח חרמ"ש מצרי.

14. תחקיר איתי מרגלית. שם. תצפית 401 שעברה דרך גדוד 89 הייתה זו שעמדה קודם לכן מול רכס קרת מורה.
15. ראיון עם גיורא וגמן. 2018.

16. עדות הקש"א ניסן לוין ז"ל בדוא"ל לעירא אפרון. דצמבר 2013.
17. יומן מבצעים אוגדה 252.
18. תחקיר מג"ד 202. 1974.

19. יומן מבצעים אוגדה 252. במאמר ב"מערכות" 266 משנת 1978 תפח מספר הטנקים שנפגעו ב"זאבה" ל־15.
20. סגן דרור נבו ואלי קנזה. מקורות שונים מציינים מספר שונה של הרוגי 202 באותו היום.
21. ראה לדוגמה מרשם הקרב ב"אטלס כרטא - עשור שלישי", מהדורת 1983, בעמוד 80.
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 השריונר המסתער - 
תא"ל ברוך הראל 

)"פינקו"( ז"ל

פינקו נולד בטרגו ניאמץ שברומניה ב־1931 
ועבר את השואה בהיותו ילד. הוא עלה לישראל 
בשנת 1949, וב־1950 התגייס לצה"ל לחטיבת 
"גולני". בתפקיד מפקד כיתה השתתף בקרב 
תל מוטילה. בשנת 1952 הצטרף לחיל השריון 
בתפקיד מפקד מחלקה ולחם במלחמת סיני 
בדרגת סגן, ושימש מפקד פלוגה בגדוד 9 של 
חטיבה 7. פינקו שירת בתפקידי הדרכה ובהם 
סגן מפקד בית הספר לשריון. בשנים 1965־1966 

פיקד על גדוד 82.

 בלחימה מתמדת 
בשלוש מלחמות 

במלחמת ששת הימים שימש "פינקו" סגן 
מפקד חטיבה 7, שעליה פיקד שמואל גורודיש. 
על פי המקובל בצה"ל סגן מפקד חטיבה משמש 
על  ואחראי  בהיעדרו  המפקד  ממלא־מקום 
ההיבטים המנהליים של העוצבה, כמו תחזוקה 
וכוח אדם, בעוד שהמפקד מתפנה להיבטים 
המבצעיים. אלא שאצל "פינקו" העניינים התנהלו 
אחרת, כול הקלפים נטרפו והמלחמה תמיד 
סחפה את פינקו היישר לקו הראשון של החזית 

בתפקידי לחימה.
ביום הלחימה הראשון של מלחמת ששת 
1967, בעת חציית הגבול  הימים, ב־5 ביוני 
והכניסה לחאן־יונס, נתקעו הכוחות הלוחמים 
בין שדות המוקשים הרבים שזרעו המצרים ובין 
המכשולים הקרקעיים וסמטאות השטח הבנוי. 
בנסיבות אלו נכנס "פינקו" באופן אישי וארגן 
את מעבר הכוחות שהיו נתונים תחת אש כבדה. 

כאשר הכוחות הלוחמים נבלמו בהתקדמותם 
בחאן־יונס וגדוד החרמ"ש נלקח מהחטיבה 
על ידי האוגדה, החליט "פינקו" להפעיל את 
העתודה החטיבתית, ובראש 23 טנקי סנטוריון 
מגדוד 82 ביצע עקיפה של הכוחות התקועים, 
יצא בין שדות המוקשים והמוצבים המצרים 
מדרום לחאן־יונס לעבר רפיח, והחל בביצוע 
המשימות שלא יכלו להתבצע, כיוון שגדוד 
החרמ"ש 9 נלקח על ידי האוגדה )לצורך הגנת 
כרם שלום מפני התקפת שריון אויב, על יסוד 
מידע מהמודיעין(. "פינקו" בראש כוח השריון 
הגיע לצומת רפיח לאחר שגבר על כול המוצבים 

והמכשולים המצריים.
בצומת רפיח נכנס "פינקו" לקרב עם המתחם 
של חטיבה 16 המצרית וחילץ את פלוגת הסיור 
החטיבתית )של אֹורי אור( שנפגעה קשות בקרב 
על הצומת. בקרב שניהל בצומת רפיח השתלב 
"פינקו" בקרב החטיבתי והמשיך בלחימה עד 
שייח'־זוויד, שם התארגנה החטיבה להמשך 
על  לחזור  הצטווה המח"ט  כאשר  הלחימה. 
עקבותיו עם גדוד הפטונים 79, כדי לסייע לחטיבת 
הצנחנים 35, הוא הורה לסמח"ט לעמוד בראש 
טור משוריין מכוחות החטיבה ולהמשיך מערבה 
בלחץ על האויב, לעבר מתחם הג'יראדי ואל־עריש.

מתחם הג'יראדי היה המבוצר ביותר במערכי 
הדיוויזיה המצרית והשתרע לאורך 13 ק"מ משני 
עברי הכביש רפיח - אל־עריש ולרוחב של כ־4 
ק"מ. הוא כלל את חטיבה 121 המצרית המוגברת 
ועוד טנקים וארטילריה. מכיוון שהשטח היה 
מכוסה דיונות והשטחים הפתוחים היו זרועי 

מוקשים, ארגן "פינקו" פריצה משוריינת לאורך 
יוצרים "ארגז אש"  הכביש, כאשר הטנקים 
תוך ירי לצדדים במהלך התנועה, לכול מטרה 
מאותרת או מזדמנת. הכוח פרץ את המתחם 
תוך שהמצרים מופתעים ומגיבים באיחור רב. 
כך "פינקו" התייצב במבואות אל־עריש בשעה 
051630 תוך השגת המטרה האוגדתית, בזמן קצר 
מהמצופה ועם נפגעים מעטים - 14 פצועים קל 
עד בינוני, שפונו בערב באמצעות מסוק, ונזק 
לזחל"ם ושני טנקים שנפגעו וחולצו בכוחות 
עצמם לאל־עריש. הישג זה של "פינקו" היכה 
בתדהמה גם את כוחותינו והפך למיותר את 
המבצע המתוכנן של ההנחתה מהים ומהאוויר 
של חטיבת הצנחנים 55 בחופי אל־עריש )והיא 

התפנתה עקב כך לעלות לירושלים(1.
במרחב אל־עריש התארגן הכוח להגנה תוך 
ביצוע חסימות - מערבה לכיוון קנטרה, דרומה 
לכיוון ביר־לחפן ומזרחה לעבר הג'יראדי. כיוון 
שכמות הדלק והתחמושת הייתה מוגבלת ושאר 
כוחות החטיבה היו מן העבר השני של הג'יראדי, 
נשאר הכוח בהגנה היקפית ו"פינקו" עם החפ"ק 
ערך סיורים בין החסימות עד לפנות בוקר, כדי 
לוודא את ערנות הלוחמים שהיו עייפים מאוד 
לאחר יום הלחימה הקשה, ואז הצטרפו אליו 

יתרת כוח החטיבה והדרגים המנהליים.
בגמר ההתארגנות, יצא "פינקו" דרומה בראש 
גדוד 82 ובחיפוי גדוד 79 וארטילריה, כבש את מערך 
ביר־לחפן והתקדם כמה קילומטרים עד שהתקבלה 
הפקודה לעצור, וחטיבה אחרת הצטוותה להחליף 

את חטיבה 7 בתנועה לעבר ביר גפגפה.

תא"ל )במיל'( ברוך הראל )שנודע בכינוי "פינקו"( הלך לעולמו ביולי 2017. 
"פינקו" היה ממפקדי השריון ההתקפיים ביותר שידע השריון הישראלי 

בתולדותיו. הוא החל את דרכו בשריון במלחמת סיני, לחם בתפקיד סמח"ט 
7 במלחמת ששת הימים, פיקד על הפשיטה המשוריינת האמפיבית והנועזת 

במפרץ סואץ במלחמת ההתשה, היה סגן מפקד אוגדה 252 במלחמת יום 
הכיפורים ובהמשך פיקד על אוגדה 440 ואוגדה 252.

אל"ם )במיל'( בני מיכלסון
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למחרת בבוקר )6 ביוני( עם קבלת הפקודה 
לנוע מערבה לעבר ביר גפגפה, שוב התפתח קרב, 
הפעם בביר־חמה. בפעם זו היו ל"פינקו" כמה 
היתקלויות מטווח קצר ובמהלכן ביצע טיהור 
תעלות ובונקרים תוך שימוש בנשקו האישי 

וברימונים.
בכיבוש ביר גפגפה היה "פינקו" עם החפ"ק 
ונקרא שוב להוביל  ליד חפ"ק המח"ט  שלו 
את הכוח מערבה, לעבר טסה, כאשר חטיבת 
המילואים 60 נתקלה בכוחות שריון מצריים 
המצרית  הרביעית  הדיוויזיה  מן  גדולים 
וההתקדמות שוב נבלמה. לאחר השמדת כוחות 
השריון של המצרים, כבשה חטיבה 7, כמעט 
ללא התנגדות, את מוצבי טסה, וביום הרביעי 
של המלחמה הגיעו כוחותיה לתעלת סואץ מול 
איסמעיליה והתארגנה להגנה. בכך הסתיים שלב 

הלחימה שלה במלחמת ששת הימים.

 עיטור המופת על לחימתו 
בששת הימים 

במלחמת ששת הימים לחם סא"ל ברוך הראל 
כסגן מפקד חטיבת שריון. בנוסף לתפקידיו 
המקובלים בקרב, ביצע מספר פעולות יוצאות 
דופן כמפורט להלן: א. בעבֹור החטיבה באזור 
חאן־יונס, כיוון את השדרות לעבר ציריהן, 
כאשר עמד חשוף בשעת הפגזה ארטילרית 
כבדה; ב. בקרב על אל־עריש השמיד טנק פיקוד 
מצרי, בפועלו יחידי מתוך זחל"ם; ג. הוביל את 
ההסתערות בכיבוש מערך ביר לחפן; ד. טיהר 
את מוצבי ביר חמה, בעמדו בראש כוח קטן 

ביותר; בכלל - חיפש מגע עם אויב, וכאשר 
נקלע לקרב, הוביל תמיד בראש הכוח המסתער. 

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת. 
דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי

ניסן תשל"ג, אפריל 1973 

 מפקד מבצע "רביב" 
במלחמת ההתשה

לפני הפשיטה על האי גרין התקיים שלב קצר 
של סיור חופי, לקראת מבצע רב־ממדים אחר 
- של כוח משוריין של צה"ל, לאורך רצועת 
חוף נרחבת בגדה המערבית של מפרץ סואץ, 
שנועדה להתבצע ב־25 ביולי 1969. הסיור לקראת 
הפשיטה המשוריינת בוצע ב־17 ביולי על ידי 
יחידת הצוללים ההגנתיים )יחידה 707(, יומיים 
בלבד לפני הפשיטה על האי גרין. תוצאת הסיור 
הראתה שלא היה חוף מתאים להנחתת הכוח 
המשוריין, וכתוצאה מכך נדחה מבצע "רביב" 

לפחות עד למציאת חוף מתאים.

 מבצע "אסקורט" 
 בליל 8־9 בספטמבר ו"רביב" 

ב־9 ספטמבר 1969
 סיור לבדיקת חוף נחיתה - "רביב קטן" )13 

באוגוסט 1969(
לצורך בדיקת אפשרות נחיתת כוח משוריין 
בגדה המערבית של מפרץ סואץ יצאו שמונה 
לנקודה  "חזירים",  שני  באמצעות  לוחמים 
הנמצאת מערבה לראס־סודר )"חזיר" הוא כלי 
שייט תת־מימי להובלת לוחמי קומנדו(. החוף 

שנבדק נמצא מתאים לביצוע נחיתה. המבצע 
נועד גם לבחור את נקודת הירידה למים ולהכין 
את תוכנית הטיבוע המתוכננת בראס־סאדאת. 
פעולת הסיור שימשה לשייטת 13 "מודל חי" 
לשיטה של הגעה חשאית ליעד ולפעילות בו מבלי 
להתגלות. שוב הוכיחו ה"חזירים" ומפעיליהם את 
יעילותם ואת כושר החדירה החשאית שלהם, 
חרף סיורי ספינות הטורפדו הסט"רים( המצריות 

בגזרת הסיור.
הסט"רים המצריים היוו מכשול לביצוע 
הנחיתה של הכוח המשוריין, והשמדתם הוגדרה 
כתנאי לביצוע הפשיטה של כוח זה. לפיכך החליט 
המטה הכללי להפעיל את שייטת 13 בלילה 
שקדם לביצוע הנחיתה. הכוונה הייתה להסמיך 
ככל האפשר את מועד השמדת הסט"רים )בעזרת 
מוקשי "עלוקה" עם מנגנוני השהייה( למועד 
הנחיתה. היכולת של השייטת לפעול בחשאי 
ולהביא לפיצוץ מושהה של המטרות הייתה 
הסיבה להעדפתה על פני שימוש בחיל האוויר.
החלטת המטכ"ל לדחות את ביצוע פשיטת 
הכוח המשוריין )ל־5 בספטמבר( הכבידה על 
השייטת. הרצון לאפשר לשלוש הנחתות, שנועדו 
להוביל ולהנחית את הכוח, לנצל את החשיכה 
ולדלג בחשאי במהלך שלושה לילות, מבסיסן 
בשארם א־שייח אל נקודת ההעמסה והזינוק של 
הכוח המשוריין בראס־סודר, יצר תנאים קשים 
מאוד לביצוע פעולת השייטת: בתאריך החדש 
היה לילה חשוך שהקשה על איתור המטרות; גם 
לא ידעו בשייטת מהי נקודת העגינה המדויקת 
של הסט"רים; גם צדודית הסט"רים שהייתה 
נמוכה הקשתה עוד יותר על הזיהוי. השייטת 
יצאה, לפיכך, לבצע את מה שהוגדר כ"סיור 
אלים", שפירושו היה שאם לא יימצאו הסט"רים, 
או אם הם לא יהיו במצב עגינה )כפי שהיה בלילה 
שבו בוצע סיור "רביב קטן", כשהסט"רים היו 
בתנועת סיור( - לא יוכלו להצמיד להם מוקשים.

 מבצע "אסקורט 1" )5 בספטמבר 1969(
למרות התנאים המגבילים הוחלט שכוח 
ה"חזירים" ינוע בכל זאת לאזור העגינה המשוערת 
וינסה להדביק את המוקשים. מראש נקבע כי 
אם המשימה לא תתבצע יידחו שתי הפעולות - 
"אסקורט" ו"רביב" - שהיו מתוכננות להתבצע זו 
אחר זו בהתאמה. ואמנם שני הסט"רים המצריים 
נמצאו בתנועה בלילה זה ואי אפשר היה להדביק 
להם את מוקשי ה"עלוקה". התוצאה הייתה 
דחיית ביצוע "אסקורט" ל־7 בספטמבר ודחייה 

בהתאם של "רביב" ל־8 בספטמבר.

"אסקורט 2" - טיבוע הטרפדות 
 בצפון־מערב מפרץ סואץ - 

7 בספטמבר 1969
שיטת הפעולה והרכב הכוחות ל"אסקורט 
2" לא שונו באופן עקרוני בהשוואה ל"אסקורט 
1". עם זאת חלה החמרה בכמה פרמטרים. קרוב 
לחצות הלילה הצליחו ה"חזירים" לאתר את 
שני הסט"רים המצריים בנקודה הקרובה לקצה 
הדרומי של שטח הסריקה המתוכנן. כול שמונה 

"פינקו" המפקד והשריונר
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המוקשים הודבקו, ומנגנוני "אי־הורדה" הוצמדו 
בתחתיות שני הסט"רים וגרמו להם להתפוצץ. 
שלושה לוחמים מתוך ארבעת אנשי הצוות של 
אחד ה"חזירים" נהרגו בדרכם חזרה, כתוצאה 
מהתפוצצות "מוקש השמדה עצמית", בשל ליקוי 
במבנה ההנדסי שלו ותחזוקה לא נאותה. גופות 
ההרוגים נשמרו על ידי הלוחם הרביעי, שנפצע קשה 
והמשיך לשחות לידן משך למעלה משש שעות. 

הם נמשו מהמים בשעת בוקר באמצעות מסוק.
בעקבות "אסקורט 2" יצא לדרך מבצע "רביב" 
להנחתת הכוח המשוריין, והוא בוצע בהפתעה 
גמורה לאויב המצרי. עם סיום מבצע "אסקורט" 
שיגרו הרמטכ"ל ומפקד חיל הים מכתבי הערכה 
חמים למפקד השייטת וללוחמים שנטלו חלק 
בתכנון ובביצוע הפעולה הקשה, והביעו צער 

רב על נפילת השלושה.

מבצע "רביב"
מרחב הפעולה של מבצע "רביב", היה קטע 
חוף של כ־80 ק"מ, בין ראס אבו דרג' לראס 
זעפרנה שמצפון למרסא גמלים. בראס אבו דרג' 
ובזעפרנה היו מוצבים פלוגתיים מצריים, בהם 
היו כ־150 לוחמים, וכן מכ"מים. 6־7 טנקי טי־34 
היו בראס זעפרנה, 8 ק"מ דרומה למחנה המכ"ם.

תכנון המבצע הוטל על מפקדת גייסות שריון. 
לאחר שלוחמי שייטת 13 איתרו ובדקו את החוף 
המתאים לנחיתה, הוחלט לאחר דחיות לממש 
את המבצע, אולם רק לאחר שיושמדו הסט"רים 
המצריים. לצורך המבצע הוקם כוח בפיקודו של 
"פינקו", שכלל 6 טנקי טי־55 ו־3 נגמ"שי בי־טי־

אר־50, משלל מלחמת ששת הימים, כולם צבועים 
בצבעי הצבא המצרי. הצוותים היו ממדריכי 
ה"טירנים" במתקן אימונים 500 שבצאלים, של 
השריון ולוחמי סיירת חטיבה 7. כוח זה יועד 
להנחתה מנחתות, ובגמר הביצוע - שבמהלכו 
יקבל סיוע של תותחי 130 מ"מ ומטוסי חיל האוויר 
שגם יבודדו את שדה המערכה - יפונה בנחתות.
כול הכוחות ערכו אימונים, לרבות תרגול 
מיוחדות  מפות־קוד  והוכנו  כוחות  הנחתת 
למבצע. לצורכי תכנון וביצוע הוצמדו למפקדת 
גייסות השריון קציני קישור של זרועות הים 
והאוויר. הכלים והצוותים הגיעו לראס סודר 
ביבשה ובאוויר, ותוך כך גם נקלעו להפגזות 
בתעלה. פלגת הנט"קים שכללה שלוש נחתות 
36 מטרים, הגיעה במסע של שלושה לילות, לבל 
יתגלו. הכלים הועמסו על הנחתות עם צוותיהם. 
הם הגיעו לחוף הנחיתה שנתפס בידי לוחמי 

יחידה 707 ופלוגת ההנדסה של חטיבה 35.
בשעה 03:47 החל הטור בפיקודו של סא"ל 
ברוך הראל )פינקו(, במסעו דרומה על החוף 
המצרי. בדרכו פוצץ הכוח את קטע הכביש שעבר 
למרגלות מצוק, במטען "מזלף", והמשיך תוך 
שהוא מחסל בדרכו נקודת משמר וכלי רכב 
מזדמנים בלי להתעכב. בשעה 06:12, הגיע הטור 

לקרבת ראס אבו דרג'.
החל מאור ראשון החל חיל האוויר לבודד את 
 SAשדה המערכה. המטוסים תקפו את סוללת 2־

באל־חפייר שמצפון לחוף הנחיתה ואת מחנה ראס 
זעפרנה והמכ"ם. עתה תקפו המטוסים בשילוב עם 
2 תותחי 130 מ"מ את מחנה ראס אבו דרג', והקלו 
על כוח "רביב" בכיבוש היבשתי. בדרכו דרומה 
קיבל הכוח הספקה בהיטס ממסוק סופר־פרלון, 
שהביא במתלה מטען תחמושת לטנקים ופינה 
פצוע קל. עד סמוך לשעה 11:00 נכבש גם מחנה 
מכ"ם זעפרנה, לאחר שהותקף על ידי רביעית 
מטוסי סקיהוק. תוך כך נפגע מטוס וטייסו אבד 
במימי המפרץ. בקרב הושמדו גם 3 נגמ"שים 
מצריים. הטייסים לא הצליחו לאתר את פלוגת 
הטנקים המצרית. מתוך רצון להימנע מקרב שריון 
בשריון הורה החפ"ק לפינקו לסיים את המבצע. 
הכוח נע צפונה כ־10 ק"מ לחוף פינוי. הרק"ם 
פונה בנחתות בחיפוי מטוסי קרב שפגעו ברכב 

מצרי שהגיע למקום. הלוחמים פונו במסוקים.
לפחות 100 חיילים מצרים נהרגו וכן היו להם 
פצועים רבים )בדו"ח מצרי ממסמכי השלל של 
מלחמת יום הכיפורים מדובר ב־400 נעדרים(. 
נהרג מייג'ור־גנרל שהיה מפקד זירת ים סוף 
)לשעבר ראש ההגנה האווירית המצרית(. נהרג 
גם קולונל רוסי וכמה יועצים רוסים. נשיא 
מצרים עבדול נאצר לקה בהתקף לב. שר ההגנה 
והרמטכ"ל המצרי הודחו מתפקידם. הושמדו: 70 
כלי רכב שונים ו־3 נגמ"שים. מחנה גדודי באבו 
דרג' נכבש ונפגע קשות. מחנה החטיבה האווירית 
בזעפרנה הושמד, כולל מכ"ם אווירי ועשרות 
תותחי נ"מ. נהרסו 12 מוצבים כיתתיים והושמדו 
6 מוצבים מחלקתיים. הצבא המצרי הפסיק את 
הירי המסיבי בתעלה למשך כמה שבועות, דילל 

את הכוחות בתעלה והזרים כוחות דרומה.
וזה כתב ההערכה של הרמטכ"ל למפקד 

גייסות השריון:

הנדון: מבצע "רביב". עם סיומה המוצלח 
והמושלם של הפשיטה המשולבת על חופי 
מצרים, ברצוני להביע לך, ובאמצעותך לכול 
אלה אשר לקחו חלק במבצע, את הערכתי על 
התכנון המוצלח, ההכנות המדויקות, הניהול 
האחראי והביצוע הנבון של הפעולה. מבצע 
"רביב" היה הראשון מסוגו בצה"ל, ולמרות חוסר 
הניסיון בפעולות משולבות והסיבוכים הרבים 
הכרוכים בכך, התנהל המבצע מתחילתו ועד 
סופו ללא תקלות ושיבושים אשר הנם בדרך 

כלל מנת חלקם של מבצעים.
מסור נא את הערכתי המיוחדת לסא"ל ברוך 
הראל, מפקד כוח הפשיטה, אשר תרם באופן 

הישיר ביותר להשגת המטרה כפי שהוגדרה.
חיים בר־לב, רב־אלוף
ראש־המטה־הכללי2

חצי הדרך לקהיר...
ב־18 באוקטובר 1973, בשלב האחרון של 
מלחמת יום הכיפורים, הצטרפה אוגדה 252 
)אוגדת סיני( לכוחות הצולחים את תעלת סואץ 
מערבה. כוחות חטיבה 164 של האוגדה החלו כבר 
בתנועתם לכיוון צפון־מערב לעבר תעלת סואץ, 
ואת מקומה בעמדות מול הארמיה ה־3 ממזרח, 
הגיעה לתפוס חטיבה 8 הממוכנת בפיקודו של 

אריה דיין )בירו(3.
בירו היה לוחם אמיץ ועטור תהילה. מיד עם 
הגיעו מסר לו אמנון אשכול, סמח"ט 164, את 
אפוד המגן שלו. בירו סרב לקבל את המחווה. 
ולכן  "אמרתי לו שאני בטנק והוא בזחל"ם 
אני מוגן יותר" נזכר אשכול. "בירו הצביע על 
החיילים שישבו צפופים בזחל"ם ושאל: ומה 
איתם? הפניתי מבתי וראיתי שבין החיילים 

מכתב ההערכה ששלח הרמטכ"ל רב־אלוף חיים בר־לב למפקד גייסות השריון בתום "מבצע רביב"
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בזחל"ם של בירו היו שני בני דודים שלי. היו 
כמובן חילופי צ'פחות והבטחות בשבועה שאיש 
מאתנו לא "ידליף" הביתה איפה אנחנו נמצאים 
ומה עשינו... מאחר ולא יכולתי לספק שכפ"צים 
לכל החברה שבזחל"ם - סירב בירו בתוקף רב 

לקבל את השכפ"ץ האישי שלי"4.
מיד לאחר שעודכן על יד אמנון אשכול החל 
בירו להעביר הוראות ברשת הקשר. עקב כך 
נחשף מקומו והוא נפגע מאש ארטילריה מצרית. 
בירו וסגנו )ג'ו פישל( נפצעו קשה ופונו. מפקדת 
האוגדה קיימה התייעצות דחופה ובה הוחלט כי 
אל"ם אברהם ברעם, מח"ט 164, יחליף את בירו 
בפיקוד על חטיבה 8 שנועדה להישאר בהגנה 
ולרתק את המצרים בצד המזרחי של תעלת 
סואץ, ואילו סגן מפקד האוגדה, תת־אלוף ברוך 
הראל )פינקו(, ייטול על עצמו את הפיקוד על 
חטיבה 164 התוקפת )שהייתה בדרכה לצליחה(, 
עד שיגיע מח"ט חדש לחטיבה 8. זאת על אף 
שהתקן של מח"ט הינו אל"ם בלבד ולא נהוג 

שתא"ל ירד במעמדו ויפקד על חטיבה.
פינקו היה שועל קרבות וותיק )ראה בפרק על 
מלחמות ששת הימים וההתשה( ולרבים מקציני 
החטיבה היה מוכר כמפקד בקורס מפקדי טנקים 
)קמ"ט( ובקורסי ההסבה לשריון. ערב מלחמת 
יום הכיפורים מונה פינקו לסגן מפקד אוגדה 
252, תחת פיקודו של האלוף אלברט מנדלר, 
שהיה אמור להיות מוחלף בידי קלמן מגן ב־7 
באוקטובר 1973 )חילופין שלא יצאו לפועל עקב 
פרוץ המלחמה(. הייתה זו האוגדה הסדירה היחידה 
בצה"ל בפרוץ מלחמת יום הכיפורים אשר כונתה 
גם מפקדת הכוחות המשוריינים בסיני ובראשה 
עמד אלוף. אוגדה זו גם עמדה בפרץ וספגה את 
עוצמת המתקפה המצרית ביממה הראשונה 

של המלחמה, ושילמה מחיר יקר על כך בחללים 
וברק"ם מושמד - מתוך 300 טנקים נשארו לה 
לאחר יממה 100 בלבד. מכה נוספת ספגה האוגדה 
עם נפילתו בקרב של אלברט מפקד האוגדה מאש 
טנק מצרי, שישה ימים לאחר פרוץ המלחמה, 
ב־13 באוקטובר. במקומו הגיע מי שתוכנן מראש 

להחליפו, האלוף קלמן מגן.
החיילים שבמהלך ימי הקרבות למדו להעריך 
ולהוקיר את ברעם, הופתעו לשמוע בקשר קול 
בלתי מוכר המזדהה בשם הקוד "20". כשהתבררו 
החילופים הם לא היו מרוצים במיוחד. מיד עם 
החילופין התקבלה הוראה ברורה: יש להתארגן 
במהירות ולנוע לכיוון התעלה, "נוע במהירות, 
סוף" הרעים קולו של פינקו והמדבר התעורר.

נזכר פינקו: "הרבה זמן להכנות לא היה לי. 
מיד עם קבלת המינוי פקדתי על הכוחות לצאת 
בעקבותיי לכיוון "חצר המוות". לא היה לי אפילו 
זמן לערוך היכרות עם המפקדים, זאת עשיתי 
תוך כדי התנועה, נכון יותר - במהלך הדהרה 

הפראית בכיוון הצליחה של התעלה"5.
החטיבה נערכה לצליחה יחד עם חטיבה 401 
)חטיבה סדירה, נוספת של האוגדה( בפיקודו של 
דן שומרון. הצליחה בוצעה בתפר שבין הארמיות 
המצריות בצפון האגם המר הגדול ועל גשרים 
שהניחו אוגדות 143 )אריק שרון( ו־162 )אברהם 
אדן - ברן( שעברו לפניהם. אחת ממטרות 
הצליחה הייתה כיתור הארמיה השלישית. לקראת 
הצליחה התבצע "ריכוך" אווירי שנועד "לטהר" 

את השטח שבצפון האגם המר.
החטיבה חלפה בדרכה על פני שטח "החווה 
הסינית", שבה נערכו בימים הקודמים קרבות 
קשים שסימניהם עוד ניכרו בשטח. התנועה 
התבצעה תוך כדי ירי לעבר מטרות חשודות. 

ככול הנראה נוצר נתק כיוון שהמח"ט האיץ 
בכוחות והחיפזון גרם לתנועה מהירה ובלתי 
מבוקרת. עד מהרה נאספו הפזורים והכוח רוכז. 
הלילה ירד. הלחות על גדת האגם המר הייתה 
חריגה והאבק הקשה על הראות בעת התנועה. 
בעלי המשקפיים נאלצו לנקות ללא הרף את 
העדשות מהבוץ שנוצר מהלחות ומהאבק. אורות 
הבלימה של הטנקים כוסו באבק, וכאשר טנק 
בלם היה עליו לאותת לטנק שאחריו באמצעות 
הנורית של הטלפון האחורי כדי למנוע תאונה. 
למרות האיתותים היו מקרים בהם התנגש טנק 
בזה שלפניו. החטיבה התקרבה לכוון התעלה 
בציר המרכזי ממזרח, שבימים הקודמים הופגז 
במיוחד. הלוחמים נעו בדריכות ולמרבה הפלא 
לא היו בציר זה כול היתקלויות. לפני הצליחה 
נשמע בקשר קולו של המח"ט פינקו, שהורה 
לגדודים 106 ו־183 לנוע בשדרה על ציר החת"ם 
לכוון גשר הדוברות. התנועה נעשתה במהירות 
מטורפת. אמנון אשכול הסמח"ט שהוביל את 
הדרגים מרחק מה מאחור, התבונן על המראה 
וציין לעצמו כי מדבר סיני לא ראה מעודו מירוץ 
שכזה. "לא רק שלא הייתה הכנה לצליחה" אמר 
אשכול, "לא הייתה מוכנות של הכוחות לתנועה 
כלשהי, וודאי שלא לתנועה מסובכת של מעבר 
גשר והתפרסות בשטח לא מוכר מֵעבֶר לתעלה"6.
משאיות האספקה המיושנות שליוו את 
הכוחות לא התאימו למשימת הצליחה, ואף לא 
היה בהן דלק די הצורך. המחסור הוליד תופעה 
שכונתה לימים "השוד הגדול". כול יחידה אספה 
ממחסני שאר היחידות ציוד לצרכיה. "מי שלא 
התארגן, פשוט נשאר תקוע בשטח" נזכר אשכול.
כוחות חטיבה 164 עברו את התעלה בשחר 
של 19 באוקטובר. באורח פלא בזמן הצליחה 
עצמה פסקה הארטילריה המצרית והטנקים 
עברו בשקט מוחלט. לקראת מועד הצליחה 
חשו הלוחמים התרוממות רוח בשל האירוע 
ההיסטורי. במהלך ההמתנה למעבר על הגשר 
הופיע המח"ט פינקו והתעניין במצב הלוחמים. 
הם הפנו את תשומת ליבו לכך שהמצרים יורים 
לעברם ירי לטיווח. פינקו לא התרגש ואמר: "תנו 

להם לבזבז תחמושת".
המעבר על הגשר היה איטי וזהיר אך רצוף 
ונחוש. כעבור כשעתיים התרכזו כוחות החטיבה 
באזור שדה התעופה דוור־סואר ממערב לתעלה. 
פקק תנועה עצום נוצר סביב נקודת הצליחה. 
כאשר התקרבו למים התברר כי הגשר ניזוק 
מפגיעת פגז, אך התנועה עליו נמשכה ללא 
הפסקה כדי להעביר מסה גדולה ככל האפשר 

של כוחות לעבר הגדה השנייה.
החטיבה  חציית  לאחר  מספר  דקות 
והתארגנותה בעבר השני התפוגגה האווירה 
הפסטורלית באחת, כאשר הומטר לפתע גשם 
שהמצרים  הסתבר  הגשר.  לעבר  ארטילרי 
התעשתו והבינו סוף סוף מה קורה בצפונו של 
האגם המר. הכוחות שניסו לחצות את הגשרים 
לאחר מעבר הטנקים נתקעו בפקק ענק ובברד 
פוסק, אך המשיכו בתנועה  ארטילרי בלתי 

קטע מכתבה בעיתון TIME לאחר "מבצע רביב" עם פינקו בצילום



50 ׀ שריון 54  פברואר 2019

בנחישות כשפניהם לכיוון קהיר.
החטיבה  כוחות  וכול  הושלמה  הצליחה 
התרכזו והתארגנו באפריקה. נוצלו מספר שעות 
של שקט יחסי להתרגעות ולהתרעננות. עם 
השלמת הצליחה קיבלה החטיבה הוראה לכבוש 
את צומת "צח" - שטח מפתח בציר המחבר 
בין סואץ לאיסמעיליה ומדוור־סואר לקהיר. 
בתוך מתחם ענק, חפור וממוגן בצומת, רוכזו 
כוחות גדולים של הצבא המצרי, מבוצרים היטב 
ומוסווים בחפירות ובבונקרים רבים. כוחות אלה 
היו אמורים לבלום את התקדמות כוחות צה"ל 
מערבה לעבר הבירה המצרית, דרומה לעבר פאיד 

וסואץ וצפונה לעבר איסמעיליה.
חטיבה 164 המתינה לסיוע אוויר נגד מתחם 
"צח" וזה ניתן בסמוך לשעה 0900. המח"ט פינקו 
קידם את גדוד 106 דרומה על הציר, לאורך שפתו 
המערבית של האגם המר, וגדוד 183 פעל בטנקים 
ובחרמ"ש מעורף המתחם - ממערב למזרח. 
הגדוד כבש את היעד עד שדה המוקשים בפאתו 
המזרחית, החל לטהרו ופתח את "כביש האמנה". 
לקראת ערב יצאה החטיבה מערבה לאבטח את 
צומת דוור־סואר - קהיר עם ציר הרוחב המצרי 

)"ודאות"( בעומק כ־12 ק"מ מהתעלה.
במהלך היום והלילה הספיקו המצרים לחזק 
את מערך הבלימה שנועד למנוע פריצה שתאיים 
על קהיר ולמנוע כיתור מלא של שתי הארמיות. 
כוחות צה"ל בדרום ראש הגשר, שקיבלו את 
נחפזו  בוקר,  לפנות  רק  והדלק  התחמושת 

להתקדמות בגבעות ג'ניפה - דרומה.
חטיבה 164 התקדמה דרומה בציר של גדת 
האגם המר הגדול וכבשה את שדה התעופה 
פאיד, בכוח פלוגתי מגדוד 106 עם פלוגת צנחנים 
מגדוד 50. בעוד גדוד 50 נערך בצומת ציר הרוחב 
המצרי כלפי מערב ויוצר מגע עם טנקים מצריים 
שהגיעו ממרחקים, לנסות ולבלום את המשכיות 

ורציפות פעילות כוחות צה"ל באפריקה.
כ־36 שעות לאחר חציית התעלה כבשה 
חטיבתו של פינקו את שלושת שטחי המפתח 
ביותר ממערב לתעלה, הצמתים  החשובים 
של כביש דוור־סואר - קהיר עם ציר סואץ 
- איסמעיליה וציר הרוחב המצרי. ההחזקה 
בצמתים אלה אפשרה לכוחות צה"ל שצלחו את 
התעלה לפרוץ מראש הגשר ולפתח את המתקפה 
הפיקודית צפונה, דרומה ומערבה. גם כיבוש 
שדה התעופה פאיד בידי "כוח מורנו" מגדוד 
106 )ונחיתה מידית של מטוס "הרקולס" עם 
צוות ראש אוויר אשר הכין אותו מיד לפעילות( 

ִאפשר לכוחות צה"ל שימוש בשדה תעופה גדול 
ומאובטח ממערב לתעלה להטסת לוגיסטיקה 

ותגבורות, לפינוי פצועים ועוד.
ב־21 באוקטובר הייתה אמורה אוגדה 252 
להיערך במקומה להגנה כלפי מערב ולאבטח 
את האגף הימני של כלל כוחות הפיקוד, מצפון 
לג'בל אום־כתיב, וחטיבה 401 אכן נערכה להגנה 
במקומה. אבל מפקד החותר באופן מתמיד 
למגע עם האויב, כמו פינקו, לא יישאר במקומו. 
בתואנה של "שיפור עמדות" תקפה חטיבה 164 
דרומה כשהיא מפעילה גדוד אחד כנגד בסיס 
טילים מצרי בג'בל אום־כתיב ואילו עם שאר 
אחר,  טילים  בסיס  שטפה  החטיבה  כוחות 
מצפון למתחם שריון מצרי, והשמידה למעשה 
את חטיבת השריון 2 המצרית )מדיוויזיה 4( 
שהועברה בלילה על יד ארמיה 3 מערבה בניסיון 

לתקוף את כוחות צה"ל הפועלים באפריקה.
אמורה  הייתה  באוקטובר  ב־22  למחרת 
לפי החלטת  להיכנס לתוקפה הפסקת אש, 
מועצת הביטחון של האו"ם. ביום זה עשתה 
אוגדה 252 מאמץ גדול לנוע מרחק גדול ככל 
האפשר דרומה ולחסום את ציר סואץ קהיר. 
חטיבה 401 )30 טנקים( נשארה באזור מתחם 
השריון המצרי הכבוש לאבטח את התנועה באגף 
האוגדה המערבי באזור ג'בל אום־כתיב. חטיבה 
164 שמנתה 35 טנקים בלבד, נעה במהירות לכוון 
דרום־מזרח, על הציר למרגלות ג'בל אום־כתיב 
וג'בל ג'ניפה, שטפה את כול בסיסי הטילים 
העזובים והמושמדים לאורכו והשתלטה לפנות 
ערב על שני הצירים המובילים מסואץ לקהיר בין 
הקילומטר ה־99 לקילומטר ה־101 מקהיר. ובכך 
ניתקה את הארמיה השלישית מצירי התחזוקה 
שלה ואת כול מרחב סואץ מקהיר. היה זה מהלך 
אופרטיבי בעל השלכות אסטרטגיות ניכרות 
שקבע בפועל את כיתור הארמיה ה־3 המצרית7.

ביממה הבאה המשיכה חטיבה 164 להילחם 
על מאחזיה בצירים מסואץ לקהיר, כיוון שמצד 
אחד כוחות מצרים רבים נשארו ממזרח לחסימות 
אלה )החטיבה הגיעה לחסימות מצפון( וברובם 
לא היו מודעים למתרחש ושאפו לסגת מערבה 
לכיוון קהיר, ומצד שני כוחות שהגיעו ממערב, 
מקהיר, ניסו לפרוץ מזרחה אל כוחות המכותרים 
של הארמיה השלישית. במיומנות רבה ותוך הנעת 
כוחות בקווים פנימיים מול כול איומי המצרים, 
ביסס פינקו את האחיזה של צה"ל בשטח מפתח 
אסטרטגי זה. בתארו קרב זה מספר פינקו אנקדוטה 
מעניינת: "הייתי באזור הקילומטר ה־101 כאשר 
קיבלתי ידיעה מודיעינית כי המצרים עומדים 
להקים גשר להולכי־רגל מעל תעלת סואץ באזור 
סואץ, כדי לחלץ כוחות מן הכיתור ולהביא מזון 
ומים לכוחות המכותרים. כיוון שרציתי תגובה 
מידית הוריתי בעל־פה לקצין המודיעין לעלות 
לתצפית לג'בל עתקה, ולמח"ט 8, אל"ם אברהם 
ברעם קראתי בקשר להיות מוכן להנחית מכה 
ארטילרית ולתקוף את אזור הגשר לפי פקודה. 
היות והביצוע היה אמור להיות מידי והצפנת 
ההודעה והפיענוח עלול לקחת זמן, שיאפשר 
למצרים להיערך, הועברה הפקודה ברומנית מתוך 
הנחה שברעם מבין את השפה. כאשר הוא ענה לי 
כי אינו מבין את שפת הקוד שלי ביקשתי ממנו 
לשאול עם יש בסביבתו מי שמדבר את שפתו 
של "קושבוק" )ג'ורג'ה קושבוק -משורר רומני 
ידוע(, ותוך שניות אחדות קיבלתי אישור שיש 
מי שמבין וכי אני יכול להמשיך בפקודה... נתתי 
את כול ההנחיות והכול הוכן, אך כעבור זמן קצר 
הודיעו לי אנשי המודיעין שהמצרים ביטלו את 

תוכנית הקמת הגשר"8.
ב־24 באוקטובר נכנסה הפסקת האש לתוקפה 
והסתיימה מלחמת יום הכיפורים. בשל השליטה 
המוחלטת של כוחות פינקו על הצירים המובילים 
מסואץ לקהיר והשלמת כיתור הרמייה השלישית, 
נאלצו המצרים לשנות את מדיניותם מלפני 
המלחמה, שלפיה "אין משא ומתן ישיר עם 
ישראל" והם נאלצו לקיים משא ומתן ישיר בין 
ראש אג"ם המצרי הגנרל גאמסי לאלוף אהרון 
1973 נחתם  יריב הישראלי. ב־12 בנובמבר 
בקילומטר ה־101 הסכם ראשוני, "הסכם 6 
הנקודות" )נקרא גם "ההסכם לייצוב הפסקת 
האש"( ובו נקבעה המסגרת לדיונים על הפרדת 
הכוחות בין צה"ל לצבא המצרי. הסכם שהיה 
קדימון להסכם ההפרדה אשר הוביל בעקבותיו 

לשלום עם מצרים. 

הערות:
1.  אל"ם אברהם איילון )ואחרים(, מלחמת ששת הימים - המערכה בזירה המצרית, אג"ם/מה"ד היסטוריה, דצמבר 1971, עמ' 202.

רב־אלוף חיים בר־לב, מבצע "רביב", מש - 24 - 3048, לשכת הרמטכ"ל, 12 ספטמבר 1969.  .2
שמצוידת הייתה בטנקי "שרמן", תוצר מלחמת העולם השנייה שעברו השבחה בארץ.    .3

אמנון אשכול, בדרכי, עין המפרץ, 2013, עמ' 237.  .4
עופר רגב, חצי הדרך לקהיר, בני ברק, 2012, עמ' 127.  .5

אשכול, שם, עמ' 238.  .6
אורן, שם, עמ' 453.  .7

סגל, ביטחון, עמ' 95.  .8

משמאל: "פינקו" סמח"ט 7 במלחמת ששת 
הימים ויוסי בן חנן קמב"ץ החטיבה
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 שמות הטנקים 
 הבריטיים 

C מתחילים באות
סא"ל )במיל'( מיכאל מס

הידעת כי שמות כול הטנקים הבריטיים מאז מלחמת העולם השנייה 
מתחילים באות C. יש גם יוצאים מן הכלל, בעיקר בתקופת מלחמת העולם 

:C ה־2. לפניכם רשימת טנקים בריטיים ששמם מתחיל באות
 Churchill, Comet, Crusader, Centurion, Challenger, Chieftain,
 Charioteer, Caernarvon, Cruiser, Covenanter, Cromwell,
Conqueror, Conway, Centaur

קיימות כמה השערות לכך:
1. כהוקרה לווינסטון צ'רצ'יל )Churchill( שהיה שר הימייה במלחמת העולם 

הראשונה ונתן את ברכתו לבניית הטנק הראשון - ספינת היבשה.
2. כי הטנקים הבריטיים נחשבו לטנקי שיוט, בגין הפרמטר החשוב של 

.Cruiser Tanks - מהירות

Centurion - טנק סנטוריון
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טנק שוט מחטיבה 188 במבצע

מבצע ליטני )כינויו הצבאי של המבצע היה 
אבי החכמה( נערך בחודש מארס 1978 )בימים 
14־21 בחודש( ובו חדר צה"ל לחלקה הדרומי 
של לבנון עד לנהר הליטני, והחזיק בשטח זה 
במשך כשלושה חודשים, עד לנסיגתו חזרה 
לגבון הבין־לאומי. מטרת המבצע הייתה לפגוע 
בתשתיות ארגוני הטרור הפלסטיניים בדרום 
לבנון, ובכך להפחית את פעילותם נגד מדינת 

ישראל ואזרחיה.
יום העיון נפתח בדברי רקע למבצע שנשא 
היסטוריון העמותה אל"ם )במיל'( בני מיכלסון. 
סקירת המבצע מנקודת ראות ערבית נתן אל"ם 
)במיל'( פסח מלובני. במהלך יום העיון התגלה 
פער עצום בין תיאורי העמידה האיתנה כפי 
שהשתקפה בנרטיב הפלסטיני, לבין מיעוט 
הנפגעים בקרב כוחותינו ותיאורי הלחימה של 

מפקדי המבצע.
עוד נשאו דברים מפקדי המבצע האלוף 
)במיל'( אֹורי אור, שפיקד על אוגדה 36 במבצע, 
ותא"ל )במיל'( יומטוב תמיר, שתיארו את 
המבצע על רקע שיקום חיל השריון וחטיבה 188 
לאחר מלחמת יום הכיפורים, מלחמה שהייתה 
שונה בתכלית ממבצע ליטני. במובנים רבים 
מבצע ליטני היה נקודת הזמן בה צה"ל עבר 
ממלחמות כוללות בין צבאות סדירים, עתירי 
תמרון ואש, למלחמות בעלות עצימות משתנה, 
מול גורמים לא מדינתיים. הם תיארו מבצע 
שהתפתח בחופזה, בתגובה לפיגוע בכביש 
החוף, אך על בסיס תוכניות קיימות ולאור 
מעורבותה הגוברת והולכת של מדינת ישראל 

בדרום לבנון.
קציני חטיבה 188 גדשו את אולם המרכבה 
וכך ראינו את יום המורשת הופך ליום מקצועי 
לדור הבא. בתוך כך נדונו נושאים מקצועיים 
כמו מיקום מפקד, תכנון לחימה במצבי אי־

וודאות, ועוד.
במרכז יום העיון עמד רב שיח בהשתתפות 
מפקדי הגדודים במבצע: תא"ל )במיל'( עוזי 
קרן - מג"ד 74, אל"ם )במיל'( שמוליק בן שחר - 
מג"ד 71, אל"ם )במיל'( יואל מרשק - מג"ד 53, 
אל"ם )במיל'( אריק שדה - מג"ד הנדסה 605 

מבצע ליטני - יום עיון
צירים הרריים, אויב הנטמע באוכלוסייה אזרחית, מעבר מהיר משגרת בט"ש למבצע 

מלא בתמרון ואש - זו הייתה תמונת המצב ערב מבצע ליטני, שעליו למדו חיילי 
חטיבה 188 ביום העיון שקיימנו בלטרון במלאות 40 שנה למבצע, ביום 12 בדצמבר 

2018. יום העיון נערך בהובלת חטיבת ברק־188 בפיקודו של אל"ם גל שוחמי ובארגונו 
והנחייתו של תא"ל )במיל'( יום טוב תמיר, מפקד החטיבה בעת המבצע

אליעזר אבני
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לייזר ַטאג הוא משחק לחימה ברובי לייזר 
)תת־אדום( וחיישנים מיוחדים הקולטים את 
אותות הלייזר. כול משתתף עוטה על גופו אפוד 
עם חיישנים, ואם מזוהה פגיעה של קרן לייזר 
מהרובה בגוף של היריב, נספרת לנפגע פסילה 

והוא לא יוכל לירות למשך מספר שניות.
מכמה  טאג  לייזר  מורכב המשחק  לרוב 
לפני  שונה.  לכול מערכה משימה  מערכות, 
תחילת המשחק נחלקים המשתתפים לקבוצות 
ומקבלים הדרכה על החוקים והמטרות. בסיום 
הלחימה מפיק המחשב דוח נתונים מדויק על 

מספר הפגיעות ומי הקבוצה המנצחת.

לייזר טאג ביד לשריון
אתר יד לשריון גאה לארח בשעריו את חברת 
פאלקון טאקטיקל לייזר טאג אקסטרים, המציעה 
לכול המשפחה פעילות לייזר טאג - פעילות 
אתגרית־חווייתית לקבוצות ולמשפחות. לאחרונה 
השתתפתי בפעילות זו, יחד עם קבוצת עובדים 
שהגיעה ליום גיבוש. המשימות היו פשוטות 

ומהנות. מדובר במשחק שבו כול משתתף מקבל 
רובה לייזר, וכלל המשתתפים מנהלים ביניהם 
קרבות כיבוש שטח, חילוץ בני ערובה ועוד. 
הפעילות מהנה ומגבשת. כמה מהנה? כיף כמו 

מילואים, בלי הצורך לישון בשטח.
במשימה הראשונה עדיין לא כולם נכנסו 
למשחק. הראש עדיין היה בעבודה, עמוק במשרד. 
למשימה השנייה כבר נכנסנו בראש אחר לגמרי 
- חלוקת גזרות, כוחות ומשימות, קמצוץ תכנון 
טקטי, וקדימה, לעצור את הקבוצה השנייה! 
כולם נכנסו לעמדות, נעו בדילוגים, נתנו חיפויים 

הדדיים, והרבה הרבה ראבאק. 
יש כלל שאומר כי ככול שאתה מבוגר יותר 
אתה משחק פחות, אבל כשאתה כבר משחק - 
אתה נהנה יותר, הרבה יותר. זה מה שקרה לנו 
במשחק הזה. דרך הכיף והפורקן נוצרו גיבוש 

ולכידות שתמיד טובים עבור כול קבוצה.
טאג  לייזר  טאקטיקל  פאלקון  חברת 
אקסטרים החלה לפעול בלטרון לפני כ־3 שנים, 
ביוזמת שלומי דרור, סמנכ"ל העמותה ומנהל 
האתר. המטרה הייתה להכניס לאתר השריון 
ומהנה, שתשתלב בערכי  פעילות חווייתית 
הרעות ומורשת הלחימה של הַחיִל. לטרון איננה 
רק צער ושכול, לטרון היא גם ערכים, וערכים 

הם דבר חי, פעיל ואפילו שמח.
מאז ועד היום הגיעו לפעילות למעלה מיוחדת 
זו 5000 איש שזכו לפגוש בערכי הרעות של 
יד לשריון באמצעות חוויה מהנה. הפעילות 
מתאימה לכול בני המשפחה, מגיל 8 ומעלה, 
ולקבוצות בגודל 10־110 משתתפים ביום ובלילה 

בתיאום מראש. 

פעילות לייזר טאג באתר יד לשריון
אליעזר אבני

דוגמה לפעילות לייזר טאג

אל"ם גל שוחמי מח"ט 188 ביום העיון

תא"ל )במיל'( יומטוב תמיר מפקד החטיבה 
במבצע ליטני

שהשתתף במבצע )הגדוד כיום הוא חלק אורגני 
מחטיבה 188(, אל"ם )במיל'( ד"ר אפרים לאור - 
מג"ד 82. משתתפי קבוצת הדיון תיארו את 
לחימת השריון במבנה של צוותי קרב משולבים. 
בעוד גדודי 188 נכנסו לעומק השטח הלבנוני 

והגיעו עד לנהר הליטני תוך לחימה מעטה בלבד, 
תיאר מג"ד 82 מעבר מהיר מבט"ש ללחימה 
על קו הגבול ממש. כתוצאה מכך ניהל גדודו 
לחימה פעילה מול המחבלים, שכללה הפעלה 
נרחבת מאוד של אש. המפקדים התייחסו לכלל 
נקודות שעלו במהלך המבצע - הפעלת כוחות 
לא אורגניים, תנועה בשטח הררי ובוצי, מורל 
החיילים ומשמעתם, וסוגיות הקשורות בלחימה 

בקרב אוכלוסייה אזרחית רבה.
הבדל מהותי בין מבצע ליטני לבין אירועים 
האויב  מחימוש  נובע  מכן  לאחר  שבאו 

ומהתנהגותו. לכוחות המחבלים במבצע חסרו 
טילים נ"ט בכמויות סבירות, ורובם בחרו לסגת 
ולהיטמע באוכלוסייה האזרחית. כך נוצר מצב 
שבו רוב כוחות השריון נתקלו בהתנגדות מעטה 
ובמיעוט מטרות. האיום מרכזי שהוצג במהלך 
היום היה בורות ייקוש שהכינו המחבלים מבעוד 

מועד במעברים הכרחיים לאורך הצירים.
את יום העיון סיכם מח"ט 188 הנוכחי, אל"ם 
גל שוחמי, באומרו כי למרות השנים שחלפו עדיין 
רב הדומה על השונה. טבע האדם נותר בעינו, 
הקרקע אותה הקרקע, האתגרים אותם אתגרים, 
ואין לנו שום ברירה אחרת חוץ מלנצח. קצין 
השריון הראשי תא"ל גיא חסון אמר לקצינים 
כי כשם שלמבצע הזה יצאנו בעקבות פיגוע, 
כך גם בימינו - למרות השקט, כול שנייה יכול 
להיות מבצע. להאמין שזה יכול לקרות בקדנציה 

שלך - זה אורח חיים.
היה זה יום עיון מרתק שבו נסקר מבצע 
שאיננו מוכר לציבור הרחב, בהשתתפות פעילה 
ובנוכחות מפקדי החטיבה הצעירים שבאו ללמוד 

את מורשת החטיבה.
במודל זה של יום עיון בראי חטיבתי נמשיך 
בשנת העבודה 2019, כאשר חטיבה 401 תספר 
ותציג את מורשת השריון במלחמת ההתשה, 
חטיבה 7 את מורשת השריון במבצע חומת מגן 
וחטיבה 188 את מורשת המבצעים המשוריינים 

שבין המלחמות. 
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פעילות מבצעית בגזרת עזה
במהלך החודשים האחרונים הגנו גדודים   
71 ו-77 בגזרת רצועת עזה. בתקופה האחרונה 
אירעו הפגנות רבות בגזרת רצועת עזה, כחלק 
ממאמצי חמאס להוציא לפועל פיגועים בחסות 

ההמון שהגיע לגדרות הגבול.
  נוסף על תגובה וסיכול פעולות אלו השתתף 
הגדוד באירוע משמעותי – יום קרב במהלכו ביצע 
הגדוד ירי מסיבי של פגזים והשמיד 2 מחבלים 

וכ־45 מטרת תשתית במקביל.
כוחות הגדוד בגזרה הגנו בחדות מבצעית   
מרשימה, פעלו במקצועיות, מהירות וחתירה 

למגע!

אמל"ח
הטנקים  בקליטת  ממשיכה   401   חטיבה 
החדשים, סימני 4 מעיל רוח עם מערכת בקרת 

אש משופרת.
   הוחלט כי חטיבה 188 תתחיל לקלוט טנקי 

ה'סימן 4 ברק' החדשים.
   חטיבה 847 סיימה הכשרה מבצעית של גדוד 

סימן 4 וממשיכה בהשלמת ההכשרה המבצעית 
של הגדודים הנוספים.

   פיתוח טנק המרכבה סימן 4 ברק ממשיך 
במלוא הקצב, עם ניסויי קסדת מפקד משופרת 
המאפשרת למפקד הטנק צפייה בשטח שמחוץ 

לטנק במצב מדף סגור.

עידוד גיוס ואנשים
חיל השריון גייס את מחזור נובמבר 2018.   
החיל ממשיך בגיוס לוחמים בעלי מוטיבציה 
גבוהה באמצעות הירתמות המפקדים בחיל 
מאומצת  הסברה  ופעילות  השונות  ברמות 
בשיתוף דובר צה"ל. החיל ממשיך את המאמצים 
בעידוד הגיוס לקראת מחזור גיוס מארס 2019.
מ־85  יותר  ציינו  הנוכחי  הגיוס  במחזור   
אחוזים מהמתגייסים כי הם בחרו להתגייס 
לשריון בעדיפות גבוהה! מתוכם 82 אחוזים 
ציינו בעדיפות גבוהה את העדפתם להשתבץ 

במערך הטנקים.
מיזם קבוצות חברים ו"חבר מביא חבר"   

ממשיך להצליח והוכיח עצמו גם בגיוס נובמבר 
האחרון, שבו התגייסו כ־230 לוחמים מקבוצות 
שהתאגדו יחדיו לפני הגיוס במסגרות של בית 

הספר התיכון, שנת השירות והמכינה.
על הצלחתו בתחום עידוד הגיוס קיבל חיל   
השריון פרס מידי 'העמותה לניהול פיתוח וחקר 
משאבי אנוש בישראל' במסגרת 'כנס מצוינות 

שנתי 2018 בתחום ניהול משאבי אנוש'.

הסבות ואימונים
הסתיימה הסבת חטיבה 679 למענ"ק.  

חטיבה 847 ממשיכה בהסבתה ממרכבה סימן   
2 למרכבה סימן 4.

פרס הרמטכ"ל
יחידות השריון - חטיבה 460 וגדוד 82 - 
קיבלו את פרס הרמטכ"ל ליחידות מצטיינות 
לשנת תשע"ט בבית הפיקודים המרחביים וזרוע 
היבשה )יחד עם עוד כמה יחידות(. הפרס ניתן 
במעמד הרמטכ"ל בטקס שהתקיים ביום 24 

בדצמבר 2018. תשואות ליחידות הזוכות! 

חיל השריון - יומן מבצעים
עדיאל שלמה, רס"ן ע' ק' אג"ם מקשנ"ר

 אל"ם הישאם אבראהים 
ימונה למפקד עוצבת בני אור )460(.

 אל"ם ניר רוזנברג 
ימונה למפקד חטיבת ברק )188(.

 אל"ם אופיר זילברשטיין 
ימונה לסגן מפקד עוצבת הפלדה )162(.

 אל"ם יאיר אור 
ימונה לסגן מפקד עוצבת הגליל )91(.

 אל"ם שמואל כהן 
ימונה לראש מחלקת ארגון בזרוע היבשה.

 אל"ם רפי וולפסון 
מונה לסגן מפקד עוצבת געש )36(.

 סא"ל אלעד שוורץ 
יעלה לדרגת אל"ם ויתמנה למפקד חטיבת הראל )10(.

 סא"ל חנוך דאובה 
יעלה לדרגת אל"ם ויתמנה למפקד חטיבת קרייתי )4(.

 )סא"ל אורי דאובה, אחיו של חנוך דאובה, 
יעלה לדרגת אל"ם וימונה למפקד עוצבת נשר(

 סא"ל דביר אדרי 
יעלה לדרגת אל"ם ויתמנה למפקד חטיבה המחץ )14(.

 סא"ל עידן מורג 
יעלה לדרגת אל"ם ויתמנה למפקד חטיבת אגרוף הברזל )205(.

 סא"ל יפתח נורקין 
יעלה לדרגת אל"ם ויתמנה למפקד חטיבת אפרים באוגדת 

איו"ש.

 סא"ל בני אהרון
ימונה לסגן מפקד עוצבת ברק )188(

 סא"ל יצחק אלפסי 
ימונה לסגן מפקד עוצבת עקבות הברזל )401(

 סא"ל ראדי עזמה 
ימונה לסגן מפקד עוצבת סער מגולן )7(

 רס"ן מוטי שוורץ 
הועלה לדרגת סא"ל ויתמנה למפקד גדוד בחטיבת הראל 

במקביל לתפקידו במחלקת אמל"ח בזרוע היבשה.

 רס"ן אלעד יפת 
יועלה לדרגת סא"ל במחלקת תפיסות.

סמל יעקב ברוסל מקבל תעודת הערכה מקצין השריון הראשי בטקס סיום 
של מחזור קמ"ט האחרון

מינויים חדשים בחיל השריון
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סטטוסים נבחרים מהמשטח
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ראם - סיפורה של חטיבה

הקמת  מיום  חלפו  ויותר  עשורים  "שישה 
חטיבת המילואים ראם. אלפי לוחמים היו שותפים 
לחמנו  זו.  חטיבה  של  החיים  רקמת  ליצירת 
במלחמות הגדולות, בימי הקרב, במבצעים ובהגנה 
על הגבולות. חזרנו ונפגשנו באימונים ובכוננויות 
חברות  ונוצרו  רבות  היכרויות  נרקמו  במהלכן 
באש  ונצרבו  שנים,  פני  על  שהתגבשו  ורעות 
המלחמות ברגעים של להיות או לחדול." כך פותח 
את  ראם,  עמותת  יו"ר  עמיר,  יוסי  )במיל'(  סא"ל 
ההקדמה לספר, שהושק בכנס מרשים ביד לשריון, 

ביום 6 בדצמבר 2018.
מיום  תולדותיה של החטיבה  מביא את  הספר 
שלה  הגבורה  לחימת  את  ימינו,  ועד  הקמתה 
במלחמות השונות ואת תעצומת הנפש של חייליה 
החטיבה  לחללי  מוקדש  נכבד  פרק  ומפקדיה. 
אחד  כול  של  חייו  וסיפור  תמונתו  עם  לדורותיה 

 - העורכים  שני  שעשו  מקיף  תחקיר  פרי  הוא  הספר  מהנופלים. 
הדס ועופר רגב.

בשנת 1955 הוטל על אל"ם אריה שחר להקים חטיבת מילואים 
משוריינת שתהיה עתודה קרבית של פיקוד צפון, ובמקרה הצורך 
תוזנק ראשונה לקרב לסייע בתגבור הכוחות הסדירים. עוד בטרם 
)אוקטובר  קדש  מבצע  פרץ  התארגנותה  את  החטיבה  השלימה 
מלוחמיה  ורבים  הקשים  בקרבות  חלק  נטלה  החטיבה   .)1955

נהרגו ובהם המח"ט שמואל גלינקא.
במלחמת ששת הימים לחמה החטיבה בשומרון. המח"ט אורי 
שכם  העיר  במבואות  בתעוזתו  מבריק  שנחשב  קרב  הוביל  רום 
וקיבל את כניעת העיר עתיקת היומין. אחד מגדודי החטיבה )גדוד 
377( השתתף בקרב בתל פאח'ר שברמת הגולן. משכם דילגו כול 
כוחות החטיבה לרמת הגולן והשתתפו בהדיפת הכוחות הסוריים 
החטיבה  היום.  עד  תקף  והוא  האש  הפסקת  כקו  שסומן  לקו 
שנקראה עד אז חטיבה 37 נקראה מעתה חטיבה 179. היא קלטה 

טנקים חדשים, הרבתה להתאמן ושכללה את יכולותיה.

יום הכיפורים לחמה החטיבה ברמת  במלחמת 
רן שריג. הטנקים שלה שהיו  בפיקוד אל"ם  הגולן 
מוכנים וערוכים בימ"ח נלקחו ממנה בידי חטיבה 7 
כמה ימים לפני פרוץ הקרבות. חטיבת ראם שגויסה 
בדרכים  וציוד  טנקים  לאסוף  נאלצה  בבהילות 
הבלימה  לקרב  הוטלו  ולוחמיה  ומשונות  שונות 
שהשלימו  לפני  ועוד  קטנות  בקבוצות  הקשה 
נעשה  לא  זמן  חוסר  בשל  ההכרחי.  הציוד  את 
קריטית  הייתה  שהשפעתו  עניין  כוונות,  תיאום 
בהיתקלויות הראשונות. תיאום הכוונות בוצע תוך 
מקלעים,  הוצבו  הטנקים  מן  בחלק  רק  קרב.  כדי 
לכמה מן המפקדים לא היו משקפות, והיו חיילים 

שיצאו לקרב בלי נשק אישי.
יום  מלחמת  גבולות  את  סימלה   179 חטיבה 
הכיפורים. לוחמיה הגיעו באש קרבות עד הנקודה 
בגזרה  הן  הסורית  בגזרה  הן  ביותר  המרוחקת 
והיו  המלחמה  ראשית  טרם  גויסו  החטיבה  לוחמי  המצרית. 

מאחרוני המשוחררים מן השירות ביום העצמאות תשל"ד.
כעת  ולוהט.  צורב  מנשוא,  כבד  היה  והשכול  הדמים  מחיר 
של  איתנים  כוחות  עצמם  מתוך  לדלות  החטיבה  לוחמי  על  היה 
התמודדות עם שיבה אל השגרה הברוכה, תוך הגשמת ערך הרעות 
עם חבריהם הפצועים בגופם והמצולקים בנפשם ועם המשפחות 

השכולות.
במשך עשרות שנים חלקו הלוחמים את סיפורם ומחשבותיהם 
רק  בשתיקה.  התעטפו  מהם  רבים  עצמם.  ובין  בינם  בעיקר 
של  סיפורה   - 'ראם  הספר  הושלם  תשע"ט,  בחנוכה  לאחרונה, 
חטיבה' בו נפרס לראשונה סיפור הגבורה של חטיבת ראם, באיחור 

של 45 שנים.
חטיבת ראם החלה את דרכה בשם חטיבה 37 במלחמת סיני 
ששת  מלחמת  לאחר  הימים.  ששת  במלחמת  גם  שמה  היה  וזה 
הכיפורים  יום  מלחמת  ולאחר   ,179 לחטיבה  שמה  שונה  הימים 

לחטיבה 673, ומשנת 2016 שוב חטיבה 179.

מנהיגות במעגלי החיים

מה סוד יכולתו של מנהיג להניע אנשים לעבר מטרה נכספת או 
יעד מבוקש? על שאלה זו מנסה לענות ספרו החדש )השישי( של 

תת־אלוף במילואים אביגדור קהלני.
את  בוחן  הקרב,  בשדה  עליון  מנהיגות  במבחן  שעמד  מי 
מומחים,  של  עיניהם  דרך  ומגוונים,  רבים  במישורים  השאלה 
מקורי  באופן  בנושא  דעתו  מביע  ולבסוף  בתחומם,  מנהיגים 
בפוליטיקה  בצבא,  בשירותו  העשיר  בניסיונו  המעוגן  ומעניין, 

ובמערכות אזרחיות שונות.
מעולמות  דמויות  עם  ספרו  דרך  הקורא  את  מפגיש  קהלני 
וירטואליות, חלקן עם מי שהכירו, ואת  שונים. השיחות - חלקן 
חלק ראיין בעצמו, החל מפסיכולוגים ומומחה לשפת הגוף: "איך 
מקבלים תחושה של יש על מי לסמוך"? מה מקום הנשים בניהול 
שתנאיי  הגדול  המנהיג  רבנו,  משה  של  כוחו  היה  מה  ומנהיגות? 
האומה  את  עיצב  אשר  פה(,  )כבד  מרשימים  לא  שלו  הפתיחה 

ליקט וערך אל"ם )במיל'( שאול נגר

כריכת הספר, פורת הוצאה לאור, 
כריכה קשה, 351 עמודים, 2018
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יחידה  "גאוות  בהם  נטע  קהלני  וכדברי  בראשיתה, 
וייחוד".

בישראל  הפוליטית  המנהיגות  את  סוקר  קהלני 
בדמות דוד בן גוריון, גולדה מאיר, יצחק רבין שמעון 
נתניהו,  בנימין  ראיון עם ראש הממשלה  ועד  פרס, 
לראות  חייב  ממשלה  ראש  המחבר:  קובע  שבסופו 
מפלדה,  עצבים  עם  מבטון  בנוי  להיות  ועליו  רחוק 
קדימה  הרחק  עיניו  יישא  שלא  ממשלה  ראש  וכי 
ליציאה  והבטוח  הקרוב  השביל  מחפש  עצמו  ימצא 
בשלום מהקדנציה שלו, שבילים שסופם להעלם! כך 
במדינה שבה כול אחד מבין בכול ובטוח שיכול לנהל 

העניינים טוב יותר...
ככלי  כיום  התקשורת  מקום  מה  מברר  הוא  עוד 

כמובן  מוקדש  נכבד  פרק  כנגדו?  גם  אבל  למנהיג 
והגבוהות,  הנמוכות  ברמות  הצבאית  למנהיגות 
ולנושאים  הרמטכ"ל,  ועד  מחלקה  מפקד  מרמת 

חיוניים כמו מה מקום המפקד בקרב.
בספר גם מבט על המנהיגות בפוליטיקה העירונית 
בעסקים  בספורט,  המנהיגות  ועל  ייחודה,  ומה 

ובמשפחה ברוכת ילדים.
 ,13 בת  צעירה  נערה  עם  קהלני  מתייעץ  לבסוף 
כדי  אדם  שצריך  התכונות  כי  שמסכמת  נכדתו, 
להיות מנהיג - "הוא צריך להיות נאור ולראות את 

האנשים שסביבו ולא רק את עצמו".
מומלץ לקריאה.

תא"ל )במיל( יום־טוב תמיר

כי מלחמתה כה ארוכה
המאבק על הקמת המדינה החל עשרות שנים לפני שהוקמה בפועל 
בתש"ח בסערת מלחמת העצמאות. מאז הקמתה ידעה המדינה עוד 
מלחמות ועדיין היא נדרשת לערנות מתמדת על קיומה וביטחונה. 
המחבר האלוף )במיל'( ד"ר עמנואל סקל, בעל עיטור העוז ממלחמת 
יום הכיפורים, מנתח מאה שנות מאבק על קיומה של המדינה החל 
את  מציג  הספר  אלה.  ימינו  ועד  הקמתה  לפני  המגן  כוח  מגיבוש 
הכוח  בבניין  שמשתקפת  כפי  ישראל  מדינת  של  הביטחון  תפיסת 
וגובשה מאז  ייחודית שעוצבה  ביטחון  זו תפיסת  והמדיני.  הצבאי 
קום המדינה ועד היום. הספר הוא למעשה כלי עזר בידי מתעניינים 

בימיה הסוערים של המדינה ממלחמת העצמאות ועד "צוק איתן".
כוח צבאי  גם בסוגיות האוניברסליות של הפעלת  הספר עוסק 
בכלל ומפרט את התפיסה הצה"לית בהפעלתו כפי שבאה לידי ביטוי 
במלחמות ישראל. לצורך הבנה טובה יותר של החלטות קברניטים 
קבלת  על  המשפיעים  והגורמים  הכוח  מוקדי  את  הספר  סוקר 

ההחלטות במדינת ישראל.
שם הספר לקוח משירה של רחל שפירא "שיר על ארץ סיני". 
ספרו הראשון של עמנואל סקל "הסדיר יבלום?" זכה בפרס יצחק 

שדה לספרות צבאית.

בנתיבי האש
הספר "בנתיבי האש" שכתבו אילן כפיר ודני דור, מתאר את 
הקרבות שבהם השתתפה חטיבה 600, את הלך הרוח של מפקדיה 
וחייליה, והוא רצוף סיפורים אישים, לעתים מצמררים, שהופכים 

אותו מרתק לקריאה גם למי שלא לחמו בין שורותיה
יום הכיפורים הייתה אלמונית יחסית אף  חטיבה 600 במלחמת 
זו,  חטיבה  משמעותי.  היה  המלחמה  של  הקשים  בקרבות  שחלקה 
כאחותה חטיבה 14, לא זכתה ליחסי ציבור טובים לאחר המלחמה, 
שלה  הרבים  והקורבנות  לחמה  שבהם  המשמעותיים  והקרבות 

בגזרה.  אחרים  כוחות  להם  שזכו  הציבור  יחסי  רקע  על  היטשטשו 
חלק מכך טמון אולי באישיותו השקטה של מפקדה במלחמה, טוביה 
רביב, שידע להנהיג את החטיבה בקרבות הקשים אבל לא להוביל את 
עשייתה על דפי הפרסום. טוביה רביב היה זה שהקים את החטיבה 
מנוסים  וחיילים  מפקדים  סביבו  ואסף  המלחמה  לפני  כשנתיים 

ואיכותיים שאת תרומתם בקרבות המלחמה איש אינו יכול לקחת.
את  אחת  כול  תרמו  ו־421   14 אחיותיה  עם  יחד   600 חטיבה 
חלקן בקרב ההבקעה הנורא שידע צה"ל בימים 15־16 באוקטובר, 

כריכת הספר, הוצאה לאור עֹז 77, 
כריכה קשה, 304 עמודים, 2018

כריכת הספר, הוצאה 
פרטית, 446 עמודים, 2018

עמנואל סקל במלחמת יום הכיפורים
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התעלה  את  המרכזיים  הכוחות  לחציית  עד 
מערבה, מהלך שיצר את השינוי בחזית הדרום 

ובמלחמה כולה.
זחליה  על  שנסעה  החטיבה  של  סיפורה 
לחזית  ועד  שבע  באר  ליד  תימן  שדה  ממחנה 
אליה.  משויך  היה  פחות  אבל  מפורסם  התעלה 
תנועה של חטיבת טנקים מאות ק"מ על כבישי 
כוחות  אמורים  לפיה  תורה  לכול  בניגוד  סיני, 
על  תנועה  לאחר  לקו  רעננים  להגיע  השריון 
בה  עמדה  היא  אבל  חריגה  הייתה  מובילים 
לוחמיה  שכול  יתרון  היה  לחטיבה  בהצלחה. 
היו שריונאים מנוסים תחת אש, בוגרי מלחמת 
קרובה האחד עם השני.  ובעלי הכרות  ההתשה 
החטיבה זכתה לטנקים המתקדמים בצבא בזמנו 
דבר שהיה  6א'  מגח  בזמנו  שכונו   M60A1 טנקי 

מילואים  כוחות  בהם  השריון  בתולדות  ידיעתי  למיטב  חריג 
אחיהם  לפני  עוד  ביותר  המודרניים  הטנקים  את  מקבלים 

הסדירים.
החטיבה הוטלה למערכה לקרבות הבלימה הקשים שניהלה 
התעלה.  של  המרכזית  בגזרה  שרון  אריק  של   143 אוגדה 
בקרבות ההבקעה יועדה החטיבה להיות חטיבת הטעייה כדי 
לשמור כוחות מצריים בגזרה המרכזית, בעוד כוחות חטיבה 
עמוק  דרומי  באיגוף  נעות   55 הצנחנים  חטיבת  עם  יחד   14

כוונה  מתוך  טרטור־לכסיקון  צומת  לכיוון 
לפתוח מסדרון רחב דיו מזרחית לתעלה וראש 
גשר מערבית לה. החטיבה שיועדה מלכתחילה 
להטעייה מצאה עצמה נלחמת בכוחות מצריים 
אחד  גדוד  כבדות.  אבדות  וסופגת  עדיפים 
פעיל  שותף  והיה   14 לחטיבה  הוכפף  משלה 
שהיווה  בשטחנו  מסדרון  וליצירת  לפריצה 

בסיס לצליחה מאוחר יותר.
השתתפה  בהם  הקרבות  את  מתאר  הספר 
מפקדיה  של  הרוחות  הלוך  את  החטיבה, 
וחייליה כשהוא רצוף סיפורים אישים, לעתים 
למרתק  אותו  שהופכים  הם  אבל  מצמררים, 

לקריאה גם למי שלא לחמו בין שורותיה.
לוחמי  הם  והמידי  הראשון  הקוראים  קהל 
ולהביא  היסטורי  צדק  לעשות  והמטרה  החטיבה 
ולידיעת הציבור. מצד שני בחלוף ארבע  לידיעתם  את עשייתם 
וחצי עשורים ברור שרוב האוכלוסייה הבוגרת במדינת ישראל לא 
נולדה באותה תקופה ואם יש רצון שגם היא תיחשף לסיפורה של 
החטיבה יש להביא את סיפורה בצורה מרתקת שאינה מבוססת 

רק על מהלכי קרבות.
הספר כתוב בצורה קולחת כשהוא מביא הרבה סיפורים 

אישים ובכך הוא תורם להערכתי לקריאות שלו.
עפר דרורי

ביד אחת - אתגריו של קצין מודיעין

מרבית  את  עשה  ִאלְיָה  שלמה  )במיל'(  תא"ל 
חלק  ונטל  קרבי  במודיעין  הצבאי  שירותו 
במלחמת  בסיני,  ההתשה  במלחמת  מבצעי 
כיהן  עוד  שלאחריה.  ובהתשה  הכיפורים  יום 
בתפקיד קצין המודיעין של פיקוד הצפון ומילא 
יום  במלחמת  באמ"ן מחקר.  בכירים  תפקידים 
המודיעין  קצין  ִאלְָיה  שלמה  שימש  הכיפורים 
של חטיבת השריון 205 בפיקוד יוסי פלד, ועל 
לספר:  בהקדמה  פלד  )במיל'(  האלוף  כתב  כך 
שבועיים  במשך  ימיני  ויד  לצידי  היה  "שלמה 
קשים, ארוכים וגורליים במלחמת יום הכיפורים, 
כמו  קיצון,  וברגעי  הזחל"ם.  באותו  היינו  יחד 
האדם.  של  האמיתית  נפשו  יוצאת  במלחמה, 
והקשות  הקשות  להחלטות  שותף  היה  שלמה 

יותר שקיבלתי במסגרת הלחימה, מיד אמרנו בבדיחות הדעת 
כי את אנרגיות הלחימה שלו "שמר" למלחמה הנוכחית )הרי 
לא לחם בששת הימים בעקבות פציעה(. מבחינתי, שלמה הוא 
אדם הישר כסרגל שאינו מתכופף ומייצג את הערך העליון של 

חברות ויושרה מקצועית ואישית."
שלמה נולד בחלב שבסוריה בשלהי 1942 ועלה לארץ עם 
משפחתו ב־1945. ביד אמן הוא מתאר את חיי משפחתו ואת 

והשתרג  התקווה  בשכונת  שגדל  הנער   - חייו 
ומתגבשת  המתהווה  הישראלית  בחברה 
רונן  יהודית  פרופ'  הצעירה.  ישראל  במדינת 
כתיבת  את  ליוותה  בר־אילן  מאוניברסיטת 
"ספרו  כותבת:  היא  לספר  ובהקדמה  הספר, 
בתער  מנתח  אליה  שלמה  )במיל'(  תא"ל  של 
האתגרים  סבך  את  ובשיטתיות  באומץ  חד, 
והאיומים, המוצב לפתחו המקצועי והאישי של 
המודיעיני,  המידרג  בצמרת  הנמצא  צה"ל  קצין 
של  והצבאית  הפוליטית  הצמרת  של  ולפתחה 
מתח  ובימי  ורגיעה,  שלום  בימי  ישראל  מדינת 
לסמן  האמור  הגבול  קו  ומלחמה.  ביטחוני 
ש"מופעיהם"  אלה,  מצבים  שני  בין  השוני  את 
לעולם אינם צבועים בשחור ולבן, הינו מעורפל, 
מטעה וחמקמק בלא מעט מן המקרים, ולכן נשרדים מקצין 
רב־מדינתית,  או  מדינתית  אויב  זירת  על  האחראי  מודיעין 
כישורי תפקוד אישיים ומקצועיים תובעניים, רבי יכולת ורבי 

תושייה."
אימונים  בתאונת  הימנית  ידו  את  איבד  ִאְליָה  שלמה 
בהיותו צוער בקורס הקצינים, ומאז ניהל את חייו ביד אחת, 

כפי בחר לקרוא לספרו.

כריכת הספר, הוצאת משכל 
)ידיעות ספרים(, 255 עמודים, 

כריכה רכה, ספטמבר 2019

כריכת הספר, אפי מלצר 
בע"ם, מחקר והוצאה לאור, 

כריכה רכה, 303 עמודים 
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תגובה לכתבה בנושא "פלוגת הטנקים הסודית בירושלים" בגיליון שריון 52
מבוססת על ריאיון מצולם עם סא"ל ירוחם כפכפי ז"ל

ב־ השתלמות  משנת  כפכפי*  ירוחם  סא"ל  של  שובו  עם 
שבאנגליה   )School of Tank Technology(  Bovington
בשנת 1957, הוא התמנה לקצין החימוש של גייסות השריון. 
הוא  לתפקיד,  כניסתו  עם  הגייסית  בסדנה  שערך  בביקור 
הופתע מתוכנית שהייתה בשלבי ביצוע, להחלפת מנוע הבנזין 
.GM בזוג מנועי דיזל מתוצרת )Mבכעשרים טנקי אם־10 )10־

כפכפי התנגד לתוכנית זו נמרצות משני טעמים עיקריים: 
כיוון שלא הייתה אז כוונה להחליף את כול מנועי הטנקים של 
לדעת  ניתן  יהיה  לא  מלחמה  שבזמן  הרי  דיזל,  למנועי  צה"ל 
לאן יגיעו הטנקים המוסבים, דבר שיגרום כאב ראש לוגיסטי 
מבחינת אספקת דלק מתאים )סולר במקום בנזין(, ובהספקת 
חלקי חילוף וקיום חוליות טכניות שידעו לטפל בטנקים אלה 
מכנית  שמבחינה  היה  השני  הטעם  צה"ל.  של  הסד"כ  בכל 
סינכרוניזציה  על  לשמור  והצורך  לטנק  מנועים  שני  הכנסת 

המלאה ביניהם מקשה מאד על תפעול הטנקים האלה.
ירוחם כפכפי פנה לקצין החימוש הראשי עמוס חורב, וכן 
בר־לב, שאך זה נכנס לתפקידו.  חיים  גייסות השריון  למפקד 
אמר:  השריון,  גייסות  של  המטה  בפורום  שהתקיים  בדיון 
"אינני רואה את ההיגיון בהסבת 20 טנקים בלבד למנועי דיזל. 
אם זה טוב, אז צריך להכין תוכנית להסבת כלל הטנקים של 
זה רע, אז לא צריך להסב 20 טנקים.  צה"ל למנועי דיזל. אם 
לדעתי המקצועית הפתרון של הכנסת שני מנועי דיזל לטנקים 

הוא פתרון רע."
המטה קיבל את דעתו של כפכפי ללא כול התנגדות. אולם 
שכבר  הטנקים   20 עם  לעשות  מה  השאלה  התעוררה  אז 
הבנזין,  מנועי  את  להחזיר  שבמקום  הציע  כפכפי  הוסבו? 
אפשר להציב אותם בגדוד השריון הפיקודי )גש"פ( בירושלים. 
הסיכויים שהם ישתתפו בקרב כלשהו הם נמוכים והאפשרות 

ש"יתערבבו" עם טנקים בעלי מנועי בנזין היא אפסית. 

ההצעה התקבלה ואכן הטנקים נשלחו לירושלים ואוחסנו 
שם עד שהוצאו משימוש שנים מאוחר יותר.

*אמנון כפכפי
ושירת  שריונר   - ז"ל  כפכפי  ירוחם  של  בנו   - )אמנון 
בתפקיד מט"ק, לחם במלחמת יום הכיפורים. השתחרר בדרגת 
סמ"ר. כתבה על ספרו "אשנב 3 - מלחמת יום הכיפורים שלי" 

פורסמה באתר השריון ב־17 באפריל 2018(.

המערכת

סרן גיל טל ז"ל
בגיליון הקודם )שריון 53( בכתבה 
"בלדה לטנק" מאת איתמר חצור צוין 
ז"ל  טל  גיל  סגן  בידי  נכתב  השיר  כי 
סרן  לדרגת  הועלה  גיל  שירותו.  בעת 

לאחר נפילתו.
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חברי העמותה בצילום קבוצתי למרגלות גשר עבדאללה ההרוס, על שפת הירדן

אפתח בווידוי קטן: כותב שורות אלו רואה 
את העבודה בעמותת יד לשריון לא רק כשליחות, 
אלא גם כזכות. לא בכול מקום ניתנת לאדם 
ההזדמנות להגיע לאתרי מורשת יחד עם אנשים 
שנטלו חלק ביצירת אותה המורשת. כך היה 
בסיור של חברי העמותה שנערך בחטיבת הבקעה 
ביום 22 בנובמבר 2018. הסיור נערך בהובלתו 
של מח"ט הבקעה, אל"ם אודי צור, בן למשפחת 
השריון והמיועד לשמש מח"ט 7 הבא. יחד עם 
המח"ט הדריך את הסיור זאב ארליך המכונה 
ז'אבו, מדריך טיולים בעל ותק רב ובעל היכרות 
קרובה ומעמיקה עם חלקים רבים של הארץ, 

ובכללם גזרת יריחו שבה סיירנו.
הסיור נפתח בתצפית על יריחו מכיוון היישוב 
ורד יריחו. המח"ט סקר בפנינו את הנעשה בגזרה 
ייחודית זו, ואת היחסים המיוחדים הקיימים בין 
צה"ל, הפלסטינאים והירדנים. תפקיד מח"ט 

גזרה באיו"ש הוא תפקיד מורכב מאוד בהיותו 
אחראי גם על ההיבט הצבאי, בדמות הפעלת 
כוחות קבועים ומתחלפים, וגם על היבטים 
אזרחיים, הנובעים מכפיפותם של שטחי יהודה 
ושומרון לממשל צבאי. מח"ט גזרה דואג לא רק 
לסיורים ולתצפיות, הוא אחראי גם לאספקת 
המים לדקלים הצמאים של הבקעה, לתנועה 
סדירה בכבישים, ובמקרה של גזרת הבקעה - 
גם לניהול יחסים כמו דיפלומטיים עם שתי 
ישויות מדיניות זרות - הרשות הפלסטינית 

וממלכת ירדן.
הוא  אחד  דבר  רגיל.  סיור  זה  היה  לא 
גדול  ודבר  לקבל הדרכה מטובי המדריכים, 
יותר הוא להשתתף בסיור עם קהל שמורכב 
מאנשים שמכירים את יריחו החל מכיבושה 
בידי צה"ל במלחמת ששת הימים ועד לעימותי 
האינתיפאדה השנייה - אירועי גאות ושפל 

הביטחונית  הזווית  אל  מגן.  חומת  ומבצע 
הצטרפה הזווית ההיסטורית. המדריך ז'אבו 
סקר בפנינו את תולדות יריחו מימי התנ"ך ועד 
לתקופה המודרנית. כה סמלי היה לקיים סיור 
מורשת במקום שבו נכנסו בני ישראל לארץ 

בימי יהושע בן נון.
מהיישוב וורד יריחו המשכנו אל בית הערבה 
ואל גשר עבדאללה. אתרים אלו נמצאים כיום 
מחוץ לגדר המערכת, והכניסה אליהם מותנית 
באישור ביטחוני. לנו כמובן לא הייתה בעיה 
כאורחיו הרשמיים של המח"ט, וכך זכינו להגיע 
אל חורבות בית הערבה - נקודת היישוב היהודית 
שמצפון לים המלח, שננטשה במהלך מלחמת 

העצמאות.
עבדאללה.  גשר  אל  ירדנו  הערבה  מבית 
להסברי המח"ט והמדריך הצטרפו כמה מחברי 
וסיפורים ממבצע  העמותה, שהעלו חוויות 

סיור חברי העמותה 
בחטיבת הבקעה

אליעזר אבני*
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גשר עבדאללה אז

"תופת" בכראמה. במדינה עם גבולות רגישים 
כמו שלנו ההזדמנות לגעת בגבול היא ייחודית, 
מרגשת, ועל כן תיעדנו אותה בצילום קבוצתי. 
עם שובי למרכז המידע מצאתי תמונה של פיצוץ 
גשר עבדאללה בידי חבלני חטיבה 10, בתום 

מלחמת ששת הימים.
מגשר עבדאללה עברנו אל ארץ המנזרים. 
מקבץ המנזרים שעל גדות הירדן שימשו במהלך 
מלחמת ההתשה מקום מסתור נוח למחבלים 
שחצו את הירדן מערבה כדי לפגע. בהוראת 
מפקדי הגזרה דאז נסגר האזור כולו לאזרחים 
והוטמן בו מיקוש רב. חילופי האש של מלחמת 
ההתשה, ירי תאורות וסתם כדורים תועים הפכו 
את האזור כולו למלכודת נפיצה. כיום האזור 
שקט בהרבה. מדינת ישראל יצאה במבצע ארוך 
ומורכב לטיהור האזור ממוקשים ולפתיחתו 
לקהל הרחב, הן לתיירות חוץ של צליינים הבאים 
לטבול בירדן והן לתיירות פנים של יהודים 
המעוניינים לטייל במעברות הירדן - המקום 

בו נכנסו בני ישראל לארץ.
גם בחלק זה של הסיור התערבבו דברי ההסבר 
המקצועיים של המח"ט והמדריך עם חוויות 
לפינוי  עובדי הרשות  החברים. המפגש עם 
מוקשים היה עבור חלק מהחברים מפגש עם 

מכרים וותיקים, מה שהעצים את החוויה.
הסיור המשיך אל בסיס גדוד "לביא הבקעה" 
השייך למערך הגנת הגבולות, ומשרתים בו 
לוחמים ולוחמות. לאחר ארוחת הצהריים התנהל 

דיון בהשתתפות קצינות בגדוד שסיפרו לחברי 
העמותה על חוויית השירות שלהן בגדוד.

לסיום ביקרנו במשק אזולאי במושב תומר 
ופגשנו חקלאי ישראלי שמגדל צמחי אננס 
שפירותיהם טעימים ובריאים, במקום החם 
והיבש ביותר במדינה, בתבונה ובנחישות, הן 
 BDSמול איתני הטבע והן מול אתגרי תנועת ה־
המאיימים על יצואנים ישראליים מעבר לקו 
הירוק. היה זה סיור מרתק ומרגש ובו מורשת 

התנ"ך ומורשת המדינה התערבבו בהווה, והכול 
נעשה במסגרת מפגש רעות.

זה הזמן לעוד מילה אישית. כעובד בעמותה 
ייחודיים  יום בדברים  אני פוגש כמעט מדי 
ומרגשים. אחד הדברים המרגשים ביותר הוא 
המפגש של חברים וותיקים, שיש להם חברות 

אמת שגילה מגיע לעיתים לחמישים שנה!
חברי העמותה מוזמנים להירשם לסיורים 

הבאים. וכול הקודם זוכה!  

* אליעזר אבני הוא מנהל מרכז המידע ביד לשריון

גשר עבדאללה כיום
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מהנעשה בעמותה
 ליקטו וערכו אל"ם )במיל'( שאול נגר ואליעזר אבני. צילום: עומר כ"ץ, סמלת אביגיל פרידמן, סמל מתן אמור, 

רב"טית מעין מנדל, אליעזר אבני

70 שנה לחטיבה 7 ולגבורת לוחמיה 

"אני, אל״ם רומן גופמן, גאה לפקד על חטיבה 7 אשר הוקמה בתוך 
קרבות תש״ח. החטיבה פרצה את הדרך לירושלים, הובילה ניצחון בכול 
מלחמות ישראל והצמיחה דור מפקדים ולוחמים מעולה. בשנת ה־70 
לחטיבה 7 ולמדינת ישראל אני שולח ברכה לכולנו. אני מאחל שבעוד 
70 שנים אנו, מפקדי ולוחמי חטיבה 7 בסדיר ובמילואים, נמשיך לשמש 
דוגמה ומופת ונהיה לגיבורים בעבור דור המפקדים ולוחמי העתיד, כפי 
שלוחמי תש״ח משמשים לנו." כך ציין אל"ם רומן גופמן מפקד חטיבה 
7, בעצרת של החטיבה לרגל מלאות 70 שנה להקמתה. העצרת התקיימה 
ביום 15 באוגוסט 2018, ביד לשריון בלטרון - המקום שבו לחמה החטיבה 
לראשונה במלחמת העצמאות, ארבעה ימים בלבד לאחר הקמתה, תוך 
מאמץ אדיר להבקיע את הדרך לירושלים. בטקס נכחו חיילי החטיבה 

ומפקדיה בעבר ובהווה.

ילדי עמותת איל"ן התארחו בלטרון

עמותת איל"ן בחרה לקיים ביד לשריון בלטרון אירוע לילדים ולמשפחות 
חברי העמותה. האירוע התקיים ביום 27 באוגוסט 2018. במהלך האירוע 
הוענקה תעודת הוקרה למנכ"ל העמותה, תא"ל )במיל'( עו"ד חנן ברנשטיין. 
עמותת יד לשריון גאה להיות בית לערכי הנתינה של החברה הישראלית, 

ופותחת את שעריה לכול אחת ואחד.

השקת ספר עוצבת ראם
"ראם - סיפורה של חטיבה" הוא ספר חדש המביא את סיפורה של 
חטיבת המילואים הוותיקה ביותר כיום )חטיבה 179(. הספר יצא לאור 
ביוזמת לוחמי החטיבה במלחמת יום הכיפורים ובהובלת מפקד החטיבה 
כיום אל"ם אוהד מאור ומפקדה במלחמת יום הכיפורים אל"ם )במיל'( רן 

שריג. השקת הספר התקיימה ביד לשריון ביום 6 בדצמבר 2018.

מח"ט 7 אל"ם רומן גופמן נושא דברים בעצרת החטיבה

מימין: מנכ"ל עמותת איל"ן מר בועז הרמן, יו"ר סניף מודיעין סא"ל )במיל'( 
שלום דהאן, מנכ"ל עמותת יד לשריון תא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין, ראש 

עיריית מודיעין ויו"ר מרכז השלטון המקומי מר חיים ביבס
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כנס העמותה להיסטוריה צבאית הבין־לאומית

העמותות להיסטוריה צבאית קיימו ביד לשריון בלטרון סיור וקבלת 
פנים, כחלק מכנס העמותה הבין־לאומית להיסטוריה צבאית, בהובלתו 
של היסטוריון עמותת יד לשריון  ויו"ר העמותה הישראלית להיסטוריה 
צבאית אל"ם )במיל'( בני מיכלסון, ביום 3 בספטמבר 2018. חוקרים 
ואנשי צבא מ־26 מדינות הגיעו ליד לשריון, שמעו על מורשת האתר וזכו 

לסקירה ביטחונית מפי קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון.

טריפל עומר אדם

"ֵּבין ִקנְָאה ְלַעְצבּות ֵּבין ַהַּפַחד
ֵּבין ַהְּלַבד לְֵבין ַהּיַַחד

ְמנֶַּסה ִלְמֹצא ּתְׁשּובֹות
ֵּבין ְקִרירּות ַלְּכֵאב ֵּבין ַהּׁשֵֶפל

ֵּבין ֹחֶסר ַהּׁשְִפּיּות ַלּׂשֵכֶל
ְמַבֵּקׁש ִלי ִּפתְרֹונֹות"

)מתוך השיר "שקט", בביצוע עומר אדם. מילים אבי אוחיון ולחן של 
אסף צרויה(

במהלך שבוע אחד התקיימו בלטרון שלושה מופעים, שניים לחברי 
ארגון "חבר" ולאחריהם גולת הכותרת - מופע הצדעה מיוחד לחברי 
עמותת יד לשריון. ביום 5 בספטמבר 2018 התמלא האמפיתאטרון בחברי 
העמותה ובני משפחותיהם, שחגגו יחד אירוע הוויי יוצא דופן זה. רעות 

השריונאים היא אחד מערכי היסוד של החיל ושל העמותה.

עצרת הגבורה

שנה אחר שנה, כאשר הסתיו יורד על ארץ ישראל ואנחנו מתקרבים 
ליום הקדוש ביותר בשנה, אנחנו מתכנסים כאן ביד לשריון שבלטרון - 
אל מול כותל השמות, הקיר שעליו חקוקים לנצח שמותיהם של יקירינו 
- בני השריון... חברים, מפקדים, פקודים, שלא שבו מן המלחמה... שלא 
חזרו בתום המשימה... שנתנו, עד הסוף, את כול הנשמה... שעוטפים 
אותם, לנצח, ברושים ואורנים. שנה אחר שנה, בימים האלה של ראשית 
והתחלה ושל חשבון נפש אישי ולאומי, אנחנו באים לכאן - בני המשפחה 
הגדולה, משפחת השריון. באים לכאן - ועומדים מולם, ומצדיעים להם.

בדברים אלה נפתחה עצרת הגבורה והזיכרון של חיל השריון, שהתקיימה 
ביד לשריון ביום 16 בספטמבר 2018. העצרת עמדה בסימן 70 שנה לחיל 
השריון. בעצרת שהתקיימה במעמד הרמטכ"ל רב־אלוף גדי איזנקוט, 
התייחדו חיילי השריון, המפקדים ובני המשפחות השכולות עם חללי 

השריון, והעלו על נס את גבורתם של לוחמי השריון לדורותיהם.

אירועי חול המועד סוכות

בחול המועד סוכות )בימים 25־27 בספטמבר 2018( התארח ביד 
לשריון תאטרון אורנה פורת במגוון הצגות לכול המשפחה. המבקרים 
הרבים שהגיעו לאתר נהנו מהצגות אלה ומביקור באתר המרהיב והערכי 

שליד לשריון, המייצג תמיד את מורשת החיל ולוחמיו.

חברי העמותה הבין לאומית להיסטוריה צבאית מסיירים ביד לשריון

עומר אדם מופיע מול חברי העמותה באמפיתאטרון לטרון

מתייחדים ליד כותל השמות

תמונה מתוך ההצגה "הנעליים של אדון סימון"
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יום עיון מג"דים

כנס מג"דים במילואים בראשות מפקד זרוע היבשה האלוף קובי ברק, 
התקיים ביד לשריון ביום 11 באוקטובר 2018. סיכום הכנס התקיים 

בנוכחות הרמטכ"ל רב־אלוף גדי אייזנקוט.

היכן מייצרים את טנקי המרכבה?

לייצור הטנקים בישראל אין מתחרה ואין תחליף, כך התרשמו חברי 
העמותה בסיור שערכו במש"א )מרכז שיקום ואחזקה( שבתל השומר, 
המשמש גם לייצור טנקי המרכבה. הסיור התקיים בהדרכתו של ראש 
מנת"ק תא"ל גיא פאגלין, שפתח את הביקור בסקירה מאלפת על פיתוח 
וייצור טנק המרכבה וכלי רק"ם חדישים נוספים הנמ"ר והאיתן. הסיור 
כלל גם את קו הייצור החדשני והממוחשב של המרכבה. חברי העמותה 
ראו מקרוב את תהליך ההתעצמות של המערך המשוריין ואת מגמות 

הפיתוח לעתיד הקרוב. 

מסע כומתה

מסע כומתה לטירוני חיל השריון הגיע לסיומו באתר יד לשריון בלטרון, 
בטקס מרשים ביום 2 בנובמבר 2018. לסוף המסע הצטרפו הורי החיילים 
ונשאו עימם יחד את האלונקות. עמותת יד לשריון גאה בדור הלוחמים 

החדש, ובטוחה ביכולתם לעמוד במשימת הגנת המולדת.

ישיבת פורום המטה הכללי ביד לשריון

פורום המטה הכללי של צה"ל בראשות הרמטכ"ל רב־אלוף גדי איזנקוט 
קיים דיון ביד לשריון, שהוקדש לתוכנית הרב־שנתית "גדעון", ביום 19 

בנובמבר 2018. אנחנו גאים לארח אירוע חשוב זה.

מג"דים מזרוע היבשה בעת סיכום הרמטכ"ל

לוחמי חיל השריון נושאים אלונקה בסוף מסע הכומתה | צילום: אלון בסקינד

חברי העמותה בבית המלאכה המרכזי במש"א

הרמטכ"ל ה־21 רא"ל גדי אייזנקוט בלטרון
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אירועי חנוכה בלטרון

במהלך חג החנוכה התקיימו בלטרון כמה אירועים לכול המשפחה: 
 פעילויות יצירה לילדים,

 משחקי לייזר טאג - פעילות אתגרית,
 כנס מועדון בוני הדגמים,

  הדלקת נרות חגיגית של לוחמי צבא ההגנה לישראל, בנתיב גבורת המכבים.
  בנר שמיני של חנוכה התקיימה ישיבת הנהלה וערב גבורות לחברי 
העמותה, שהחלה בהדלקת הנרות. בערב זה כיבדנו את חברי העמותה 
שהגיעו לאחרונה לגבורות: תא"ל )במיל'( יואל גונן, רס"ן )במיל'( דן 
הניג, אל"ם )במיל'( חגי זוהר, סא"ל )במיל'( יהודה טל, סא"ל )במיל'( 
דוד כספי, אל"ם )במיל'( יורם לונדון ואל"ם )במיל'( ד"ר משה תירוש. 

עמותת יד לשריון גאה באנשיה ומאחלת להם הרבה בריאות ונחת.

חנוכת אנדרטה ויום חטיבה 14

"לא היה לי ספק, כי אין מתאים בשנת העשור השישי לחטיבה לעשות 
מעשה ולהתחיל בבניין אנדרטה לחטיבה"

כך פתח מח"ט 14, אל"ם ניר רוזנברג, את טקס חנוכת אנדרטת חטיבה 
14 בפארק העוצבות שבלטרון. האנדרטה נחנכה בטקס מרגש וייחודי, 
בו נטלו חלק לוחמיה מכל הדורות, ביום 30 בדצמבר 2019. לאחר מכן 
התקיים כנס לציון 60 שנה לחטיבה באולם המרכבה. מאות אנשים גדשו 
את האולם, ורבים נותרו בחוץ וצפו בהקרנת האירוע על מסך שהוצב 
בקומה שמעליו. זכות וכבוד היא לעמותת יד לשריון להוות את הבית 

עבור כול יחידות החיל, עבור מורשתן המפוארת ועבור אנשיהן.

ביקור שלמה כהן ויהודה הלוי )ג'ורג'י( 

ביקור מיוחד של קציני השלישות של חטיבה 7 במלחמת ששת הימים 
ובמלחמת יום הכיפורים התקיים ביד לשריון ביום 1 בינואר 2019. 
תא"ל )במיל'( יהודה הלוי, הידוע בכינויו ג׳ורג׳י, היה קצין השלישות 
של חטיבה 7 במלחמת ששת הימים שבפיקוד שמואל גונן )גורודיש( 
)לימים אלוף(, ותא"ל )במיל'( שלמה כהן היה בתפקיד זה במלחמת 

מפקד חטיבה 14, אל"ם ניר רוזנברג, נושא דברים בטקס חנוכת האנדרטה 
בפארק העוצבות

קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון מדליק נרות חנוכה בערב רעות של 
חברי העמותה

חברי עמותת יד לשריון שהגיעו לגבורות, ומאחוריהם מנכ"ל העמותה, יו"ר 
העמותה וקשנ"ר

שלמה כהן וג'ורג'י בתצלום משותף ליד כותל השמות ביד לשריון
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יום הכיפורים תחת פיקודו של אביגדור )יאנוש( בן גל )לימים אלוף(. 
הם התלוו לנציגי החטיבה כיום וביקרו במשטח הטנקים בחטיבה ״זה 
מקנה לי ביטחון עצום לדעת שאזרחי ישראל בידיים טובות מאז ועד 
היום, חטיבה 7 תמשיך להוביל בחזית וזה מסב לנו נחת״ אמר ג׳ורג׳י. 
לסיור התלוו מנכ"ל העמותה תא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין וכן האלוף 

)במיל'( יוסי בן־חנן.

טקסים צבאיים שהתקיימו ביד לשריון

אתר יד לשריון מוסיף להיות אתר הבית של חיילי השריון, ובו מתקיימים 
טקסים רבים. בחודשים האחרונים התקיימו הטקסים הבאים:

 טקס השבעת לוחמי שריון,

  טקס סיום קמ"ד )קורס מדריכות שריון(,
  טקס סיום צמ"פ )אימוני צוות, מחלקה ופלוגה(,

  טקס סיום קמ"ט )קורס מפקדי טנקים(.

מפגשי רעות של לוחמי השריון

אתר יד לשריון אירח לאחרונה כמה מפגשים בהשתתפות לוחמי 
העבר עם לוחמי ההווה, ובהם קלחו סיפורי מורשת היחידה והרעות 

לאורך השנים. בין המפגשים נמנו:
 גדוד 195 במלחמת ההתשה,

 פלוגה ג' מגדוד 183 של חטיבת הראל במלחמת יום הכיפורים,
 גנני קמ"ט בשנים 1977־1980,

 מתגייסי מחזור נובמבר 1978 מחטיבות 7 ו־188.

טקס השבעת לוחמי שריון

אחד הטירונים הנרגשים בטקס השבעת הלוחמים

גנני קמ"ט בפגישת מחזור
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טקס התייחדות חטיבה 4, באתר החטיבה בפארק העוצבות בלטרון

מפגשי מורשת וטקסי התייחדות עם חללי השריון

לאחרונה הקיימו בפארק העוצבות מפגשי מורשת וכן טקסי התייחדות 
עם הנופלים במערכה. חיל השריון מרכין ראש וזוכר את גבורתם של 

לוחמיו! בין היחידות שקיימו מפגשים וטקסים:
חטיבה 205  חטיבה 4  גדוד 106 של חטיבת הראל  גדוד 79  

גדוד הסיור 88 )דב לבן(

לילה לבן לתלמידי של"ח - כי הקשר לארץ עובר כאן, בלטרון

כ־3000 תלמידי מגמות של"ח מכל רחבי הארץ הגיעו ליד לשריון, 
כבכול שנה, לאירוע שיא לתלמידי של"ח, ביום 30 באוגוסט 2018. הם 
שמעו על מורשת הגבורה באתר ועברו טקס זיכרון ומורשת במשך כול 
הלילה. הקשר למערכת החינוך הוא חלק בלתי נפרד מערכי העמותה, 

והנחלת הערכים לדורות הבאים הם נר לרגליה.

קבוצות תלמידי של"ח בעת פעילות לילה לבן בלטרון
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