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הלילה בכל מחיר!
אתם הלוחמים הטובים ביותר!
חמש שנים למבצע "צוק איתן"
נ ַּגָד קטלניות  -מה זאת החיה הזאת?
מה שינצח הוא הממד הערכי
"אנשי הפלדה"
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דבר היו"ר ■ אלוף (במיל') אודי שני
דבר הקשנ"ר ■ תא"ל גיא חסון
מה שינצח הוא הממד הערכי ■ אל"ם (במיל') רונן איציק
חיל השריון  -יומן מבצעים ■ רס"ן שלמה עדיאל
חמש שנים למבצע "צוק איתן" ■ אל"ם (במיל') ד"ר בני מיכלסון
ושבו מארץ אויב ■ אל"ם (במיל') שאול נגר
מזל יחזקאל  -ה"גוגל" של השריון ■ סא"ל (במיל') דוד כספי
האלוף מוסה פלד "כנגד כל הסיכויים" ■ תא"ל (במיל') שמעון חפץ
מח"טים סדירים שמונו לאוגדונרים ■ אל"ם (במיל') רונן איציק
הלילה בכול מחיר! ■ אל"ם רומן גופמן
אתם הלוחמים הטובים ביותר! ■ אל"ם גל שוחמי
אהבה שריונאית בשחקים ■ נועה ואריה איצקוביץ
מדוע לפלוגה ג' של גדוד 'שלח' קוראים הבחורים? ■ סא"ל (במיל') מיכאל מס
חמישה לקחי "צוק איתן" במלאות חמש שנים למבצע ■ אל"ם נריה ישורון
"אנשי הפלדה" ■ סרן (במיל') בר פינטו
ַנּגָד קטלניות  -מה זאת החיה הזאת? ■ רס"ל ידעיה (י ִָדי) כהן ואל"ם (במיל') רונן איציק
מהמשטח ■ אל"ם (במיל') רונן איציק
עולמו של מ"פ במילואים ■ רס"ר (במיל') דוד בקר
סיפורו של חייל הגאה ביחידתו ■ בניה תם
חמישים שנה להקמת מפקדת הכוחות המשוריינים בסיני ■ אל"ם (במיל') ד"ר בני מיכלסון
רשמי ביקור בתרגיל שריון בגרמניה ■ סרן ליאור חסיד
שריונר גידל שריונר ■ אל"ם (במיל') אמנון אשל אסולין
האלוף מנחם (מנדי) מרון ז"ל  -שריונר ,מפקד ומנהל ■ אל"ם (במיל') ד"ר בני מיכלסון
פותחים מדף  -סקירת ספרות צבאית ■ אל"ם (במיל') שאול נגר
שבעים שנה למבצע "עובדה" בתש"ח ■ אל"ם (במיל') ד"ר בני מיכלסון
תא"ל (במיל') ג'קי חזקיה ז"ל  -הסמח"ט שנותר בצל ■ אל"ם (במיל') אילן סהר
מהנעשה בעמותה ■ אליעזר אבני

חברים יקרים,
לפניכם גיליון "שריון"  ,55וכרגיל אנו
מגוונים בכתבות בין אז וכיום ,בין המילואים
והסדיר ,ונותנים ביטוי לעוצמת השריון.
בתוך כך תוכלו לקרוא על חמש שנים ל"צוק
איתן" ,על עולמו של מ"פ במילואים ,על
נַּגָד קטלניות ,על חייל הגאה ביחידתו ,על
"אנשי הפלדה" ,ואפילו על אהבה שריונאית
בשחקים .בחודשים האחרונים ממשיך החיל
בבניין ובהפעלת הכוח.
לאחרונה נפרדנו מהאלוף קובי ברק שהיה
עד לאחרונה מפקד זרוע היבשה ,שסיים
תפקידו ופורש מצה"ל .הבאנו ראיון איתו.
כאז גם כיום  -רוח השריון איתנה ואנו
ממשיכים לפעול במלוא המרץ.
בהזדמנות זו שלוחה ברכת חברי המערכת
לעמיתנו אל"ם (במיל') בני מיכלסון,
היסטוריון העמותה ,לרגל קבלת התואר
ד"ר מאוניברסיטת חיפה ,על מחקרו בנושא
"רעיון האוגדה בצה"ל ומבחנו בקרב הראשון
 אוגדות  38ו־ 77במלחמת סיני  ."1956בתוךכך קרבות השריון הראשונים בתולדות צה"ל
לאחר הקמת חיל השריון ומפקדת גייסות
השריון ,וניתוח השוואתי של הפעלת השריון
בשתי האוגדות.

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

המערכת
•העורך:

אל"ם (במיל') שאול נגר

•חברי המערכת	:אל"ם (במיל') ד"ר בני מיכלסון; סא"ל
(במיל') דוד כספי; סא"ל (במיל') מיכאל
מס; רס"ן עדיאל שלמה ,רס"ר (במיל') 	טלפון למלש"בים,08-8617339 :
דוד בקר ,אליעזר אבני
בית הספר לשריון,08-9784315 :
פקס'08-9152629 :
•צלמי המערכת	:רב"טית מעין מנדל ,רב"טית דנה מראש,
סמל רועי חיון ,אליעזר אבני
•המפיקה:

שוש פרנקל
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•כתובת העמותה	:עמותת יד לשריון ,לטרון ,ד"נ שמשון
 ,9976200טל',08-6307400/1 :
פקס'08-9255186 :
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דבר יו"ר העמותה
שריונאים ,חברים,
בפתח האיגרת ברצוני להודות,
להריע ולהצדיע לאלוף קובי ברק -
מפקד זרוע היבשה היוצא ,על שירותו
ארוך השנים בחיל השריון ,וכמובן על
הובלת זרוע היבשה להישגים מרשימים.
אין אני יכול שלא להעלות על נס את
ידידנו קצין השריון הראשי תא"ל גיא
חסון ,על הישגיו בתחום הגיוס ל ַחיִל
בשנה החולפת .היה זה מסע מפרך
ומורכב ,אך נכון להודות ולהוקיר את
מאמציו ואת ההישג המכובד בהקשר זה.
מבקש לברך על השקת הספר על
מוסה פלד ז"ל  -משקם גייסות השריון
לאחר מלחמת יום הכיפורים ,ממקימי
יד לשריון ומעצביה ,שהוביל את האתר

ואת העמותה שנים ארוכות ופוריות.
רוחו ,ליבו וטביעת אצבעותיו נמצאים
בכול מקום באתר המדהים שלנו.
אתר יד לשריון  -פארק לטרון חי,
פורח ,תוסס ורוגש כול ימות השנה,
אולם במיוחד אעלה על נס את יום
העצמאות האחרון שבו פקדו את המקום
קרוב ל־ 25,000מבקרים  -בתערוכת
השריון ,בערב מסע עולמי ובאירוע
מצעד החיים.
ברכה ותודה מיוחדת למנכ"ל ,לסגנו
ולסגל המוביל של העמותה.
נמשיך בעשייה ובהעצמה.
יישר כוח וכה לחי.
ברעות
אודי

דבר הקשנ"ר
שריונאים,
בפתח דבריי אני מבקש בשמכם,
השריונאים ,לאחל הצלחה רבה לאלוף
קובי ברק השריונר ,עם שחרורו מצה"ל.
בשלוש השנים האחרונות בהיותו מפקד
זרוע היבשה ,היה קובי עבורי ועבור חיל
השריון משמעותי ביותר .לאורך כול
הדרך פיעמה בו גאוות השריונאים.
בהצלחה המפקד!
נאחל הצלחה רבה לאלוף יואל
סטריק ,בתפקיד מאתגר ומשמעותי
זה של מפקד זרוע היבשה .חיל השריון
מוכן וערוך לפקודתך  -חזק ,נחוש
ומותאם יותר מאי פעם לאתגרי העתיד.
בהצלחה.
ואתם המשרתים בחיל השריון,
בסדיר ובמילואים ,ממשיכים להיות
עמוד האש לפני המחנה .בפעילות
המבצעית לאורך כול גבולות המדינה
אתם מוכיחים שוב ושוב מקצועיות
ראויה להערכה ,נחישות ודבקות
במשימה .הצלחתכם בפעילות זו
מהווה עבור המתגייסים הצעירים
דוגמה בעלת משמעות גבוהה במשימות
הגנת המדינה .חיל השריון ימשיך
להתחזק ולהוות מודל לחילות היבשה
 -בהכשרות ,באימונים ובפעילות
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המבצעית .אין ספק כי "האדם שבטנק
ינצח"  -כי האדם הוא ההבדל .ואתם,
החיילים והלוחמים  -אתם גאוותנו,
אתם ההבדל.
בימים אלה אנו ממשיכים כול העת
בפיתוח טנק המרכבה סימן " 4ברק"
 טנק מערכה שיאפשר מיצוי יכולותטכנולוגיות משמעותיות ביותר בשדה
הקרב המתקדם .הטנק ייכנס לשורות
החיל בתוך כשנתיים .יתרה מכך ,חיל
השריון מאיץ את קליטת טנק מרכבה
סימן  4בחטיבה  .188המתגייסים
הצעירים שיצטרפו לחטיבה  188במועד
הגיוס הקרוב ,ישרתו על טנק מרכבה
סימן 4מ' .הפלוגות המסייעות שלנו
ממשיכות להתחזק .החיזוק בא לידי
ביטוי בעיקר בכוח אדם איכותי הבוחר
להצטרף למערך .יתרה מכך ,עד סוף
השנה יותאם ארגון הפלוגה לאתגרי
הלחימה המודרנית ,והם יקלטו מערכות
גילוי וסימון מתקדמות ויהפכו למחלקות
איתור והשמדה לצד מרגמות ה"קשת"
המצוינות.
גאה בכם,
ברעות שריונאים,
תא"ל גיא חסון
קצין השריון הראשי

Renk, is a world market leader in design and manufacturing
transmissions and final drives for medium to heavy military
‘tracked’ vehicles. For the future also hybrid systems.
Our strengthens:
Over 70 years’ know-how and experience.
Proven design for the most demanding technical standards,
and extreme performance.
In service with more then 30 armies world wide.
Used in more than 40 types of military tracked vehicles.

innovative power transmission

www.renk-ag.com

מה שינצח
הוא הממד הערכי

בשריון קיים השילוב האולטימטיבי בין הלוחם ובין מערכת הלחימה וחלק נכבד
מההישגים המבצעיים היבשתיים בביטחון השוטף הם של לוחמי השריון .למרות
כול ההשתנות של האתגרים המבצעיים ושל אמצעי הלחימה ,ממדי הסייבר,
הצורך בלחימה בתת־קרקע ,והיכולות המתקדמות שברשותנו ,בעתיד כמו בעבר,
מה שינצח הוא הממד הערכי .מה שינצח היא לא הטכנולוגיה ,אלא רוח הלחימה
ואהבת המולדת .יש לנו נוער מצוין ובכך עיקר כוחנו  -כך האלוף קובי ברק
שסיים לאחרונה את הפיקוד על זרוע היבשה
אל"ם (במיל') רונן איציק
לפני למעלה מ־ 20שנה ,בהיותי מ"פ בחטיבה
 7השתתפתי בקבוצת הפקודות לקראת סדרת
האש של קורס מפקדי הגדודים .על הבמה עלה
אז רב־סרן קובי ברק ,קצין האג"ם של חטיבה
 .7הוא היה מגוהץ ,מאורגן ,מצוחצח ורהוט ,וזו
הפעם ראשונה שראיתי מקצוען .הפקודה שנתן
הייתה האיכותית ביותר ששמעתי עד אותו רגע.
האיש הזה ,כך מסתבר ,קלט בהיותו מ"פ את
המרכבה סימן  2בחטיבה  ,7את המרכבה סימן
 3בז בהיותו מג"ד בחטיבה  ,188ואת המרכבה
סימן  4בהיותו מפקד חטיבה  .401עם ניסיון כול
כך משמעותי בקליטת טנקים חדשים והפעלתם
 אין ראוי מלשמוע מה יש לאלוף ברק לומרלנו ,השריונאים.
בימים אלו נשמעות אמירות בעניין הפיכתו
של צה"ל לצבא מקצועי תוך צמצום משמעותי
במערך המילואים ,האמנם?
חשוב להדגיש כי במלחמה כוללת ובתרחישי
ייחוס חמורים ,צה"ל יידרש למערך המילואים
ולא יוכל לבצע את משימתו בלעדיו ,זה ברור
ואין חולקים על כך .עם זאת ,בהסתכלות
על התמורות בשדה הקרב ובדגש על אמצעי
הלחימה המשודרגים טכנולוגית ,אנו מבינים כי
נדרשת רמת מקצועיות גבוהה מאוד בהפעלת
היכולות ובשימור הכשירות בהתאם .צורך זה
מחייב הכשרה מעמיקה יותר ומאמץ לשמירת
הכשירות שאינם אפשריים במערך המילואים.
מכאן שצה"ל רואה בתהליך בניין הכוח את
הצבא הסדיר מתמחה בהפעלת אמצעי הלחימה
המתקדמים והמשוכללים יותר ,וכול חייל,
ובוודאי מפקד בשירותו הסדיר ,יידרש לרמת
מקצועיות גבוהה מאוד .זה דורש לעיתים גם
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האלוף קובי ברק

שירות קצר בקבע כפי שמתבצע בכמה יחידות.
כדי להבין עד כמה האמצעים השתכללו
אתן דוגמה :לאחרונה חטיבה  401קיימה אירוע
פרידה ממני ,ובמסגרת זו עליתי לפקד על מסלול
במרכבה סימן 4מ' .הצוות שלי הורכב ממפקדי
הגדודים ,ואני אמרתי להם" :אני אתן את פקודות
הצוות כפי שאני מכיר ,אני רק מבקש שאת
התרגום לשפה העכשווית תעשו אתם ותפעלו
בהתאם" .הטנק הזה הוא משהו אחר ,זו חללית,
ונדרשת מקצועיות ברמה אחרת בהפעלתו .כיום
יש  4מפקדי מחלקות בפלוגה ,ולמעשה  6קצינים
(עם המ"פ והסמ"פ) בפלוגה ,כך שהמיומנות
הנדרשת בהפעלת טנקים הופכת להיות דומה
למיומנות הנדרשת בהפעלת מסוק קרב.
יש לנו יכולות מתקדמות מאוד ומרשימות
מאוד ,וזה עוד ילך יתפתח (לדוגמה בטנק סימן
" 4ברק") .להפעלת הכלים המתקדמים מאוד
ומיצוי יכולתם נדרשים יידע רב יותר ומקצועיות
רבה יותר ,ויש לכך השלכות על משך ההכשרה,
על הניסיון הנדרש וכול הכרוך בכך .כפועל יוצא
מכך אנשי המילואים יפעילו אמצעי לחימה
פחות משוכללים שדורשים פחות מקצועיות,
ולכך בהחלט שנוכל לשמר את כוחם.
לאחרונה התפרסם המקרה לפיו לוחמי שריון
לא מתקבלים לעבודה בחברות אבטחה בשל
היותם ברמת רובאות נמוכה יותר מלוחמי
החי"ר ,מהי עמדתך בעניין זה?
אני סבור שהתהליך שהוביל להחלטה הזו שגוי
מיסודו .נכון שלוחם החי"ר נדרש למיומנויות נשק
מסוג אחד ולוחם שריון מפעיל נשק מסוג אחר .אך
זוהי ראייה טכנית וצרה שמחמיצה את הצד המהותי
שבדבר .השריונר הוא לוחם ,והצורך שלו להתמודד
עם מצבי לחץ והיכולת הנדרשת ממנו למתן מענה
מול איום אינם שונים במהות בהשוואה ללוחמי
החי"ר .הסכנות שאיתם מתמודדים השריונאים
דומות ,ולכן הדיון העקרוני חייב להיות בשאלה
זו ,בין אם אתה לוחם ובין אם לא.
לוחם באשר הוא לוחם  -חי"ר ,שריון ואחרים
 איננו עניין טכני של רובאות ,אלא עניין מהותישל יכולת התמודדות מול איום ,ומכאן שלוחמי
השריון מתאימים כמו כול הלוחמים האחרים
לשאת בתפקידים האלה.
דובר על כך שבנות יוכלו לשרת בתפקיד
לוחמות בחיל השריון .כעת אנו מתבשרים
שהדבר לא מתממש  -מה בעצם קרה עם זה?
כיוון שאני הנחיתי לקיים את הפיילוט
לשילוב נשים בשריון ,ואני הוא זה שהחליט
שלא לממש זאת ,אוכל לומר שאני מכיר לעומק
ובקיא בכול הסוגיה שהייתה תחת אחריותי
לאורך כול הדרך .קיימנו תהליך בחינה לשילוב
נשים בתפקידי לחימה בשריון במסגרת הגנת
הגבולות .לאחר תהליך בחינה מעמיק ויסודי
מצאנו שאין שום בעיה לנשים לשמש לוחמות
שריון במסגרת משימה זו .בהקשרים אלה אני
קובע שהפיילוט הצליח ,ושאפשר לגייס לוחמות
לשריון למשימות של הגנת גבול.
עם זאת ,לאחר הערכת מצב וחשיבה מבצעית,

הגענו לכלל הבנה כי בעת הזו איננו נדרשים
לכוח מסוג זה .אם הצורך המבצעי יעלה בעתיד
ויוחלט להקים כוח משוריין להגנת הגבולות
 אנו יודעים כעת ,בעקבות הניסוי שעשינו,שנשים יוכלו להשתלב במשימה זו כיוון שהן
הוכיחו את עצמן .ההחלטה אם לשלבן או לא
היא החלטה הנובעת מצורך מבצעי מובהק.
לא אפשרי בימים אלה שלא לומר כמה מילים
על טענותיו של האלוף (במיל') יצחק בריק,
על פערים חמורים בכשירות ובמוכנות כוחות
היבשה למלחמה .מה אתה יכול לומר על כך?
למען האמת נדרשתי לסוגיה הזו כמה וכמה
פעמים בחודשים האחרונים ,ואני מבקש לומר
דבר פשוט :אני סבור שאין בידי נציב קבילות
החיילים הכלים המקצועיים והמספקים לקבלת
התמונה המלאה והמדויקת האם אנו מוכנים
למלחמה ובאיזו רמה .כפי שאני רואה זאת,
רמת המוכנות של יחידות היבשה למלחמה היא
טובה ,והפערים המרכזיים טופלו היטב בשנים
האחרונות .עדיין קיימים פערים שאנחנו מכירים,
ובתוכנית עבודה סדורה גם הם ילכו ויצטמצמו.
מה היית אומר היום לנער המתלבט בגיל
 17האם להיות לוחם בשריון או להיות לוחם
ביחידות אחרות?
הדילמה ברורה לי  -שדה הקרב השתנה .בדורי
ראינו במשקפות שלנו צבאות ,והכנו את עצמנו
למלחמה מסוג אחר  -ולשריון היה תפקיד מאוד
מרכזי בכך .אולם בדור האחרון מאפייני שדה הקרב
השתנו דרמטית ,והאתגרים ממוקדים לסביבה
אורבנית וללחימה במאפייני גרילה .ברור שתפקיד
הטנק ומיקומו בשדה הקרב הנוכחי הם אחרים,
והמוטיבציה לשרת ביחידות אחרות מושפעת מכך
באופן ישיר .עם זאת יש כמה היבטים מובהקים
לטובת השריון גם היום :חלק נכבד מההישגים
המבצעיים היבשתיים בביטחון השוטף הם של
לוחמי השריון! יתר על כן ,כאשר מתבוננים אל
הדור הבא של הטנקים  -מיקומם בשדה הקרב הוא
"פיבוט" (ציר מרכזי) .הם יהיו מרכזיים בהיבטים
של מערך חיישנים (סנסורים) ,קישוריות ,מידע,
כוח האש ,לחימה ושליטה .הטנק הוא במרכז שדה
הקרב וכך הוא יישאר בעתיד .בשריון קיים השילוב
האולטימטיבי בין הלוחם ובין מערכת הלחימה ,בין
האדם והמכונה .לכן אנו רואים תופעה שחוזרת על
עצמה  -מי שמגיע לחטיבה  ,460להכשרת השריון,
אזי לאחר שהוא נחשף וחווה את השריון  -אין לו
דילמה ,הוא נשאר שריונר ומתאהב בזה.
עכשיו כאשר אתה עומד לפשוט את מדיך,
מה היית רוצה לומר אחרי שנות חיים של
שירות כול כך משמעותי בצה"ל?
חשוב לי להדגיש שעל אף כול ההשתנות של
האתגרים המבצעיים ושל אמצעי הלחימה ,ממדי
הסייבר ,הצורך בלחימה בתת־קרקע ,והיכולות
המתקדמות שברשותנו ,כמו בעבר כך גם בעתיד
 אני בטוח כי מה שינצח הוא הממד הערכי .מהשינצח היא לא הטכנולוגיה אלא רוח הלחימה ואהבת
המולדת .לי ברור שיש לנו נוער מצוין ובכך עיקר
כוחנו .בזה אנו חייבים להמשיך ולהשקיע.

האלוף קובי ברק על רקע נגמ"ש "נמר"

האלוף
קובי ברק -
כרטיס ביקור
האלוף קובי ברק נולד בחיפה בשנת
 1964וגדל במטולה ,דור שני לניצולי
שואה .התגייס לצה"ל בשנת 1982
והחל את דרכו בשריון בחטיבה  7שם
היה מ"מ ,מ"פ ,סמג"ד וקצין האג"ם,
ובהמשך התמנה למג"ד  74בחטיבה
 .188ב־ 1997מונה לקצין האג"ם של
עוצבת געש (אוגדה  ,)36וב־1999
הועלה לדרגת אל"ם ומונה למפקד
חטיבת מרכבות הפלדה (חטיבה .)847
בהמשך שימש במקביל מפקד המרכז
לאימון טקטי במרכז הלאומי לאימונים
ביבשה (בסיס צאלים) .בשנת 2002
מונה למפקד החטיבה הסדירה 401
שקלטה אז את טנקי מרכבה סימן 4
הראשונים .בשנת  2004מונה לראש
מחלקת המבצעים באגף המבצעים
(אמ"ץ) .בשנת  2006הועלה לדרגת
תא"ל ומונה לראש מטה פיקוד המרכז.
ב־ 2007מונה למפקד עוצבת נתיבי האש
(אוגדה  .)210בינואר  2010מונה לראש
חטיבת המבצעים במטכ"ל.
במארס  2012הועלה לדרגת
אלוף ומונה לראש אגף הטכנולוגיה
והלוגיסטיקה ,ובאוגוסט  2016מונה
למפקד זרוע היבשה .בפברואר 2019
החליף אותו בתפקיד האלוף יואל
סטריק.
האלוף ברק נשוי ואב לשלושה.
בעל תואר ראשון בהנדסת מכונות
מאוניברסיטת באר שבע ותואר שני
במדעי המדינה מאוניברסיטת חיפה.
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חיל השריון  -יומן מבצעים
רס"ן עדיאל שלמה ,ע' ק' אג"ם מקשנ"ר

אחת הסכמות של הרק"ם "כרמל"

פעילות מבצעית בגזרת עזה
במהלך החודשים האחרונים מגן גדוד 46
בגזרת רצועת עזה ולפניו גדוד .77
בתקופה של סוף חודש מארס עקב ירי החמאס
בוצע ירי לעבר מטרות רבות על ידי גדוד .77
בנוסף על כך חטיבה  7הוקפצה מהאימון צוות
קרב חטיבתי לטובת הלחימה אך לא השתתפה
בשל הפסקת סבב הלחימה.
בתחילת חודש מאי התקיים סבב הסלמה
נוסף בגזרת רצועת עזה בו גדוד  46השתתף
במענה לאירועי חמאס על הגדר ,שיגורי הרקטות
שנמשכו וכוננות ליום הנכבה.
במסגרת אירועים אלו השמידו כוחות הגדודים
מספר רב של מטרות חמאס ותשתיות אמל"ח
של אויב.
כוחות הגדודים בגזרה הגנו מבצעית מרשימה,
פעלו במקצועיות ,מהירות וחתירה למגע!

אמל"ח ואימונים
בתחילת חודש אוגוסט יגיע לסיומו השלב
הראשון בתוכנית של משרד הביטחון לפיתוח
הטכנולוגיות לרק״ם עתידי  -תוכנית כרמל.
מטרת השלב הייתה הוכחת היתכנות לתפעול
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רק״ם באמצעות שני אנשי צוות במדפים סגורים.
הפתרונות הטכנולוגיים שפיתחו שלוש התעשיות
המשתתפות בשלב זה  -אלביט ,רפאל והתעשיה
האווירית ,בהובלת מפא״ת  -ייבחנו במהלך הקיץ
בסדרה מורכבת של תרחישים מבצעיים ,עם
צוות לוחמים שהוכשר במיוחד לשם כך .בשלב
ב׳ של התוכנית ייושמו הטכנולוגיות שיבחרו
בדגם רק״ם מתקדם שיתוכנן וייוצר במנהלת
הרק״ם (מנת״ק).
החודש יתקיים ניסוי בגרסת מענ"ק 750
במסגרת צוות קרב חטיבתי (צק"ח) ' 7גדעון'.
במסגרת הניסוי נבדקת עמידות הגרסה ושילובה
בצוותי קרב גדודי וחטיבתי ,לקראת קליטתה
בחטיבה  7בסוף השנה.
במסגרת צק"ח 'גדעון' ייבחן מעבר הפלס"ר
לתצורת את"ר (איתור תקיפה רשתי).
בימים אלה מעוצבת התפיסה והאפיון של
טנקי ' 4ברק' ב ַחיִל .הטנק דגם 'ברק' הינו פיתוח
ייחודי העתיד לשנות את שדה הקרב.
החלה הסבת הפלוגה המסייעת לתצורת אוה"ד
(איתור והשמדה) .כול פלוגה מסייעת תורכב
משני צוותי אוה"ד ומחלקת מרגמות כדי להגדיל
את רמת הקטלניות והאפקטיביות המבצעית
בשדה הקרב.

החלה הסבת חטיבה  14למענ"ק.

עידוד גיוס ואנשים
חיל השריון גייס את מחזור מארס ,2019
גיוס זה מאופיין בבני ישיבות ומכינות רבים,
והיה אחד הגיוסים הטובים ביותר שנראו
לאחרונה .החיל ממשיך בגיוס לוחמים בעלי
מוטיבציה גבוהה באמצעות הירתמות מפקדים
בחיל ברמות השונות ופעילות הסברה מאומצת.
בכנס המתגייסים האחרון נכחו כ־ 180מלש"בים
וכ־ 100הורים שהגיעו להתרשם ממערכי החיל
השונים ,לשמוע מפקדים ולוחמים לקראת הגיוס.
החיל ממשיך את המאמצים לעידוד הגיוס
לקראת גיוס אוגוסט  ,2019ובו לראשונה יהיה
גיוס ייעודי לפלוגה המסייעת!
במחזור הגיוס הנוכחי ציינו מעל  88אחוזים
מהמתגייסים כי בחרו להתגייס לשריון בעדיפות
גבוהה ,מתוכם  4אחוזים ציינו בעדיפות גבוהה
את העדפתם להשתלב במערך הטנקים.
מיזם קבוצות חברים ו"חבר מביא חבר" ממשיך
להצליח והוכיח עצמו גם בגיוס מארס האחרון
שבו התגייסו כ־ 230לוחמים מקבוצות שהתאגדו
יחדיו טרם הגיוס במסגרת הלימודים בתיכון,
בשנת שירות ובמכינה.

מינויים חדשים בחיל השריון
קידום לדרגת אלוף

רס"ן ברק אסרף
רמ"ד תותחנות במפקדת חיל השריון מונה ל'מוקד יעד'
בתחום התותחנות והועלה לדרגת סא"ל.
רס"ן איתמר מיכאלי
מונה למפקד גדוד 'רומח' ( )75בחטיבה  7והועלה לדרגת סא"ל.
רס"ן נעמן הלר
מונה למפקד גדוד 'שלח' ( )46וחטיבה 401
והועלה לדרגת סא"ל.
רס"ן נתנאל לסרי
מונה למפקד גדוד 'עשת' ( )9בחטיבה 401
והועלה לדרגת סא"ל.
רס"ן איתי זעפרני
מונה למפקד גדוד 'סער' ( )74בחטיבה 188
והועלה לדרגת סא"ל.
רס"ן עידן ניר
מונה לראש ענף חש"ן במרכז לאימונים באש במל"י
והועלה לדרגת סא"ל.
רס"ן אריאל הירש
רמ"ד תורות תחומיות בתוה"ד מונה לרע"ן בתוה"ד
והועלה לדרגת סא"ל.
רס"ן יששכר שפירא
רמ"ד אמל"ח מונה לראש ענף במחלקת אמל"ח
והועלה לדרגת סא"ל.

תא"ל יעקב בנג'ו
ראש חטיבת תוה"ד יועלה לדרגת אלוף
וימונה למפקד הגיס הצפוני בנוסף על תפקידו.

מינויים אחרים
אל"ם גל שוחמי
מונה למפקד אוגדת המפץ והועלה לדרגת תא"ל
אל"ם אודי צור
מונה למפקד חטיבה 7
אל"ם ניר רוזנברג
מונה למפקד חטיבה 188
סא"ל אלעד ביתן
מונה למפקד גדוד 'עֹז' ( )77בחטיבה .7
סא"ל אלעד אפרתי
מונה למפקד גדוד 'עזוז' ( )196בחטיבה .460
סא"ל בני אהרון
מונה לסגן מפקד חטיבה .188
סא"ל ראדי עזמה
מונה לסגן מפקד חטיבה .7
סא"ל איציק אלפסי
מונה לסגן מפקד חטיבה .401

נמדע-דיזל הנדסה
M-113 N-2000

אכזרית סימן 2

T-72 M-4

נגמ"ש  16טון )מיגון רפאל(

אכזרית סימן  2חדשה ומשודרגת

שדרוג מערבי כולל חט"כ ,בק"ש ומיגון

קבוצת נמדע-דיזל הנדסה עם ניסיון של יותר מ 35-שנה בהנדסה וייצור
בעלת הידע והיכולת לשדרג כל טנק ונגמ"ש ברחבי העולם
נמדע-דיזל הנדסה לב פסח ,א.ת .צפוני לוד  7110604טל'08-9781111 :
www.diesel-eng.co.il
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חמש שנים
למבצע
"צוק איתן"
למבצע "צוק איתן"
היו כמה מטרות
הגנת מדינת ישראל בכלל ויישובי הדרום
בפרט ,מפח"ע היוצא מרצועת עזה ,ובכלל
זה ירי תלול מסלול וחדירות מחבלים מהים,
מהאוויר ומהיבשה.
הפסקת ירי תלול מסלול מרצועת עזה לעבר
מדינת ישראל.
השמדת מנהרות החמאס ברצועת עזה  -מטרה
שנוספה לקראת השלב הקרקעי של המבצע.
מבצע "צוק איתן" נועד להמשך עד להשגת
המטרה  -להשיב לאזרחי ישראל את השקט
לתקופה ממושכת ,תוך פגיעה משמעותית
בתשתיות חמאס ושאר ארגוני הטרור ברצועת
עזה .הגדרת מטרות אלה השמיעו מפקדי צה"ל
כמה פעמים בראשית המבצע.1

התוכנית
השיטה :באופן כללי הייתה מגננה ובתוך
כך הפעלה גמישה של כוחות צה"ל בשטחנו
ובשטח האויב.
המשימה :פיקוד הדרום יגן במרחבו ,ישתלט
על המנהרות ההתקפיות וישמיד אותן ,כדי לחזק
את ההרתעה ולהקנות ביטחון לתושבי הדרום.
המבצע הוגדר כמבצע פיקודי 2ונוהל בידי
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מפקד פיקוד הדרום האלוף סמי תורג'מן ממפקדת
הפיקוד בבאר־שבע .גורמים של חיל האוויר,
המטכ"ל והשב"כ הצטרפו למפקדת פיקוד הדרום
ושולבו בצוותי מודיעין ותקיפה משותפים לצורך
המבצע .כיוון שהמבצע התרחש בזירה אחת בלבד,
יכול היה צה"ל על כלל זרועותיו וחילותיו לרכז
את כול כוחו לתמיכה בפיקוד הדרום.

כוחות צה"ל:
פיקוד הדרום ,בפיקוד האלוף סמי תורג'מן.
חיל האוויר ,בפיקוד האלוף אמיר אשל.
פיקוד העורף ,בפיקוד האלוף אייל אייזנברג.
חיל הים ,בפיקוד האלוף רם רוטברג.
שלוש אוגדות" :עזה"" ,געש" ו"הפלדה" ובהן
חטיבות סדירות ואנשי מילואים.

המערכה הקרקעית,
 17יולי  5 -אוגוסט
ב־ 17ביולי ,כמה שעות לפני שהייתה אמורה
להיכנס לתוקף הפסקת אש הומניטרית שישראל
הסכימה לה ,עשו מחבלי החמאס מאמץ נוסף
לתקוף במשולב את מדינת ישראל בדרך האוויר
והיבשה ,בנוסף להמשך ירי תלול מסלול.
ניסיון החדירה במעבר סופה :בשעה 0420
זיהו תצפיות צה"ל  13מחבלים חמושים היוצאים
מפתח מנהרה התקפית כ־ 250מטרים בתוך

שטח מדינת ישראל בכיוון קיבוץ סופה.
כוחות הוזעקו למקום ובוצעו חסימות בצירים
המובילים לאירוע .המחבלים הבינו כי נתגלו
ונמלטו לעבר המנהרה .לאחר כמה דקות בוצעה
תקיפה אווירית של פתח המנהרה ,ובסריקות
שבוצעו לאחר מכן נמצא פתח יציאה ואמל"ח
רב לידו ובתוך המנהרה .אמל"ח זה כלל  3חביות
עם חומר נפץ מוכנות לפיצוץ ,מטולי נ"ט אר־
פי־ג'י־ ,7רקטות נ"א ,לבנות חבלה ,רימוני יד,
רובי קלצ'ניקוב ,מקלע  PKומטעני כלימגור.
בדיעבד הסתבר כי כוח המחבלים מנה  17איש,
מהם נהרגו כנראה  8מחבלים .באותו היום גם
הופל מזל"ט מתאבד נוסף ,הפעם מעל אשקלון.
האירוע כולו שצולם בווידיאו מעמדת
התצפית ונראה על ידי מפקדים ברמות פיקוד
שונות ,היה בגדר "מכה על התודעה" ,והתברר
שנמנע בכך פיגוע איכותי רב־נפגעים .הייתה
זו אולי הסיבה העיקרית למתן האישור למפקד
פיקוד הדרום להכנסת כוחות לשטח רצועת עזה.
מהי "הגנה קדמית"?
כאשר קיבל מפקד פיקוד הדרום האלוף סמי
תורג'מן את האישור לחציית הגבול עם הרצועה
והכנסת כוחות יבשתית ,אל תוך רצועת עזה,
הוא כינה צורת קרב זו "הגנה קדמית" .3אולם
בשפה הצבאית הבין־לאומית ,כאשר מדובר על
"הגנה קדמית" ( )Forward defenseהכוונה

כוחות שריון בתנועה
לעבר הרצועה

מבצע "צוק איתן" היה מבצע צבאי רחב־היקף ברצועת עזה בעקבות
ירי רקטי רב לעבר אוכלוסייה אזרחית ויישובים בדרום ,שהחל כתגובה
למבצע "שובו אחים" של צה"ל ,לאחר חטיפת שלושת הנערים הישראלים
ורציחתם" .צוק איתן" נמשך  50יום ( 8ביולי עד  26באוגוסט  )2014תחת
פיקוד הדרום בהשתתפות כוחות אוויר ,יבשה וים .בתוך כך אותרו והושמדו
מנהרות התקפיות בשילוב צוותי־קרב חטיבתיים מבוססי שריון
אל"ם (במיל') ד"ר בני מיכלסון

הייתה לריכוז מרב הכוחות על קו הגבול ,בלא
לעבור לטריטוריה של האויב .הייתה זו תפיסה
שהתפתחה בצבא ארצות הברית ואחר כך בכול
נאט"ו ,בעקבות לקחי מלחמת יום הכיפורים ,לגבי
האיום של מתקפת ברית וורשה בזירה האירופית.
הכוונה הייתה לרכז מלכתחילה עוצמת אש רבה
למניעת ִמ ְבקָע עמוק של האויב לשטחנו .4מכאן
ברור שלא זו הייתה כוונתו של מפקד הפיקוד.
הרעיון המבצעי של סמי תורג'מן היה פשוט,
לבצע פשיטה פיקודית באמצעות שלוש אוגדות,
להשמיד את המנהרות ההתקפיות של החמאס,
ולסגת לשטח מדינת ישראל.
פשיטות אלו ביצעו חטיבות סדירות במסגרת
שלוש האוגדות במקביל כאשר:
אוגדה  162בפיקוד תא"ל נדב פדן פשטה
בצפון־מזרח הרצועה במרחב בית חנון ,הכפר
ג'באליה ובית להייה.
אוגדה  36בפיקוד תא"ל איציק תורג'מן פשטה
במרכז הרצועה במרחב אל־מע'אזי ,בריג',
נוציראת ,זיתון סג'עיה.
אוגדת עזה ( )643בפיקוד תא"ל מיקי אדלשטיין
פשטה בדרום־מערב הרצועה במרחב דיר־אל־
בלח ,חירבת א'חזעה ,בני סוהילה ,עבסאן,
רפיח.
בנוסף המשיכה אוגדת עזה להיות אחראית
על גבול הרצועה לכול אורכו באמצעות שתי

חטיבותיה המרחביות ,גם בעורף אוגדות
 36ו־.162
הלחימה הקרקעית ברצועה בוצעה באמצעות
צוותי־קרב־חטיבתיים (צק"חים) וצוותי־קרב
גדודיים ולא עם חטיבות וגדודים אורגניים,
תוך שילוב בין־זרועי עם האוויר והים ושיתוף
בין־חילי הדוק בין השריון ,החי"ר ,ההנדסה,
הארטילריה והאיסוף הקרבי .5לראשונה בתולדות
צה"ל פעלו הכוחות הלוחמים כולם במערכת
שליטה ובקרה משותפת ומקושרת המאפשרת
קבלת החלטות על סמך תמונת מצב אחידה,
המצויה על צגי מחשב אצל המפקדים כולם
עד לרמות הנמוכות ביותר .לכולם היו נתוני
מודיעין המתעדכנים באופן דינמי מהקמ"נים
באשר הם וברור היכן נמצאים כוחות שכנים,
לרבות בים ובאוויר .יכולת זו מאפשרת העברה
חלקה ויעילה של מסק"ר מגזרה גדודית אחת
לשנייה וכן העברת אמצעי אש אחרים.
כוחות ההנדסה היו בליבת הפעילות באיתור,
בחשיפה ובהשמדה של המנהרות ההתקפיות,
כאשר כוחות החי"ר והשריון מאבטחים אותם.6
המהלך הביא לפגיעה ב־ 32מנהרות התקפיות אך
כמעט שלא פעל אל מול מערך המנהור העיקרי
של המחבלים בעומק הרצועה.
עם הגעת כוחות צה"ל לקצוות אשר שוערו
כתחילת המנהרות בעומק שטח רצועת עזה,

הם נעצרו ונערכו לשהייה ארוכה בשטח עד
לסיום העבודות ההנדסיות של איתור המנהרות
ההתקפיות ונטרולן .שהייה זו נעשתה ב"מגננים"
שבהם התקבלה ההספקה ,נעשו תיקונים בכלים
ואף שימשו למנוחה ,אך היא הייתה בעייתית
והפכה לנקודת תורפה .הלחימה הפכה להיות
סטטית כמו במלחמת העולם הראשונה100 ,
שנים קודם .בלחימה סטטית התאפשר למחבלים
לחזור לעמדות שאותן נטשו עם התקדמות
כוחות צה"ל ואף לבנות עמדות חדשות במרחק
ירי צלפים ונ"ט מכוחותינו ,ולהפכם למטרות
לירי מרגמות שגבה קורבנות .במשך  20ימי
הפשיטה הקרקעית התנהל דו־קרב שוחק בין
חיילי צה"ל שחסו מאחורי סוללות עפר לבין
המחבלים שניצלו את השטח הבנוי מסביבם
לניסיונות פגיעה וחטיפת חיילים בלילה ,בשעות
הדמדומים או עם שחר .יחידות צה"ל השתמשו
פעמים רבות במגננים כשטח בסיס ממנו יצאו
לפשיטות חפש־והשמד וחזרו אליהם .במקביל
המחבלים המשיכו בירי הרקטות לעבר ישראל,
אך כמות השיגורים פחתה.
הפשיטות הקרקעיות הביאו את כוחות צה"ל
לעומק שלא עלה על  3קילומטרים בתוך הרצועה.
קרבות משמעותיים התרחשו בעיקר בסג'עיה,
בבית חנון וברפיח .במקומות אחרים כמו בית
חנון ,ג'בליה וחזעה ביצע צה"ל פעולות מקומיות
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בלבד .נוכחות השריון אפשרה העתקה מהירה של
כוחות מגזרה לגזרה לטיפול בבעיות בלתי צפויות
או להכרעת נקודת התנגדות ספציפית .כך קרה
לדוגמה עם הנעת חטיבה  401מבית לאהיה לבית
חאנון ועם גדוד " 53סופה" ממועזי לסג'עיה.
המחבלים לא היוו אויב משמעותי לצוותי־
הקרב של צה"ל בעת התקדמותם ולרוב נסוגו
ונמנעו מלחימה כאשר כוחותינו תקפו ,על אף
שמרבית התקיפות היו חזיתיות ,כ"מכבש" ,ללא
תמרון או תחבולה.
הגנת הגבול :בינתיים ,בעת שכוחות פיקוד
הדרום היו עסוקים בהשמדת המנהרות בתוך
הרצועה ,ניסו המחבלים לבצע מספר פיגועי
חדירה לשטח ישראל דרך מנהרות התקפיות
ובדרך האוויר .ב־ 19ביולי בשעה  0900נתקל
חפ"ק חטיבת שריון  188על  3ג'יפים ,צפונית
לכיסופים ,עם  9מחבלים לבושים במדי
צה"ל שיצאו ממנהרה בשטח מדינת ישראל.
לכוחותינו נגרמו  2הרוגים ו־ 4פצועים ,בהם
המח"ט .אנשי החפ"ק הצליחו להרוג מחבל
אחד ,השאר ברחו חזרה למנהרה ולשטח
הרצועה .בדרכם הסבו המחבלים נזק למוצבים
ומתקני צה"ל בקרבת הגדר .המחבלים השאירו
בשטח אמל"ח רב שכלל רקטות מסוג אר־פי־ג'י
 7ו־ ,29מוקשים ,רימוני יד ,לבנות חבלה ורובי
סער מסוג קלצ'ניקוב.
באותו היום בשעה  1500אחר הצהריים
ממערב לכיסופים ,יצאו שני מחבלים ממנהרה
וירו נק"ל ונ"ט לעבר דחפור ד־ 9שעבד במקום.
הכוח השיב ירי לעבר המחבלים ,בעקבותיו
התפוצצה חגורת נפץ של אחד מהם והוא נהרג,
השני נדרס על ידי הדחפור .על אחד מהמחבלים
ההרוגים נמצאו אזיקונים וסם הרדמה ,דבר
שהעיד על הכוונה לחטיפת חיילים.
יומיים אחר כך ב־ 21ביולי בשעה  0920חדרה
קבוצת מחבלים לשטח ישראל ליד קיבוץ ניר
עם ,באמצעות מנהרה התקפית .בכוונתם היה
לבצע מארב לרכב הנע על הכביש ובמקביל לבצע
הרג ביישוב .כלי טיס של חיל האוויר וכוח צה"ל
סיכלו את המחבלים .מג"ד "גפן" מבה"ד  1סא"ל
דולב קידר ועוד  3חיילים נהרגו מירי אר־פי־ג'י
ונק"ל מטווח קרוב על רכב המג"ד שהיה מסוג
לנדרובר "דוד" (ממוגן ומדוגם לפעילות באיו"ש
כנגד אבנים ונק"ל) .באירוע נהרגו  9מחבלים
ונמצא אמל"ח רב ,בין השאר מטולים ורקטות
אר־פי־ג'י־ ,7רימוני יד 2 ,חגורות נפץ ,כלימגורים
ורשת הסוואה.
ב־ 28ביולי בשעה  ,1845חדרה לשטחנו
קבוצה של  7מחבלים סמוך לקיבוץ נחל עוז.
היא תקפה כיתה בת  8לוחמים מגדוד  17ששהתה
בקרבת ְמצָד (פילבוקס) במקום .באירוע נהרגו
 5לוחמים ו־ 2נפצעו .המחבלים חזרו למנהרה
ולשטח הרצועה ללא נפגעים ,לאחר שהשאירו
במקום  4רובי קלצ'ניקוב ו־ 2מטולי אר־פי־ג'י־.7
כמו כן חוסלו  2מחבלים שניסו לחדור עם מצנחי
רחיפה באזור רפיח.
החל מ־ 26ביולי ניסו גורמים בין־לאומיים
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מפת המהלכים הצבאיים במבצע "צוק איתן"

כמה פעמים להגיע להפסקת אש הומניטרית בין
צה"ל לחמאס .בעוד שישראל הסכימה ליוזמות
אלה חמאס הפר את הפסקות האש פעם אחר
פעם .ההפרה החמורה ביותר התרחשה ב־1
באוגוסט ,אז חמאס תקף  3חיילים וניסה לחטוף
אחד מהם.
ב־ 3באוגוסט סיימו כוחות פיקוד הדרום את
פעילותם כנגד מנהרות החדירה ,ובתוך יממה
נסוגו לשטחנו ונערכו מחדש מסביב לרצועה.
בכך תם חלק זה של המבצע.

אוגדה 162
אוגדה  162היא "עוצבת הפלדה" בפיקודו של
תא"ל נדב פדן פעלה בצפון רצועת עזה במבצע
"הגנה קדמית" ,עם כוחות חי"ר ושריון .אבדותיה
במהלך הלחימה כללו  7הרוגים ו־ 116פצועים.
האוגדה תקפה וכבשה את מרחב בית חנון
ופעלה להשמדת מנהרות התקפיות במרחב אל־
עטטרה ,בית להייה ,בית חנון ומחנה הפליטים
ג'בליה .בתוך כך פגעה במאות מחבלים והשמידה

תשתיות חמאס ומנהור התקפי.7
חטיבת השריון " 401עקבות הברזל"
בפיקוד אל"ם סער צור :בתחילת חודש יולי
 2014הופעלו גדוד  52ופלוגת טנקים מגדוד
 46לגזרת פיקוד הדרום ,כחלק מעיבוי מערך
ההגנה וכוננות לביצוע פעולה התקפית .מפקדת
החטיבה הופעלה למבצע באמצע אימון מתוכנן
במרכז לאמון מפקדות חטיבה (מאמ"ח) שבוצע
במחנה ג'וליס .ב־ 17ביולי  2014כאשר החל
המהלך הקרקעי של מבצע "צוק איתן" השתלב
צוות הקרב החטיבתי של חטיבה  401במבצע
בפיקודו של אל"ם סער צור.
צק"ח  401השתתף במבצע בשתי גזרות
פעולה שונות בצפון הרצועה :המשימה הראשונה
של צוות הקרב החטיבתי "עקבות הברזל" הייתה
להשתלט על צפון אל־עטטרה ועל פיר של מנהרה
התקפית שנמצא במרחב זה .לאחר נוהל קרב
חפוז יצאה החטיבה ללחימה ביום חמישי 17
ביולי בלילה .הפעולה נפתחה בסיוע אש מסיבית
של חיל האוויר למטרות שהגדירה החטיבה .סיוע

אש של חיל הים ואש ארטילרית קדמו לכניסת
הטנקים וכוחות החי"ר .הטנקים חדרו לשטח
הרצועה לכבוש תחילה את השכונה הצפונית,
הידועה בשם שכונת הפחונים .האוכלוסייה
האזרחית המקומית נטשה עוד קודם לכן את
האזור ,ומי שנותר שם היו מחבלים .עם הכניסה
נתקלו הכוחות בשלוש חוליות אר־פי־ג'י מטווח
קרוב ,מספר אל"ם סער צור שהיה מפקד החטיבה
בלחימה" :טנקים השמידו שתיים מהן ומסוקי
קרב השמידו את השלישית .החי"ר נכנס איתנו
לכיבוש מלא של השכונה עד אור ראשון .השכונה
הייתה מלאה בפירים של מנהרות לחימה ,שמהן
יצאו במהלך הלחימה מחבלים שהושמדו בירי
הטנקים ובירי החי"ר מטווח קרוב .עם אור ראשון
הושלם כיבוש השכונה ובתים רבים בה נהרסו

הרכב צוות קרב חטיבתי במבצע "צוק איתן"

באש העזה ובדחפורים ,לקראת שלב הטיפול
במנהרות.
צוות הקרב החטיבתי של "עקבות הברזל"
הקים לעצמו לשם כך מרחב אבטחה ,כשהטנקים
מוצבים בחזית בסיוע החי"ר באגפים .פעילות
הלחימה התבססה רבות על מודיעין שהגיע
ממקורות שונים ובזמן אמת ,ובלשון הצבאית,
סגירת מעגלים מהירה עם הטנקים .מעט מאוד
ביצעו ירי לעברנו ,מוסיף המח"ט ,במהלך כול
השבועיים שהיינו בשטח הרצועה השמדנו  8עד
 10חוליות נ"ט בכול יום ,לפני שהספיקו לירות
עלינו ,הוא מוסיף .נשארנו בצפון אל־עטטרה
עד יום שני ( 21ביולי) וערב קודם לכן קיבלנו
התרעה  -לכיבוש החלק הדרומי של בית חנון.8
חטיבת הנח"ל בפיקוד אל"ם אורי גורדין,

לחמה במבצע "צוק איתן" במשך  18יום עד
 5באוגוסט  .2014למבצע "צוק איתן" הגיעה
החטיבה ישירות ממבצע "שובו אחים" בשטחי
יהודה ושומרון בו פעלו הגדודים במסגרת הגזרות
החטיבתיות באיו"ש והמפח"ט כצק"ח משימתי
עד השבוע שלפני מבצע "צוק איתן" .במבצע
כללה החטיבה כמה צוותי־קרב גדודיים.

אוגדה 36
אוגדה  36היא עוצבת "געש" בפיקוד תא"ל
איציק תורג'מן ,פעלה במבצע "צוק איתן" במרכז
רצועת עזה ,בגזרות סג'עיה ,ג'וחר א־דיכ ואל
מועזי .משימתה הייתה להשמיד מנהור התקפי
ולפגוע בחטיבת דרום העיר עזה של החמאס.
האוגדה כללה  4צוותי קרב חטיבתיים .אבדותיה
כללו 38 :הרוגים ו־ 362פצועים.9
חטיבת שריון " 188ברק" בפיקוד אל"ם
תומר יפרח ,היא חטיבת שריון הכפופה לאוגדה
 36באופן קבוע .החטיבה לחמה ברצועת עזה
במשך  28ימים .כמו עוצבות אחרות במערכה,
גם חטיבה זו לא לחמה בגזרה שאליה התכוננה
במסגרת התוכנית האופרטיבית .הגזרה שבה
לחמה לבסוף ,מוע'זי ודיר אל בלח ,לא נבחנה
כלל בשלבי ההכנות ללחימה בעזה.10
חטיבת שריון  7בפיקוד אל"ם נדב לוטן
נכנסה למבצע במהלך אימון במצב הנוח ביותר
מבחינתה .רוב הגדודים עשו תרג"דים (תרגילים
גדודיים) לפני המבצע ,וגדוד  75התכונן להסבת
הטנקים שלו למרכבה סימן  ,4הסבה שהייתה
אמורה להתחיל בתחילת אוגוסט .החטיבה
הגיעה למבצע לאחר למעלה משנה של עיסוק
בכמה נושאים מרכזיים ,שחלק מהם הביאו אותה
בצורה טובה למבצע זה.
העיסוק בלחימה בשטחים סגורים :בשלוש
השנים שקדמו למבצע החטיבה הובילה בצה"ל
את נושא הלחימה בשטחים סגורים (גם בתקופתו
של המח"ט הקודם אל"ם עודד בסיוק) ,שטח
בנוי ,שטח הררי ,טכניקות התותחנות בשטחים
אלה ,והתגברות על מכשולים בשטח הבנוי.
חודש לפני המבצע ,הובילה והשתתפה החטיבה
בהשתלמות אוגדתית מרמת מ"פ ומעלה ,שעסקה
בהתגברות על מכשולים בתוך שטחים בנויים.
מ"פים של טנקים והנדסה ציינו לאחר המבצע
כי מה שעשו בהשתלמות זה בדיוק מה שהם
ראו במבצע.
החטיבה עברה שינוי במבנה ובארגון שלה
לקרב מתחילת  :2014שינוי זה הנקרא "צק"ג
עוז" (מבנה עדכני של צוות קרב גדודי) שכלל גם
שינוי ארגון מפקדות הגדודים ,תוך הכללת סדיר
ומילואים יחד .נוספה פלוגה מסייעת ופלוגת
טנקים שלישית במילואים .בכול אלה סיימו את
האימונים עד הפסח האחרון שלפני המבצע.
את רשמיו מהמבצע תיאר המח"ט אל"ם
נדב לוטן" :כמו בכול מלחמה החוויה המרכזית
הראשונה היא השלב המטלטל משהו של המעבר
מתוכנית לפקודה .אתה נערך ומתכונן לפעילות
מסוימת ,לדוגמה התקפה בעומק השטח הבנוי,
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טנק מתמרן ב"צוק איתן"

ופתאום אתה עובר לנושא ה"הגנה הקדמית"
ועוסק במנהרות ,ומי מאיתנו עסק קודם לכן
במנהרות? לא ידענו להתעסק במנהרות .בפרק
הזמן שקדם לכניסה הקרקעית ב"צוק איתן"
ערכנו גם נוהל קרב וגם אימון ממצה .הלקח
הבסיסי מכך היה שיש חשיבות רבה לגמישות
ולמעבר בין מצבים שונים".
"אחד הדברים החשובים ,ציין אל"ם לוטן,
הוא ש"אנחנו נדרשים בימים הראשונים ,כדי
לצבור ביטחון וכדי לארגן את השטח נכון ,גם
להפעיל אש וגם כדי להתחיל להתחכך עם השטח,
לעשות מבצעים שהם מטשטשי קו מגע .לא
אישרו לנו את כול התוכניות שרצינו ,ובהן פשיטות
ומארבים חוצי־גדר בחלק מהמקומות .עם זאת,
גם מהמקומות שבהם היינו הפעלנו אש ,הפעלנו
מסוקי קרב והתחלנו לייצר חיכוך עם השטח.
חשיבות רבה יש גם למיומנות המפקדה במעבר בין
נוהלי קרב עם היחידות השונות שאיתן לחמנו".
במהלך "צוק איתן" הועברו גדודי חטיבה 7
לצוותי קרב של חטיבות חי"ר ,ויחידות חי"ר
הועברו לצוות הקרב החטיבתי של  .7חטיבה 7
הייתה תחת פיקוד אוגדת עזה וחזרה לפיקודה
של אוגדה .36
ממשיך המח"ט" :מטרות המבצע הוגדרו
בצורה ברורה ואפילו מינימליסטית ,כדי
שיהיה אפשר לכמת את התוצאות ולהגדיר את
ההישגים הנדרשים .ידענו שיש מנהרות וזה לא
הפך לטכניקה קרבית .ידענו כללית את מוצאי
המנהרות ,אבל לא ידענו איך מטפלים בהן.
בעת הלחימה עצמה הבנו שיש לנו שתי צורות
קרב עיקריות .האחת היא קרב התקפה שמשמעו
כיבוש השטח ,כיבוש של מרחב השתלטות על

כוחות שריון בהיערכות לפעולה

מבנים בגזרת הלחימה וטיהורם .המרחב שנכבש
וחלק מהטיהור היה לטפל במנהרות .עניין אחר
שלא הבנו מספיק טוב הוא שאנחנו עוברים
כול הזמן בין צורות קרב ,עוברים מהתקפה,
שחלק ממנה זה טיהור המרחב ,לצורת קרב
הגנה ,והדברים דינמיים .רוב התכנונים שלנו,
הסביר אל"ם לוטן ,נגמרו בקווי סיום לחימה
ולא העמיקו בשלב זה ברציפות השהייה באזור.
אחד הדברים המרכזיים שאנחנו מבינים היום
והבנו תוך כדי המבצע הוא שהפעילות אינה
מסתיימת בהגעה לנקודה מוגדרת בסוג כזה של
לחימה ,אלא בהגנה במרחב ובטיפול במטרות
וביעדים שבו".11
ארבעה נושאים העסיקו את חטיבה  7ב"צק
איתן":
מארבי המתנה של המחבלים שבהם נתקלו
מטווחים קצרים סמוך לפירים של מנהרות,
בהם היו צלפים ,ירי נ"ט קצר־טווח כמו אר־
פי־ג'י ,ואף מעט מחבלים מתאבדים שפוצצו
עצמם על בתים או טנקים.
ירי לכיוון מבנים שחלקם נועדו להיות
מלכודת מוות ,אם להערכת המחבלים היו
בעלי חשיבות לשימוש צה"ל .במקרים כאלה
הם ירו אל המבנים.
מסתור יחסי מנשק נ"ט .ככול שנכנסו לתוך
השטח הבנוי בצפיפות הושג מסתור יחסי
מנשק הנ"ט של המחבלים ,אך עדיין היה ירי
כזה ,לרבות נ"ט ארוך טווח.
איומים משולבים ,שילוב של מטענים
מאולתרים ,זירות מטענים ,ירי צלפים,
היתקלויות מטווח קרוב של מחבלים
שמתמרנים בחלק מהזמן במנהרות מתחת

לפני הקרקע וצצים בנקודות שונות.
סוגיה אחרת הייתה ירי תלול־מסלול של
מחבלים על כוחות צה"ל ,על שטחי כינוס
והיערכות ובעת תנועה ,בשילוב ירי מרגמות,
רקטות קצרות־טווח ,תול"רים ונ"ט קצר־טווח.
כמה מהרוגי החטיבה במבצע נפלו עקב ירי כזה.
מהירות התקיפה .שלב ההתקפה החטיבתי
היה מהיר מאוד ודומה מאוד לאימונים ,גם
בשטחים הבנויים ,שם היה לטנק יתרון עצום
בעוצמת האש שהוא מביא איתו ,ובמסה שמגיעה
איתו פנימה לתוככי השטח הבנוי .הוא מגיע מהר,
תופס את הפאתים בצורה טובה מאוד ומצליח
להביא איתו את כול הכוחות המשולבים ,כמו
ההנדסה ,התצפית והאחרים.
טיהור המרחב .נערכו לא מעט פשיטות
משוריינות פנימה לתוך השטח הבנוי .כוחות
החטיבה הגיעו עד לציר האורך המרכזי ברצועת
עזה ,בערך  2.5קילומטרים מהים .אחד הגדודים
של החטיבה נכנס במהירות פנימה במטרה להשיג
מודיעין .מודיעין כזה הנוצר באמצעות החיכוך עם
האויב ,אִפשר לסגור מעגלי אש חיוניים .הפשיטות
המשוריינות היוו כלי נהדר ליצירת חיכוך.
סוגיית העורף הצבאי .אחד היתרונות של
הלחימה בעבר היה שמקו מסוים אין אוכלוסייה
עוינת .כשהגענו לציר האורך ברצועה נותרו
מאחור מחבלים שצצו מתוך פירים של מנהרות,
בשטחים שבהם היה על כוחות צה"ל לפעול,
וניסו לירות בטנקים ,כמו כן נורו פצצות מרגמה.
כתוצאה מכך היו לחטיבה כמה הרוגים בעורף
הצבאי והסתבר שצריכים בו שליטה טובה.
חטיבה  7ב"צוק איתן" הפעילה כוחות
ייעודיים רבים .לחטיבה היה כוח רב־חילי ולעתים

הערות:
 .1ראה למשל ,תא"ל נדב פדן ,מפקד אוגדה  162באיגרת לחייליו ,לפני הכניסה הקרקעית ,אתר דובר צה"ל.
 .2רא"ל בני גנץ ,הרמטכ"ל ,פקודת יום סיום מבצע "צוק איתן" 1 ,ספטמבר .2014
 .3מתי טוכפלד" ,הטיפול במנהרות החל כבר שנה לפני צוק איתן" ,ישראל היום 21 ,ספטמבר .2014
."Forward Defense" A NATO Archives seminar on NATO's Early Military Planning for Central Europe 22 Apr 2014 .4
 .5שחר רופין ,קרב משולב :כך נלחמים כוחות צה"ל ברצועת עזה ,אתר צה"ל 4 ,אוגוסט .2014
 .6עלי זוזובסקי ,עזה במלכוד ,במחנה  -גיליון  14 ,32אוגוסט .2014
 .7הצגה למפקד פד"ם ,סיכום "צוק איתן" אוגדה  ,162עוצבת הפלדה ,אוקטובר .2014
 .8סא"ל (במיל') דוד כספי ,מבצע "צוק איתן" חטיבה  ,401ספטמבר  ,2014עמ' .15
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גם רב־זרועי .היא הפעילה את חיל האוויר
למטרות אויב קרובות מאוד לכוחותינו ,תקפה
מטרות בתוך מרחב גדול ועמוק יותר בשטח
האויב מבעבר .החטיבה נמצאה במצב בלתי
רגיל ומפקדת החטיבה נראתה שונה מבעבר,
עם מערכות שו"ב מתקדמות ,מודיעין איכותי
ומכלול אש ,שיש בו גם נציג בכיר של חיל האוויר,
היודע לתקוף הכול.
לצורכי תקיפה השתמשה החטיבה ממטוס
הקרב עד טנק ועוד אמצעים מיוחדים .עם כול
האמצעים שברשותה ,כול שנותר הוא לדעת
למצות את המודיעין בצורה איכותית ולתעדף
נכון את תקיפת המטרות.
חטיבה  7הפעילה כוח במשך  18ימי לחימה
וקטלה כמעט  150מחבלים .במבצע "צוק איתן"
היו לחטיבה  7תשעה חללים וכמה עשרות
פצועים.
חטיבת "גולני" בפיקוד אל"ם רסאן עליאן,
נקראה למבצע "צוק איתן" בזמן שהייתה
בתעסוקה מבצעית בצפון .גדוד  12נמצא ברכס
רמים ,גדוד  13בחרמון ,גדוד  51בגזרת זרעית על
גבול הלבנון ויחידת "אגוז" בפעילות מבצעית
מתגברת בחטמ"ר הדרומית באוגדת עזה .אבדות
הצק"ח במבצע הסתכמו ב־ 17הרוגים ו־222
פצועים.
הפעלת חטיבת "גולני" במבצע נעשתה
בהדרגה .הייתה זו חטיבת החי"ר הסדירה
האחרונה ששוחררה מתעסוקה מבצעית
ואימונים והוקצתה ללחימה בעזה .יחד עם זאת
היה מספיק זמן לחטיבה ויחידותיה לבצע נוהל
קרב ארוך ,תוך מעבר משיגרה לחירום .התאפשר
לה לגייס השלמות מילואים ,לצבור את הכוחות
באופן סדור ומושכל ,להשלים פערים ,לרכז
נתונים ולהכין את המשימות להמשך פעילות
החטיבה ויחידות המשנה שלה.12

אוגדת עזה 643
אוגדת עזה  643בפיקודו של תא"ל מיקי
אדלשטיין הייתה האוגדה הגדולה ביותר
שפעלה במבצע "צוק איתן" .במקביל למבצע
"שובו אחים" במרחב איו"ש נדרשה אוגדת עזה
להיערכות מוגברת לאור התרעה של ביצוע פיגוע
מורכב דרך התווך התת־קרקעי במרחב כרם
שלום .עם מציאת גופות הנערים באיו"ש נערכה
אוגדת עזה לביצוע התוכנית .האוגדה נועדה להגן
על גזרת הרצועה כולה ולתקוף בדרום רצועת
עזה בגזרת רפיח־חרבת חיזעה־דיר אל־בלח
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

להשמדת תשתית מנהור התקפי.13
במבצע "צוק איתן" ,הופעלו צוותי־קרב־
משוריינים  -יחידות משולבות ברמה החטיבתית
שעיקרן גדודי שריון .לראשונה מאז מלחמת
לבנון השנייה לחמה במבצע גם חטיבת ההכשרות
של השריון ,חטיבה  ,460ככוח מאוגד .החטיבה
שבימים כתיקונם איננה משמשת ככוח לוחם
אלא חטיבת הכשרות שבה עובר לוחם השריון
את כול המסלול הארוך שבין טירונות ,לימוד
מקצועות השריון ,אימון הצוות ,המחלקה
והפלוגה ואימוני מפקדי הטנקים ולאחריהם
קציני השריון ,הפכה בהתרעה קצרה מאד לכוח
לוחם .כוח שמרבית לוחמיו מגיעים מהטובים
שבלוחמי החיל .החטיבה שהופעלה ככוח לוחם
כמעט ּבִ ן־לילה לחמה במקצועיות והשיגה את
כול מטרות הלחימה שניתנו לה ולכוחות המשנה
שסופחו לצוות הקרב החטיבתי .למעט האירוע
רב הנפגעים שהתרחש בפיצוץ מרפאת אונר"א,
שבו נפלו כמה מלוחמי יחידת "מגלן" שסופחה
לצוות הקרב ,סיימה החטיבה את הלחימה ללא
טנק אחד שהושמד וכמעט ללא נפגעים.
במהלך מבצע "צוק איתן" נסעו ותמרנו
הטנקים של חטיבה  ,460לאורך 13,303
קילומטרים של תנועה ולחימה וירו  4580כדורי
תותח .14הן לוחמי השריון של חטיבה  460והן כלי
הלחימה הכבדים שלהם חזרו בשלום לבסיסם.
את המשימות שהוטלו עליהם מילאו במלואן
כשצוות־הקרב־החטיבתי הותיר אחריו לפחות
 70מחבלים הרוגים ,ושני הגדודים הנוספים
הותירו אחריהם מטרות אויב הרוסות ו־107
מחבלים הרוגים נוספים .צוות־הקרב־החטיבתי
ויחידות הארטילריה וחיל האוויר שתחת פיקודו
15
הישיר תקפו במהלך הלחימה  903מטרות אויב
השמידו במהלך הלחימה לפחות  216מטרות אויב
שכללו מחסני אמצעי לחימה ,בתי פעילים ,דירות
מבצעיות ,מבנים ממולכדים ,פירי מנהרות ומרחבי
שיגור של רקטות .16מבין לוחמי בית הספר לשריון,
הן במסגרת צוות הקרב החטיבתי והן במסגרת
חטיבה  261וחטיבת הצנחנים  -שמסגרתם לחמו
גדודי "שחק" ו"שלח"  -לא נפלו חללים.
חטיבת "גבעתי" בפיקודו של אל"ם עופר
וינטר התארגנה במבצע "צוק איתן" למסגרת
צק"ח .החטיבה לחמה במבצע במרחב ח'ירבת
ח'זעה ומזרח רפיח .היא פגעה והשמידה 10
מנהרות התקפיות ,יותר מכול חטיבה אחרת
במבצע.
סא"ל דהן ,מג"ד  52שיועד לצאת לביצוע

משימת חילופי הכוחות בח'ירבת ח'זעה קיבל
מהמח"ט הוראה חדשה ובהולה :קח את הטנקים
שלך ,חצה את ציר "טנצ'ר" והמתן שם .המשימה
לא הייתה פשוטה שכן הדרך ל"טנצ'ר" עברה
בשטחים שלא טוהרו עדיין והיו זרועי מיקוש
ומלכודים .הפעם לא ניתן היה להשתמש בדחפור
האיטי לפילוס הדרך כי הפקודה הייתה להגיע
מהר ככול האפשר לנקודה שתחסום את דרכם של
החוטפים .הכוחות יצאו מבלי לטהר את השטח,
כאשר מוראד ,מפקד פלוגה ח' ,ניסה לאלתר
דרכים עם הטנק שלו כשהוא פורץ דרך דרכים לא
סלולות וחצרות .המג"ד פקד על האחרים לעלות
על עקבות הטנק שלו ושל סגנו מאיר וולקר
ושלושתם הובילו את הכוח וכול שאר הטנקים
בעקבותיהם .בהתאם למסורת הפקודה "אחרי"
של צה"ל הובילו סא"ל דהן וסגנו את אנשיהם
בדרך לא מטוהרת כשהם בראש .הם עברו 13
קילומטרים בנהיגה רצופה בשטח אויב כשהם
חשופים למיקוש ולמטענים ובדרך הזו הגיעו אל
מערך המחבלים ברפיח מעורפו של האויב .הם
היו הכוח העיקרי במהלך החטיבתי "חניבעל"
שנועד למנוע את חטיפת לוחמי צה"ל .הם חברו
ללוחמי "פתן" ולפלוגת "ומפיר" בפיקודו של טל
רבינוביץ ,שהייתה ממוקמת מלכתחילה לא הרחק
משם .לוחמי "רימון" הגיעו מיד אחריהם בציר
שנפרץ .מעגלי לחימה נסגרו במהירות מטורפת
ועמם שטף של מטרות :גדוד "הבוקעים" ניהל
קרב אש נגד מטרות חמאס ברפיח והשמיד כל
איום על הכוחות .רס"ן יובל כנען ,מפקד פלוגה
ז' בגדוד השריון "הבוקעים" ,ששימש הכוח
המשוריין בצוות הקרב החטיבתי ,הגיע ישירות
לזירה כמה דקות לאחר ההתקלות .הוא קיבל
את תמונת הקרב במלואה ,ומיד כאשר ניתנה
הפקודה ל"נוהל חניבעל" ,שעט עם ה"מרכבות"
שלו לאורך ציר "טנצ'ר" כדי לנתק כך את ציר
הנסיגה המשוער של החוטפים ,ו ָחבַר למפקדיו.
חטיבת הצנחנים הסדירה  35בפיקודו של
אל"ם אליעזר טולדנו התארגנה למבצע "צוק
איתן" כצוות קרב חטיבתי .החטיבה לחמה מול
שני גדודי חמאס  -גדוד מזרחיות וגדוד דרומיות
 שניהם בתחום חאן־יונס .בגזרת "קרארה"שהיא מרחב חולי־כפרי ,בדואי ,ובמרחב
"העבסאני" שהוא אזור עירוני עם מבנים יותר
מסיביים שבחלקם רב־קומתיים .גדוד  202וגדוד
השריון  196לחמו באזור באני סוהילה.
במהלך המבצע השמידה החטיבה  6פירי
מנהרות.

מצגת סיכום צוק איתן  -אוגדה .36
רס"ן יובל לייקין ,סיכום אישי למבצע "צוק איתן"  -קמ"ן חטיבה  ,188עוצבת "ברק" ,מודיעין 11 ,בספטמבר .2014
אילן סהר ,מור"ק ,חטיבה  7במבצע "צוק איתן" ,תפוצה פנימית2016 ,
רס"ן קובי שולמן ,חוברת לקחי השלישות חטיבת גולני מבצע "צוק איתן" ,אוגוסט  ,2014עמ' .4
גדוד "הבשור"  - 481אוגדת עזה ,מצגת לסיכום חיילי "צוק איתן" ,ספטמבר .2014
סיכום מבצע "צוק איתן" פרק  - 2הלחימה במספרים  -משאבים ,שם.
סיכום מבצע "צוק איתן" פרק  - 2הלחימה במספרים  -הפעלת אש צק"ח ,שם.
סיכום מבצע "צוק איתן" פרק  - 2הלחימה במספרים  -תקיפת תשתיות ,שם.
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נעדרי סולטאן יעקב .מימין :רב־סמל זכריה באומל ז"ל (שגופתו נמצאה והובאה לקבורה בישראל) ,רב־סמל יהודה כץ ז"ל ורב־סמל צבי פלדמן ז"ל

ׁשבו ֵמ ֶא ֶרץ א ֹויֵב
וְ ָ
 37שנים לאחר הקרב המר ,הוחזרה לישראל גופתו של רב-סמל זכריה באומל ז"ל ,ביום 3
באפריל  ,2019במבצע מורכב שכונה "זמר נוגה" .למחרת ביום  4באפריל הובאה לקבורה
בטקס צבאי בבית העלמין הצבאי בהר הרצל ,במעמד בני המשפחה ,נשיא המדינה מר
ראובן ריבלין ,ראש הממשלה מר בנימין נתניהו והרמטכ"ל רב-אלוף אביב כוכבי
ליקט וערך אל"ם (במיל') שאול נגר

זֶמֶר נּוג ֶה
רחל בלובשטיין
ֲהתִשְמַע קֹולִיְ ,רחֹוקִי שֶלִ י,
ֲהתִשְמַע קֹולִי ,בַ ֲאשֶר ִהנְָך -
קֹול קֹוֵרא בְ עֹז ,קֹול ּבֹוכֶה בִ ְדמִי
ּו ֵמעַל ַל ְזמַן ְמ ַצוֶה בְ ָרכָה?
תֵבֵל זֹו ַרבָ ה ּודְָרכִים בָ ה ַרב,
נ ִ ְפגָׁשֹות ְלדַק ,נִפְָרדֹות ָלעַד.
ְמבַקֵ ׁש ָאדָם ,אְַך ּכֹושְלֹות ַרגְלָיו,
ֹלא יּוכַל ִל ְמצֹא אֶת ֲאשֶר ָאבַד.
ַאחֲרֹון יָמַי כְ בָר קָרֹוב אּולַי,
כְ בָר קָרֹוב הַּיֹום שֶל דִ מְעֹות פְ ֵרדָה,
ֲאחַכֶ ה לְָך עַד יִכְּבּו ַחיַי,
כְ חַּכֹות ָרחֵל לְדֹודָּה.
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בימיה הראשונים של מלחמת לבנון הראשונה,
בקרב שנערך בליל  11-10ביוני  ,1982לחם גדוד השריון
 362מול הצבא הסורי על צומת דרכים מדרום לכפר
סולטאן יעקוב ,בבקאע שבלבנון .הגדוד נקלע למארב
של מתחם חטיבתי סורי ,מחופר היטב ,בירידה לקראת
משולש הדרכים "משולש טובלנו" .תוצאות הקרב היו
קשות; לא הושגה המטרה של פריצת הדרך לכביש
ביירות־דמשק; לצה"ל היו בקרב  20הרוגים ולמעלה
מ־ 30פצועים ,שני שבויים ושלושה נעדרים  -רב־סמל
זכריה באומל ,רב־סמל יהודה כץ ורב־סמל צבי פלדמן
ז"ל .צה"ל איבד במהלך הקרב עשרות כלים משוריינים,
מהם הושארו בשטח  6טנקים ו־ 3נגמ"שים.
 37שנים לאחר הקרב המר ,ביום  3באפריל ,2019
הוחזרה לישראל גופתו של רב־סמל זכרה באומל ז"ל,
במבצע מורכב שכונה "זמר נוגה" ,וביום  4באפריל
הובאה לקבורה בטקס צבאי בבית העלמין הצבאי
בהר הרצל ,במעמד בני המשפחה ,נשיא המדינה

מר ראובן ריבלין ,ראש הממשלה מר בנימין נתניהו
והרמטכ"ל רב־אלוף אביב כוכבי.
ראש אמ"ן האלוף השריונר תמיר היימן ,כתב על
כך בטור אישי באתר צה"ל:
"חיל השריון הציב את ערך הרעות במרכז.
הרעות היא המחוייבות לגורלו של האחר ולהצלחתו
במשימה והיא נמדדת במעשים ולא בדיבורים .אני
מאמין שהמעשה שנעשה עתה  -השבת גופתו של
זכריה ז"ל לקבר ישראל  -הוא הביטוי הטוב ביותר
לרעות המאפיינת את השריונאים.
משפחת באומל היקרה ,צה"ל מחבק אתכם ברגעים
מורכבים אלה.
זכריה ,השבנו אותך הביתה לאחר  37שנים ,זכרנו
ונמשיך לזכור גם את רעייך לנשק".
באתר יד לשריון הוקמה לפני שנים פינת הנצחה
לנעדרי קרב סולטאן יעקוב .אנחת רווחה שנגרע
מהרשימה אחד הנעדרים שגופתו נמצאה.

מזל יחזקאל  -ה"גוגל" של "יד לשריון"
מזל יחזקאל שימשה המזכירה המיתולוגית של
יד לשריון במשך עשרים ואחת שנים ,עד לפרישתה
בתחילת שנה זו .שנים רבות אני חבר העמותה ושנים
רבות עבדתי ונעזרתי במזל בכול מיני מיזמים שונים
שעשיתי בלטרון .תמיד מצאתי את מזל יעילה,
חרוצה ,מסורה ונאמנה לעמותה ולתפקיד .כול
הנכנס ללשכת העמותה היה רואה אותה בחדרונה
הקטנטון וכול מבקר נהג להחליף איתה ברכות,
לשמוע חדשות בענייני העמותה ולהתעדכן "מאחורי
הקלעים" .מזל הייתה בקיאה בכול פרט הנעשה
בעמותת השריון ובאתר יד לשריון בלטרון  -ממש
ה"גוגל" של העמותה.
בכול שנותיה של מזל בתפקידה לא שמעתי ממנה
מעולם תלונה ,רכילות או קיטורים על עומס העבודה,
והייתה לה עבודה רבה מאוד .תמיד פליאה הייתה לי

כיצד היא עומדת בכול המטלות והעומס המוטלים
עליה .אם רצית לדעת פרט כלשהו על אנשים ,על
אירועים ,על ההיסטוריה של המקום ועל נושאים אחרים
הקשורים בעמותה  -אין בעיה ,תריץ את "גוגל מזל"
ותקבל תשובות נכונות ,מדויקות ומהירות.
מזל הגיעה ללטרון לאחר שירות במשמר הגבול
בדרגת סגן־ניצב ,שזו דרגת קצינה בכירה! בזכות
עבודתה המסורה והנאמנה ובזכות אישיותה
המיוחדת והמלבבת הצליחו הדברים שנעשו.
כולנו מאחלים לה עוד שנים טובות ופוריות
ושתזכור כי "יש חיים לאחר לטרון!"
מזל יקרה ,קבלי חיבתנו והערכתנו ואיחולי
בריאות והצלחה לך בהמשך!
סא"ל (במיל') דוד כספי,
בשם חברי עמותת "יד לשריון"

מזל יחזקאל

תגל,
מפתחת ומייצרת מוצרי מזקו"ם
לפרוייקט המרכבה והנמר
TGL S.P. INDUSTRIES LTD | Tel. +972-4-9937537 | Fax. +972-4-9935546
Haozma Street, Industrial Park | Elbit Zone P.O.B 183 | Yokneam 2069203, Israel
e-mail: mail@tgl-sp.com | website: www.tgl-sp.com
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האלוף מוסה פלד

"כנגד כל הסיכויים"
"האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו" כתב שאול טשרניחובסקי
(בשירו "האדם אינו אלא ,)"...ואין מתאים מכך לתאר את מפקדנו
מוסה ,שנוף מולדתו היה זרוע בבעיות ביטחון שהצריכו חשיבה
ועשייה .הספר "כנגד כל הסיכויים" מטיב לתאר את דמותו המוערכת
של מוסה פלד המנהיג והמפקד הנערץ
תא"ל (במיל') שמעון חפץ
מוסה היה איש חושב ומנהיג ,הוא המפקד
החשוף בג'יפ של גולני במלחמת העצמאות,
המפקד החשוף בצריח הטנק ,הניחן במחשבה
מעמיקה ובעשייה ,בחינוך ובהדרכה בהיותו
ראש מחלקת תורה ולחימה במטכ"ל־מה"ד
בראשותו של האלוף אריק שרון .מוסה היה
מפקד המכללה לפיקוד ומטה (פו"ם) בשנים
 1972-1969שהעמיד והכשיר את שדרת
הפיקוד הצעירה של צה"ל בדגש על יישום לקחי
מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה" .מוסה
המפקד המכיר מקרוב הן את שדה המערכה
והן את החניכים שהשתתפו בלחימה בשתי
המלחמות .מוסה נתן בהם תורה וההכוונה
על דרך המחשבה שלהם ועל גישתם לבעיות
הנלמדות ,ועל הכלים והתרחישים שבהם יבחנו
לעתיד בשדה הקרב ,כמפקדים שיובילו את
יחידות הפיקוד של צה"ל" .עלינו להתייחס
למקצוענו בחרדת קודש מתוך הבנה עמוקה את
גודל האחריות המוטל על כתפינו" ,אמר מוסה
למדריכים הבוגרים שהרבו לצבור ניסיון מבצעי
והכירו מקרוב את החניכים הצעירים .אותם
אלה שהוכשרו ופיקדו על גדודים וחטיבות
במלחמת יום הכיפורים ומקרב חברינו כיום
בעמותה .בכישוריהם ובעוז רוחם תרמו תרומה
אמיתית לתשובות שנתן צה"ל לכוחות התוקפים
במהלך המלחמה .ההכרות האינטנסיבית עם
זירות הלחימה ועם צבאות ערב השונים,
תרמה אף היא ישירות לכול המפקדים שיצאו
לחזיתות בסיני וברמת הגולן .מוסה פלד מפקד
בית הספר לפיקוד ומטה הפקיד "ארגז כלים"
בידיהם של כול חניכיו במחזור שסיים לפני
מלחמת יום הכיפורים .בראש המחנה בהיותו

 18׀ שריון 55

אוגוסט 2019

מפקד אוגדה  146מוסה פתח את "הארגז"
ויישם הלכה למעשה עבודת מטה מסודרת,
חשיבה שיטתית ,ואת כול התחום הטקטי ,תכנון
תוכניות הגיוניות ,מקומו של השריון ועוצמתו.
היה בו הביטחון שהשריון ינצח גם "כנגד כל
הסיכויים" .עם מנהיגות צבאית ,ואומנות ראיית
שדה הקרב הטבועה במוסה ,אך טבעי שישתמש
בכלי העבודה שנלמדו בפו"ם .הוא תִרגל את
האוגדה ששימשה עתודה מטכ"לית למלחמה.
מוסה המפקד עם לוחמיו וחלק מחניכיו יצא
למלחמה עם היכולת הפיזית והרוחנית ועם
היושרה המוסרית ,והוביל את מתקפת־הנגד
מדרום רמת הגולן מול הצבא הסורי ,כמתואר
שלב אחר שלב בידי דודו הלוי ,מחבר הספר
שיצא לאור לאחרונה בהוצאת "מערכות" .מוסה
תמיד שקט ובוטח ,קורא את הקרב וצופה פני
עתיד ,וברגעים הקשים ביותר יודע להפיח
ביטחון בכולם ולדרבנם לניצחון.
זכותו הגדולה ביותר במלחמת יום הכיפורים
היא ההתעקשות מול אלוף הפיקוד ,ואולי גם
מול הרמטכ"ל ,לייעד את האוגדה למתקפת־הנגד
בדרום הרמה ,במקום לשלחה להגן על הגשרים
של הירדן .מוסה מאמין בצדקת הדרך ומצליח
כמפקד שדה בכיר לשכנע את הממונים עליו.
מוסה  -שריונר בדם  -ידע שההגנה הטובה
ביותר היא ההתקפה ,והיה בידו כוח מילואים
איכותי ,ומיצוי הכוח בזמן ובמקום בפיקוד הצפון.
מיקום מפקד האוגדה בעיצומם של הקרבות
הוא תמיד קרוב לחטיבה המובילה בקרב ,כך
ברגעי משבר קשים (שעברו על חטיבה )205
מול תילי הכודנה ועל התילים ב־ 19באוקטובר
 .1973ביטוי לתחושותיו מצא רק לאחר הקרב,

במעבר בין דרגי הלוחמים והמפקדים ,וכך השרה
חום ואהבה על פקודיו .במנהיגותו כאדם ולוחם
ניצבה אהבתו לאנשים " -רעות השריונאים" .זו
רעות שפיעמה בתוכו והפיחה את רוח הצוות
ומורל חיל השריון ,שאותו שיקם ושילש את
עוצמתו בהיותו הכוח המרכזי של צה"ל לאחר
המלחמה .על לחימת השריון הקלאסית בפיקודו
ביום הכיפורים נכתבו ,גדלו והתחנכו מפקדי
השדה של צה"ל ושל צבא ארצות הברית .בתפקיד
מפקד גייסות השריון בשגרה הקים מוסה את
הגייס המטכ"לי  479כלקח מהפעלת הכוחות
במלחמת יום הכיפורים .חיל השריון יישם את
לקחיי המלחמה באמצעות תח"ש (מחלקת תורת
חש"ן) בדגש על פיתוח ושכלול צי הטנקים,
פיתוח תורות לחימה מתקדמות בהתאמה לגזרות
הלחימה ,ירי צלפים ותותחנות טנקים מתקדמת,
שהיוו חלק בחדשנות להשגת היעדים בשדה
הקרב העתידי ביבשה.
תרומתו המופלאה של מוסה כצרכן
"משתמש" מציבה אותו כ"מפתח" יעיל בהיותו
מנכ"ל רפא"ל  -שילוב חדשני ומופלא שהביא
להבנה ולהעמקת תשתית ,המחקר ,הפיתוח
וייצור במעגלים קצרים.
מוסה הכיר והיה מודע למאבק מול אויבינו,
שהחל עם הגשמת הרעיון הציוני ואולי אך קודם
לכן .זו תקופה בה הפתרונות המדיניים מותנים
בעוצמתנו ואסור לנו להיכשל" .ביודעי אתכם
ואת נכונותכם ,אני יכול להכריז על חיל השריון
מוכן לכל משימה ואתגר .יש ביכולתנו להבטיח
לעם כוח מגן ,כוח יבשתי מכריע ומוחץ" (מדברי
מוסה באוקטובר .)1977
ההכרה בצורך להנציח את הנופלים ,את

מוסה פלד מפקד גייסות השריון | צילום :אבי שמחוני

מורשתם וזכרם ,הביאה אותו להגשמת חלום
שהפך למפעל חייו  -אתר ההנצחה "יד לשריון"
בלטרון על אם הדרך בואכה ירושלים" .אי
אפשר שיהיה מצביא ,אם אינו מאמין שנכון
וטוב לאומה ללמוד ,לרכוש ידע ולשמר את ערכי
הנחישות והאמונה המובילים לגבורה ולניצחון.
אי אפשר שיהיה מצביא אם אינו דבק וחותר
להנחיל לדורות הבאים צדק ,אחריות ,יוזמה
ומהות .האלוף מוסה פלד ז"ל הוא המצביא",
כך ציין האלוף (במיל') אודי שני ,יו"ר עמותת

מרכז אריאל לבטחון ותקשורת

יד לשריון בערב השקת הספר .הספר "כנגד
כל הסיכויים" מצייר את דמותו של מוסה
"המצביא" במלוא הכבוד הראוי והמגיע לו.
מתחת לדמות "אגרוף הפלדה" הסתתרה
מנהיגותו ,אוהב עמל ואוהב ישראל ,נפשו הטובה,
האיתנה כסלע והרגישה כפעימות לבו של אדם.
מזגו הסוער שפע חום ומאור פנים ,ומבט עיניים
הקרין על פקודיו רוך ותבונה .בקולו הרועם כבש
לבבות ,הוביל לוחמים לקרב וידע גם לחלום.
כדברי השיר של דידי מנוסי:

מִי שֶ ָחלַם לֹו ,וְנִשְאָר לֹו ַהחֲלֹום,
מִי שֶּלָ חַם הּוא ֹלא יִשְּכַ ח עַל מַה לָ חַם,
מִי שֶ ִנשְאַר עֵר ּכָ ל הַּלַ יְלָה עֹוד יְִראֶה אֹור יֹום,
מִי שֶ ָהלְַך הּוא ֹלא יָשּוב עֹוד לְעֹולָם.
מִי שֶ ִה ְבטִי ַח ֹלא ִהּנִי ַח אֶת חְַרּבֹו,
מִי שֶקָ ְראּו לֹו הּוא ָהלְַך ּבְ ֹראש ּכּולָם
אהָבֹות ַרּבֹות.
מִי שֶ ָאהַב לֹו  -עֹוד צְפּויֹות לֹו ֲ
מִי שֶ ָהלְַך הּוא ֹלא יֹאהַב עֹוד לְעֹולָם.
גבורתך לנו שריון ,רעותך לנו נצח.

ARCDC ARIEL RESEARCH FOR DEFENCE AND COMMUNICATIONS

שרינו את התאריך

טקס הענקת פרס מולדובן לספרות צבאית חדשה
ביום ראשון ,ח' באלול תשע"ט ,8.9.2019 ,בשעה 18:00

הטקס יתקיים ב"יד לשריון" ,לטרון

מרכז אריאל לביטחון ותקשורת באוני' אריאל ,מעניק את פרס מולדובן לספרות צבאית חדשה ,רלבנטית ומקורית  -לשנת תשע"ט
בתכנית :התכנסות וכיבוד קל ,ברכות
חלוקת פרסים :פרס ראשון  -רוברט א' פייפ "להפציץ כדי לנצח"
פרס שני  -משה ארנס "למען בטחון ישראל"
הרצאת אורח – ד"ר רן ברץ "ברירת המחדל  -מערכת אי קבלת החלטות בטחוניות בישראל"
הצבור מוזמן
לברורים ומידע:
דוד כספי 054-4554119 -

בברכה ,
ד"ר רון שלייפר  -יו"ר וועדת הפרס

להרשמה:
arcdc2014@gmail.com
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מח"טים
סדירים שמונו
לאוגדונרים
בקיץ האחרון התחלפו שני מפקדי החטיבות הסדירות  :בחטיבה  7העביר
אל"ם רומן גופמן את הפיקוד לאל"ם אודי צור ,ובחטיבה  188אל"ם גל
שוחמי העביר את הפיקוד לאל"ם ניר רוזנברג.
המח"טים היוצאים ,גופמן ושוחמי מונו לפקד על אוגדות ,גופמן על עוצבת
הבשן ,ושוחמי על עוצבת המפץ  -זוהי עדות לעשייתם המשובחת.
מובאים בפניכם דברי הפרידה של שני המפקדים היוצאים  -עיון מהיר
בדבריהם לא יכול שלא להשאיר רושם עז  -האדם הוא הפלדה ,והאדם
שבטנק הוא שינצח .כך היה ,וכך גם יהיה.
אל"ם במיל' רונן איציק ,יו"ר מערכת הביטאון
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הלילה בכול מחיר!
חברים יקרים ,תם ולא נשלם .רוח חטיבה  7מפעמת בנו ודוחפת
לפעולה – לכו ישר ,לכו לבד ,אל תפחדו ,ועל עקבותיכם יבוא צה"ל
כולו .שאו ברכה .דברי מח"ט  7אל"ם רומן גופמן בסיום תפקידו

אל"ם רומן גופמן ,מח"ט  7היוצא | צילום דו"צ

אל"ם רומן גופמן ,מח"ט  7היוצא
חטיבה  - 7תם ולא נשלם .וכיוון שלא
נשלם אני מצווה אתכם ,בשוכבכם ובקומכם
ללמוד וללמד ,לשמור ולעשות ,לעשות לרוח
חטיבה  :7אנשי הפלדה  -פיקוד־מטרה וקנאות
למקצוע ,קשיחות ביחס למשימה ולדרך חרף
תלאות הקרב ,הפתעות ומשברים שונים .פלדה
גועשת  -תוקפנות ויוזמה להשגת המשימה
מעבר למצופה ,פעלתנות במרחב אי־ודאות
ודחף קבוע להפתיע את האויב בכול דרך .פלדה
רוגשת  -רעות ואחוות לוחמים ,אמון ואהבה
בין מפקד ללוחם ובין לוחם ללוחם ,השואבים
תעצומות מתהילת הרוח והמורשת של חטיבה
 7אשר שזורים בדברי ימי תקומתה ועצמאותה
של מדינת ישראל .דבריי הם תמצית הפרידה
וחשבון נפש .מה השארתי לדורות הבאים,
למען הניצחון .אציין שלושה דברים :על רוח

חטיבה  ,7על האדם הלוחם ועל קיר הברזל.

רוח חטיבה 7
ב־ 25במאי  9481הבריק ממלא מקום הרמטכ"ל
יגאל ידין לשלמה שמיר ,המח"ט הראשון של
החטיבה" :עליך לבצע את תפקידך הלילה
בכול מחיר ".זהו מעמד הר סיני של החטיבה.
הפקודה הדהדה באוזניהם של המ"פ הצעיר
משה דובדבני והמ"מ הצעיר אריק שרון .הפקודה
הדהדה באוזניהם של יהודה ברושי ,של אריה שר
וניצולי שואה נוספים שעלו מתופת ההשמדה
לשדה הקרב .והם הלכו קדימה .נכשלו והלכו שוב,
נכשלו שוב וחזרו שוב .פרצו את דרך  ,7היא דרך
בורמה ,והצילו את ירושלים  -הלילה בכול מחיר.
במארס  2018הסתער מפקד טנק מגדוד  82על
חוליית מחבלים בגבול רצועת עזה .קלט בקשר
דיווח חריג בזמן שהיה במשימה בגזרה שכנה,

על דעת עצמו חצה גדרות ,חבר למג"ד והרג
מחבלים .כמה שבועות קודם לכן ,אותו מט"ק
נכשל באירוע מבצעי אחר ומאז ועד ההיתקלות
לא הפסיק לתרגל .הוא ידע שהלילה בכול מחיר.
רוח החטיבה מחלחלת בזכות תהילת העבר
ונובעת מתוך טביעת זחלי הטנקים בקרקע .וממש
כשם שהאמונה מתהלכת בעולם מתוך ההלכה,
רוח חטיבה  7מתהלכת בשדות העשייה והקרב
באמצעות אין־ספור פעולות קטנות שלכם,
מפקדים ולוחמים ,יום יום ,שעה שעה ,בסבלנות,
בהתמדה ובחריקת שיניים .היא מתהלכת בבד"ח
(בדיקות חיוניות) ,כן בבד"ח ,היא מתהלכת
בתרגולות ,בטכניקות קרביות ,ב"דע את האויב",
בסכין הפלסים ובמצב אימון "מעיל רוח".
רוח החטיבה שבמרכזה רצון ,רצון להילחם,
רצון לפגוש אויב ,רצון להרוג מחבלים .זכרו
שללא רצון יש זיוף .ללא רצון אין יוזמה ,אין
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נגדים ומנהלי עבודה ,עמוד השדרה וקטרים
בהובלה ובהעמקת רוח חטיבה  .7בוז'ו ,אתה
גבר שבגברים .מנש היקר ,פלדה רוגשת הרואה
בכול אחד עולם ומלואו .סימנה ,שם ודבר ,האיש
והאגדה .יוגב ,חבר יקר .הערכתי הרבה מעל במה
זו על כך שתמיד היית מעבר למצופה.
חבריי מזרועות ומאגפי צה"ל השונים -
חיל האוויר ,המודיעין ,התקשוב ,הטכנולוגיה
והלוגיסטיקה ,השב"כ ומי לא  -לימדתם אותי
ש"כול יחיד הוא מלך" ,שרק רתימה ,שותפות
לדרך וחדוות חיכוך מסוגלים לפלס דרך
וללכת בה ,לבנות מציאות ולהיבנות ממנה.
משפחות שכולות יקרות 727 .פנים ושמות
יקיריכם חקוקים ברוח החטיבה ומהדהדים
באומר חייה .כול כך הרבה השראה שאבתי
מכם  -בביתכם החם ,בטקסים השונים ,במפגשי
"רואים רחוק רואים שקוף" בשחזור קרבות
ואירועים מבצעיים ,במפעלי חיים ,במרוצים
ובעמותות להנצחת הגבורה .השנה איבדנו
לוחם ,סמל ראשון ירין קרובי זכרונו לברכה.
אין גבול לתחושת הכישלון שבאיבוד חיים
שלא לנוכח פני אויב .אנחנו משפחה אחת,
אתכם ולצידכם.

קיר הברזל
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רעב לפעולה ,אין סקרנות ,אין ביקורת עצמית,
אין להט עשייה ושכלול מקצועי .הרצון הוא
תנאי בסיסי לניצחון .מפקדים זכרו ,שאת הרצון
בונים קודם כול ולפני הכול בדוגמה אישית,
במנהיגות בגובה העיניים ובעשייה תובענית,
בלתי מתפשרת ,מתוך אמונה שהלילה ...בכול
מחיר.

מכאן לאדם הלוחם  -אליכם
כאן מתוך החספוס ואכזריות החיכוך ,פתאום
מתגלה האדם במלוא שיעור קומתו .כן כן ,את
הדברים הנעלים ביותר רואים דווקא שהכול
מסביב בוער.
מפקדיי ,פקודיי ,הייתם לי חוויה מטלטלת.
ראשונים חביבים שדרת המ"פים .מקור הגאווה
והכבוד .כשם שהייתה קשה מלאכת הבחירה,
כול כך רבים וכול כך טובים  -כך מתוק היה פרי
ההחלטה .נבחרתם בזכות הרצון ,הרוח והקנאות
למקצוע .נבחרתם בזכות הבד"ח .פעמים רבות
ישבנו סביב המדורה ללא דרגות ונעליים ,נפגשנו
בפעילות מבצעית או בשדות האימונים .למדנו
יחד מהו פיקוד־מטרה ,תחבולנות ותעוזה .למדנו
שהכישלון הוא חברו הטוב של המפקד .למדנו
בשעת אמת ללכת בשולי הפקודות ,למדנו להיות
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על הקצה ולהיות מאוזנים .תמיד חידשתם ,תמיד
הפתעתם ,תמיד התחצפתם ,תמיד הזזתם את
המח"ט הזקן בכיסא .וברגעי נחת ,למדנו יחד
לשלב חיי משפחה ,אהבה ,גידול וחינוך ילדים.
למדנו יחד לחפש את הלב ולכוון ַלשָלֵם .אותו
סוף השבוע שבו ישבנו בחברותא לשיח פתוח,
אולי פתוח מדי ,היה עבורנו ,לי ולרינה ,חוויה
מעצבת.
מפקדיי,
מפקדי הפיקוד אמיר ויואל  -נתתם אמון,
הצבתם מצפן מבצעי ברור ורף ציפייה גבוה.
אבי  -אתגרת ,אפשרת ,יצרת סביבת פיקוד
תוססת וצבעונית ,וחשוב מכל נתת מקום של
כבוד ליוזמה .סייר־חתרן אמרת ,כן ,סייר־חתרן;
אליעזר ,אתה מצביא מזרח תיכוני.
תמיד נכנסתי אחד ויצאתי מעט אחר;
בנג'ו  -לימדת לתת דרור לדמיון ובד בבד
ל ַח ּבְ רו לפרטי פרטים של ענייני דיומא;
עידן הסמח"ט ,שהיית קודם כול מפקד,
חריף ,חד ותמיד במקום ובזמן הנכון;
מג"דים שלי ,אנשי מופת :אחסאן ,ראדי ,שאול,
ז'ורנו ,שניידר ,ביתן ,מיכאלי ,אורי ואמיר -
הייתם טובים יותר ממני ,חבורת משוגעים .מטה
החטיבה שכול אחד מכם היה המח"ט בגזרתו.

זכות גדולה היא להגן על עצמנו בכוחות
עצמנו .קיר הברזל שממשיך ונבנה בזיעה ובדם
טובי בנינו ,כופף את אמונת אויבנו בדבר
השמדת מדינת ישראל באבחה אחת של פטיש
גדול .נראה שמלבד הנשק להשמדה המונית,
מבקשי רעתנו קנו לעצמם גישה חדשה ושמה
התנגדות " -מוקאוומה" .אלפי פטישים קטנים
ומגוונים ,במקומות שונים ובזמנים שונים,
חוצבים בסלע יצוק .ברצון ובתעצומות הנפש
של קיר הברזל.
ואנחנו ,דווקא בתקופה הזו ,שבה המפץ הגדול
של הציונות והשואה מתרחק בזמן ,איכות החיים
בזינוק והטכנולוגיה רצה קדימה לעבר עולמות
חדשים ,אנחנו נדרשים לעמוד כשומרי הסף של
אתוס הצבר הישראלי .לחדש ישן ולקדש חדש,
לנוע קדימה מתוך רצון אותנטי ליטול חלק ללא
שום תנאי וסייג ,מתוך אמונה שלמה בדברים
הגדולים מאיתנו .בנצח ישראל .מתוך אמונה
שלמה שהלילה ...בכול מחיר!
אודי ,אחי היקר ,אתה המפקד הנכון במקום
הנכון וכנראה גם בזמן הנכון .אני כול כך שמח
שאתה תעמוד בכיפת המפקד של יאנוש .ברכה
והצלחה.
משפחתי היקרה ,רינה ,כנרת ,הדר ויעל.
ביתנו הקטן הוא נמל ותחנת כוח ,שופע חום
ואהבה .הייתם איתי בשכבי ובקומי  -בקצביה,
בקו ההתחלה של תרגיל גדול ובשערי עזה.
כול מה ששלי  -שלכן הוא .אוהב אתכן.
חברים יקרים ,תם ולא נשלם .רוח חטיבה 7
מפעמת בנו ודוחפת לפעולה  -לכו ישר ,לכו
לבד ,אל תפחדו ,ועל עקבותיכם יבוא צה"ל כולו.
שאו ברכה.

אתם הלוחמים
הטובים ביותר!
ראיתי אתכם ,פקודיי ,בקשים שבאימונים ,בפעילות המבצעית ,ואני יודע
וקובע שאנו נכונים ומוכנים להילחם .ואין לי ספק שביום פקודה תעשו
זאת! אתם הלוחמים הטובים ביותר! כשתינתן לכם ההזדמנות ותגיע
שעתכם  -תנצחו את חמאס ואת החיזבאללה

אל"ם גל שוחמי .צילום מאתר צה"ל

אל"ם גל שוחמי ,מח"ט  188היוצא
מפקד אוגדה  36תת אלוף אבי גיל ,קצין
השריון ראשי תת אלוף גיא חסון ,מפקדי
החטיבה בעבר ,אורחים יקרים ומשפחתי
האהובה ,פקודיי אנשי חטיבה ,188
ברגשות גואים ומעורבים אני מסיים היום 26
שנות שירות בחטיבה  188מטירון ועד מח"ט.
מסיים בזכות גדולה לפקד על החטיבה למעלה

משנתיים .תפקידים רבים ביצעתי בחטיבה,
בתקופות שונות ובמצבים שונים ,אך מעל לכול
אוכל לומר ,שחטיבה  188הייתה לי גם לבית.
זה החל בתפקידי כקצין צעיר ועד מפקד פלוגה
בגדוד  71במוצבי הלחימה ברצועת הביטחון
בלבנון ,וכוננות קבועה ובלתי מתפשרת
בגולן .כך עוצבתי לראשונה .בהמשך סמג"ד
 71באינתיפאדה השנייה ,ולאחר מכן במבצע
"חומת מגן" .קצין האג"ם של החטיבה במלחמת

לבנון השנייה והחזרה לאימונים וכוננות .מג"ד 53
במבצע "עופרת יצוקה" ,וכעת עם סיום תפקיד
מח"ט אני יודע בעיקר להעריך ולהוקיר את
הזכות הגדולה אשר ניתנה לי.
אני יודע שבכול השנים הללו ,קיבלתי
יותר מאשר תרמתי .קיבלתי בעיקר ממפקדיי,
מפקודיי ומהזכות לשרת ולהגן על הארץ! על
הזכות להילחם על קיומנו ועל הצורך להישאר
בשירות משמעותי בצה"ל ובחטיבה .ניסיתי
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במהלך תפקידי להביא את הטוב שעברתי
מניסיוני כמפקד ,לשמור את החוזקות בחטיבה
ולשפר את מה שמצאתי לנכון .בהגיעי לחטיבה
סימנו ביחד כמה תחומים שלהם נקדיש את
עיקר מרצנו .הראשון  -להיות מוכנים למלחמה
בכול מקום ובכול זמן ,ולשם כך עלינו לשפר את
מוכנותנו בעיקר באימונים קשים ומאתגרים,
ובתחום הכוננות.
רצינו לחדד ולהעצים את ה"ברק בעיניים"
והוספנו רכיב שהיה חסר לי באותה נשימה -
את ה"ברזל בשיניים"  -התוקפנות ,הנחישות
והמקצוענות לטרוף כול משימה מלווה ברוח
הברק עם חיוך ומוטיבציה גבוהה .רצינו
לחבר את האנשים לחטיבה ולרתום אותם
לשירות משמעותי יותר להמשך ,כך שכול מה
שנעשה יהיה בר המשך .לשם כך בנינו נבחרת
של הטובים ביותר ,ועל הדרך פעלנו להביא
אמל"ח מתקדם לחטיבה ברוח התקופה ,כדי
שזה לא יהווה מכשול .היו עוד משימות רבות
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אך באלה בחרתי להתמקד ובהם אני גאה מאוד
בסיום תפקידי ,בכך שבמשמרת שלי אני יודע
שביחד הצלחנו!
לא זכיתי בהיותי מפקד החטיבה להוביל
אתכם בקרב ,ועל כך כמח"ט וכחייל יש בי
תחושת החמצה גדולה ,אך באותה נשימה יש
לי ביטחון רב וידיעה ברורה שאם היינו נדרשים
לכך ,היינו מכים כול אויב שוק על ירך ומנצחים
בכול זירה .אנו לא בוחרים את המלחמות שלנו
ולא בוחרים עבור מדינת ישראל מתי תהיה
המלחמה הבאה .תפקידנו להיות מוכנים לנצח,
ואם צריך להקריב את היקר ביותר עבור ביטחון
מדינתנו ,נהייה הראשונים לעשות כן.
ראיתי אתכם ,פקודיי ,בקשים שבאימונים,
בפעילות המבצעית ,ואני יודע וקובע שאנו
נכונים ומוכנים להילחם ,ואין לי ספק שביום
פקודה תעשו זאת! אל תפלו שבי בשיח על
אתוס הלוחם ושחיקתו ,אתם הלוחמים הטובים
ביותר! אין בכם אשמה על העדר ניסיון בלחימה.

כשתינתן לכם ההזדמנות ותגיע שעתכם  -תנצחו
את חמאס ואת החיזבאללה.
החטיבה כיום מאומנת ומוכנה ,אך חשוב
מכך  -המפקדים יודעים טוב יותר כיצד לאמן
ואיך לעשות זאת טוב יותר .יש לנו נבחרת.
קצינים מעולים בעלי אופק שירות משמעותי
ומוטיבציה גבוהה להמשיך ולשרת את מדינתם
ולהשתייך לחטיבה גם בעתיד; יש כבר מרכבה
 4בפתח עם מעיל והרוח .ככול שנשפתי עליכם
בתחילת הדרך ,חזרה אליי כמכת ברק והעצימה
את הרוח הגבית לכול מעשיי גם בהמשך.
על כך ועוד ,פקודיי ,הערכתי וגאוותי העצומה.
זה הכול בזכותכם! אך המשימה לא הסתיימה.
אני מצווה עליכם להמשיך לפעול בנחישות
ובמקצוענות ,להתאמן ולהשתפר .לפשט ולא
לסבך ,להוביל ולא להיות מובלים ,לפעול
בקטלניות ורעש גדול בשדה הקרב ,ובהשקט
ובבטחה ובצניעות באימונים .להוות דוגמה
ומופת אישיים וקבוצתיים ,לתת את היותר,
להישאר בשירות נוסף ומשמעותי ,גם תחת
הידיעה שיהיה פחות נוח ומתגמל ,ולנצח בכול
מפגש.
המשיכו לבנות ולחזק את הנבחרת ,תקלטו
את המרכבה סימן  4בדרך שלנו תוך יישום
הלקחים שלמדנו .תלמדו ותשתפרו .אך בסוף
שבוע קשוח ,עם מעט שעות שינה ,שפשפת
ופנים מאובקות ,תחייכו .תחייכו לפקודיכם,
למפקדכם ,ותחזרו לחייך למשפחות שלכם
ברוח ברק! עכשיו זה הזמן שלכם להצטיין
בכול תחום.
עם הצלחות רבות יש גם חוסר הצלחות ,אך
אין בי הרבה חרטות .ואת כול הבעיות או אי
ההצלחות שלי אותיר לניר ולכם לסדר .רק חרטה
וכאב אחד לי ,על כך שלא הצלחתי להחזיר אותך,
אלי דרורי ,להוריך .במשמרת שלי ולא נוכח פני
אויב נפל אליהו דרורי זכרונו לברכה ,אשתקד
בתאונה מבצעית בנחל ניצנה .איבדנו אותך אלי,
אך הגורל המר הפגיש אותנו עם בני המשפחה
המופלאה שלך ,שנמצאים איתנו היום ויישארו
חלק מאיתנו ,כמותך אלי ,לעד! משפחת דרורי
היקרה מכול ,תנחומיי הכנים והערכה רבה לי
אליכם .הפכתם למשפחתי ולחלק ממשפחת ברק.
ניר רוזנברג,
למ"מים שלי אני מספר שהתפקיד הכי טוב
בצה"ל הוא תפקיד המ"פ .וזה כנראה נכון! אך
אם יש תפקיד שמשתווה לו ומעצים בתחומים
רבים אחרים זה תפקיד המח"ט הסדיר ,ועוד
בחטיבה שלנו.
היית ,גדלת וינקת את ערכי החטיבה ואתה
האיש הנכון להמשיך ולהובילה לאתגרים הבאים.
נצל כול רגע והזדמנות .הזמן ,חבר ,עובר מהר,
בעיקר בתפקיד הזה .זוכר את עצמי עומד בחרדת
קודש כאן לפני שנתיים ,כאילו היה זה לא מזמן.
אני מעביר לך את ילדיי־בניי־משפחתי
שבהעברת השביט הופכים שלך .סומך עליך
שתמשיך לנווט את החטיבה ולהוביל את אנשיה
להישגים הראויים לה ,להצטיינות וניצחון

במלחמה .מיותר לציין שאמשיך ללוות מהצד
ולהציע כול סיוע אם תדרשו במעלה הדרך.
בהצלחה אחי!
ולפרק התודות,
ברצוני להודות לכם ,פקודיי היקרים ,על
שהאמנתם בי ובדרכי ,ופעלתם איתי ביחד;
למג"דים שעובדים לילות כימים במסירות
ובהקרבה שבלעדיכם זה לא היה מתקיים;
לבידרמן ,וולוז' ,צורי ,יובל ,ריינס ,אלקובי ומיקי;
לדאובה ובני על ההכשרות .הייתם שותפים
אמיתיים ,מאתגרים ,כנים ,נוקבים ,מקצוענים
וממושמעים כשצריך .תודה לכם.
לסגניי המוכשרים ,נריה רך ברוב תקופת
פיקודי ,ולברגר ,על כך שהייתם לי מאזנים,
משלימים ,וחברים לשעות הלילה הקטנות
והבודדות.
למטה המוכשר והמקצועי ,שהפכתם כול
חלום או רעיון למציאות הגיונית .אני זוכר איך
בתחילת הדרך דיברתם על עומס הולך ומתגבר
ולאחר מכן זו נראתה תקופה קלה בהשוואה
לבאה בתור .הערכתי על השקדנות ,החריצות
ואחוות המטה .הייתם לי לעזר ושותפים מלאים
לדרך.
למפקדיי בנג'ו ואבי על הגיבוי ,ההכוונה
ומרחב הפעולה .אבי ,אפשרת לי להיות מח"ט.
מדרכך הפיקודית והחברית למדתי רבות על
תפקידי כמפקד אוגדה לעתיד .תודה על כך.
אני רוצה להביע את הערכתי הרבה לשדרת
הנגדים המיוחדת של החטיבה במפקדה ובגדודים,

שעושים הרבה עם מעט וברוח החטיבה .אתם
עמוד השדרה של החטיבה הזו .גאה בכם וסומך
עליכם שתמשיכו כך ותשאירו אחריכם דור
המשך באותה רוח של מחויבות.
חטיבה  188הינה בבואה של החברה
הישראלית .ככזו ,מחצית החטיבה מורכבת
מאנשי מילואים .גיליתי בה רובד נוסף של
מחויבות ושליחות .הוספתם ניסיון ובגרות
והפכתם את החטיבה לשלם .על כך ועל עוד
הרבה  -הערכתי הרבה.
למשפחות השכולות של החטיבה והקשר
המיוחד איתכם ,על הרוח הגבית ,השותפות
והחברות .הייתם לי למקור עוצמה והשראה
בתפקידי .אתכם בכול מצב.
לשניים שעוטפים אותי מיומי הראשון
בחטיבה והפכו לחלק ממני ומהנבחרת ,לרועי
הרל"ש ואחראי התנועה שניר .תודה לכם על
שעות לא שעות ,על פעולה ממחויבות אישית
ולא מפקודה ,ועל חברות אמיתית .אוהב ומעריך
מאוד!
אני רוצה להביע את הערכתי המיוחדת
למושא פעולתי בחטיבה  -מפקדי הפלוגות!
בהגיעי לחטיבה הכרזתי שאתם אוכלוסיית
היעד של כמח"ט .הלכנו יד ביד לדרך של שיפור
הנבחרת והשארת הטובים ביותר .אתם ,פקודיי
היקרים ,הטובים ביותר! היום אני חותם על כול
אחד ואחד מכם שיגיע לכול יעד שאסמן לו על
המפה ,ויעשה שם את הבלתי אפשרי .אתם
ראויים לפקודיכם ומהווים דמויות מופתיות.

אתם גאוותי הגדולה ביותר
בחטיבה .סומך עליכם שתמשיכו
להוביל ותפתחו ברוח זו גם את
הדור הבא! אוהב וגאה בכם.
אחרונים ואחרונות לתודות,
למשפחתי הפרטית ,גפן ותמר,
בנות אהובות שלי .עברנו שנתיים
מיוחדות ,מלאות שינויים .שוב ויותר מכול
הוכחתם לי כמה עוצמות יש בכן וכמה כוח
אני שואב מכן .תודה לכן על מה שאתן בשבילי.
מחכה בכיליון לזמן המשותף ביחד בחופשה.
גאה בכן ואוהב מאוד.
למעגל הקרוב שלי  -הוריי ואחיי ,לדודים
ששלחו את רוב ילדיהם לשרת אחריי בחטיבה.
משפחה מגויסת של ממש .לא הייתי יכול כך
ללא הגב והרוח שלכם .תודה יקרים.
לאחרונה והחדשה בנבחרת ,בת זוגתי דנה.
היית לי עוגן ,חברה אמיתית ויועצת קרובה.
מעריך ומוקיר מאוד .אפשר לענוד לך את התג...
וזהו ,זה הזמן להעביר את הדגל ולעבור
לאתגר הבא ,אך אני יודע ודעו גם אתם,
שלעולם לא ארגיש כמו שהרגשתי בתקופה
זו  -את האחריות והזכות להיות מפקדכם.
"תחנות ברקים כאן קודקוד" בפעם האחרונה:
המשיכו לעבוד קשה ובצניעות ,היכונו לנצח
כול אויב ,תהיו הטובים ביותר ,תשאירו את
הטובים ביותר ,ותעשו זאת עם "ברק בעיניים
וברזל בשיניים!"
אוהב אתכם.

עמותת יעלים
בשנת  1998הוקמה על ידי אל"ם (במיל') איזי כנען עמותת "יעלים" שעסקה במתן מלגות
לסטודנטים נזקקים ובארגון ימי כיף לבני נוער וילדים בסיכון .בשנת  2005התרחבה
פעילות העמותה והיא מיקדה את עיקר פעילותה בבני נוער מהעדה האתיופית .הוקמו
פרויקטים "טסים ומתגאים" ו"טייסים ליום אחד" בשיתוף פעולה עם בית הספר לטיסה
 iflyבראשון לציון והאגודה לתעופה ספורטיבית.

המטרות שלנו
באמצעות פרויקט "טסים ומתגאים":
לקדם העצמה אישית ולהעלות ביטחון
עצמי של בני נוער יוצאי העדה האתיופית.
לסייע לבני הנוער לפתח מוטיבציה להתגייס
לצה"ל ולשרת במקצועות בתחום התעופה
כבסיס לעתידם בחייהם האזרחיים.
לגבש קבוצת מנהיגות צעירה המוכיחה
מסוגלות גבוהה ו"שגם השמיים הם לא הגבול".
קבוצה אשר תהווה מודל לחיקוי לבני נוער
מהעדה האתיופית.

לחזק בקרב משתתפי הפרויקטים את אהבת
הארץ והקשר אליה.
באמצעות פרויקט חלוקת מלגות:
לסייע לסטודנטים בוגרי יחידות קרביות
ממשפחות עם אמצעים מוגבלים ללמוד
במוסדות להשכלה גבוהה ולהתפתח
מקצועית.
באמצעות פרויקט "טייס ליום אחד":
להעניק חוויה מהנה לבני נוער וילדים נזקקים
באמצעות חשיפתם לנושאי תעופה והטסתם
במטוסים ספורטיביים.
עמותת יעלים מלווה כול שנה את צעדת לטרון
בטיסות ראווה מעל מסלול הצועדים.

אל"ם (במיל') איזי כנען מקים עמותת יעלים
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אהבה שריונאית
בשחקים
הם שירתו יחד בגדוד  74בחטיבה  ,188הוא במסלול לוחמים והיא
מש"קית שלישות .האהבה ביניהם החלה בטיסה שבה הוקפץ הגדוד
לרצועת עזה בעקבות אסון הנגמ"שים ,במאי  .2004כיום הם מגדלים
את ילדיהם באהבה וגאים על עברם בגדוד
נועה ואריה איצקוביץ

נועה משתתפת באימוני הגדוד

אריה בעת שהגדוד הוקפץ בהטסה

אריה איצקוביץ התגייס במארס  2003לגדוד
סער  74של חטיבת השריון ברק  .188לאחר
מסלול הלוחמים יצא לקורס מפקדים ובסיומו
חזר לגדוד כמפקד .נועה פלדי התגייסה בינואר
 2004לחיל השלישות ובסיום קורס ההכשרה
הוצבה בגדוד סער  74כמש"קית שלישות.
במאי  2004במהלך תקופת אימון וריענון ,יצא
הגדוד כולו לנופש גדודי באילת .עבור אריה זו
הייתה תקופת התאקלמות וחזרה לגדוד כמפקד,
עבור נועה זו הייתה הפעם הראשונה שממש
פגשה את החיילים והמפקדים העומדים מאחורי
השמות שהכירה היטב מדוחות השליטה בכוח
האדם הגדודיים .כאשר חיילים אמרו לה את
שמם היא ידעה להגיד להם את שם משפחתם
ופרטים נוספים עליהם.
כך נפגשו אריה ונועה לראשונה ,כשהוא אמר
את שמו והיא ידעה להגיד את שם משפחתו
וכי לאחרונה נקלט לגדוד מקורס מפקדים .היא
אומנם ידעה זאת על חיילים רבים אך אריה
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נועה ,אריה עומר ועמית כיום

הרגיש שבכך היא מכירה אותו והחל לדבר איתה
והם קבעו להיפגש באחת מהמסיבות שאליהן
הוזמן הגדוד בנופש .כך נוצר ביניהם קשר ושיח.
למחרת הדברים השתבשו .אירע אסון שלימים
נודע בשם "אסון הנגמ"שים" בעזה ,שבו שני
נגמ"שים של צה"ל עלו על מטענים וצוותיהם
נהרגו .מאחר והגדוד לא תפס קו הוא הוקפץ מידית
לעזה (תקופת טרום ההתנתקות) ומכיוון שכול
הכלים של הגדוד היו בבסיס האימונים בצאלים,
נדרשו כולם להגיע להעמיס את הכלים במהירות
האפשרית ומשם לעזה .בשל כך הטיסו את כול
אנשי הגדוד במטוס הרקולס עד חצרים ומשם
במסוקי יסעור לצאלים להעמסת הכלים והעברתם.
אריה ונועה זוכרים את התחושות של לחץ,
מתח ודאגה ושל הפתעה ששריונרים הנטועים
חזק באדמה מוטסים בכלי טייס צה"ליים .במהלך
הטיסה רצה הגורל והם ישבו יחד ,אריה הרגיע
את נועה שהייתה לחוצה מהטיסה ומהמצב
ושם בשחקים נוצר ביניהם חיבור חזק .בהגעתם

נועה ואריה מכירים זו את זה

לצאלים התקבלה החלטה שאת הכלים יעבירו
לקו ואת שאר החיילים ישלחו הביתה לסופ"ש
כך שכולם יגיעו ביום ראשון לתפוס קו בגבול
עזה .באותו סופ"ש יצאו אריה ונועה לדייט
הראשון שלהם ומאז הם יחד.
אריה ונועה אומנם הכירו ושירתו בגדוד 74
אך תקופת שירותם המשותפת בגדוד לא נמשכה
זמן רב :אריה היה הראשון שעזב לפיקוד בבית
הספר לשריון ,בהמשך נבחר למצטיין שריון
וקיבל מלגת לימודים .זמן מה לאחר מכן גם
נועה עזבה את הגדוד לפיקוד והדרכה בבית ספר
למקצועות משאבי האנוש  -בה"ד .11
בחודש מאי האחרון אריה ונועה ציינו  15שנה
להיכרותם ולחברות ביניהם .הם נשואים כבר
 9שנים ומגדלים יחד באהבה גדולה את עומר
בן  6.5ואת עמית בן  4בביתם ביישוב אחוזת
ברק שבעמק יזרעאל .עד היום הם עוקבים אחר
פעילות החיל והגדוד וגאים מאוד לספר על
השתייכותם לגדוד  74של חטיבה !188

מדוע לפלוגה ג' של גדוד 'שלח'
קוראים הבחורים?
סא"ל (במיל') מיכאל מס
השם של הפלוגה השלישית של גדוד 'שלח' (גדוד 46
בחטיבה  )401הינו 'הבחורים מפלוגה ג' ,או בקיצור -
הבחורים .שם זה ניתן לפלוגה עוד בימים בהם השתמשה
בטנקים מסוג מגח 6ב .מה מקור השם?
הבחורים מפלוגה ג' הוא שמו של סרט בשם זה משנת
 ,1978המספר את סיפורם של לוחמי המרינס מצבא ארצות

הברית באימונים ובלחימה בווייטנאם .היה זה סרט ראשון
בסדרת סרטים ביחד עם "פלטון" ( )Platoonשמשמעו
מחלקה ,שהסתיימה לפני כמה שנים בסרט על צוותו של
טנק שרמן בסרט 'פיורי' ( )Furyשמשמעו זעם ,ומישהו
בחטיבת עקבות הברזל אימץ את השם ,שנותר עד היום
שמה של הפלוגה.

טנק מרכבה  4מפלוגת הבחורים
לוחם של הבחורים מפלוגה ג'

טנק מגח של "הבחורים – פלוגה שהיא חלום"

פרסום לסרט המקורי
The Boys In Company C
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חמישה לקחי
"צוק איתן" במלאות
חמש שנים למבצע
חמש שנים חלפו מאז נלחם צה"ל בפעם האחרונה ברצועת עזה במבצע "צוק איתן".
מובאים כאן חמישה לקחים מרכזיים שהופקו בגדוד  82בסיום המבצע .ייתכן מאוד
שלקחים אלה יהיו רלוונטיים גם לפעם הבאה אם נידרש להילחם ברצועה
אל"ם נריה ישורון( 1התמונות צולמו בידי הלוחמים בשעת לחימה)
בקיץ  2014זכיתי לפקד על צוות הקרב הגדודי
(צק"ג)  82במהלך מבצע "צוק איתן" ברצועת
עזה .צק"ג  82כלל שתי פלוגות שריון ,אחת
בסדיר ואחת במילואים ,פלוגת חי"ר מחטיבת
גולני ,פלוגת הנדסה ,צק"פ יהל"ם (צוות קרב
פלוגתי ,יחידת הנדסה למשימות מיוחדות),
פלוגת חרמ"ש ופלס"ם (פלוגת סער חיר"ם -
חיל רגלים מעולה) .הגדוד לחם תחת פיקודה
של חטיבה  828בלב שכונת סג'עיה הצפופה,
ומשימתו המרכזית הייתה איתור והשמדה של
מנהרות התקפיות החוצות מעזה לשטח ישראל
שיועדו לפגוע ביישובי עוטף עזה .במהלך המבצע
הגדוד איתר והשמיד שתי מנהרות התקפיות תוך
קרבות עם מחבלי החמאס .בקרבות אלה איבד
את מ"פ ג' ,סרן דימטרי לויטס הי"ד ,וספג גם
נפגעים נוספים.
בכתבה זו מפורטים חמישה לקחים מרכזיים
מהמבצע ,שלהבנתי רלוונטיים מאוד גם ללחימה
הבאה ברצועת עזה ,אם תהיה.

 .1לחימה בצק"מים
(צוותי קרב משולבים)
היום כבר ברור לכולם שאי אפשר להילחם
לבד ושחייבים לדעת להילחם בשיתוף פעולה רב־
חילי ,במיוחד בלחימה בשטח בנוי .עד כמה אנחנו
מתאמנים על שיתוף הפעולה ברמות הנמוכות
של המ"מ והמט"ק? עד כמה מפקדי המחלקות
שלנו יודעים להפעיל כיתת חי"ר על גבי נמ"ר?
ועד כמה מפקדי מחלקות החי"ר שנמצאים בצוותי
הכוחות שלנו יודעים להפעיל טנקים?
בהיותי מ"פ א' בגדוד  82בשנים
 ,2004-2003השתתפתי עם הפלוגה בעשרות
מבצעים התקפיים ברצועת עזה ,בהם עבדנו
בצוותי כוחות של מ"מ שריון וכיתת חי"ר
על גבי נקפדון/נגמ"חון ולהיפך .במהלך
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איתן" כשאיננו מוכנים מספיק ואילץ אותנו
ללמוד הרבה דברים תוך כדי לחימה.
האתגר בהגנה בנוי מארגון המרחב להגנה,
ניהול ה"שגרה המבצעית" ,ביצוע פשיטות
ופעולות לשימור היוזמה ועוד .כול אלה הינם
נושאים מקצועיים המחייבים בקיאות ואימון,
מתוך הבנה שבמיוחד ברצועת עזה שלב ההתקפה
יסתיים מהר מאוד אבל ההגנה והשהייה במרחב
יכולים להימשך יממות רבות.
חבורת הפיקוד של גדוד  82במבצע "צוק איתן"

נוהל הקרב ל"צוק איתן" הנחֵתי את המ"פים
בגדוד לתכנן עבודה בשיטה דומה של צוותי
קרב מחלקתיים ,אך לתדהמתי הם חזרו אליי
עם אמירה נחרצת כי המ"מים לא יודעים איך
לעשות זאת ולכן נאלצנו להשאיר את השת"פ
במסגרת הפלוגתית (כלומר שמירה על הפעלה
של מחלקות אורגניות במסגרת צוות הקרב
הפלוגתי).
לעניות דעתי אסור לנו לחזור על המצב הזה
ועלינו לדבוק באימון השת"פ כבר מהרמות
הנמוכות של המחלקה והכיתה .בלחימה בשטח
הבנוי העבודה בצק"מים (צוותי קרב מחלקתיים)
מאפשרת למפקד גמישות ובעיקר מיצוי טוב
יותר של הכוח ,ולכן עלינו לדאוג לכך שנוכל
לממש זאת בשדה הקרב.

 .2הגנה
"איזה שעמום זה להגן" אמר לי לאחרונה אחד
מחניכיי בקורס מפקדי פלוגות ,באמצע תרגיל
הגנה שנעשה בצאלים" .נכון ,וזו בדיוק הסיבה
שאנחנו עושים את התרגיל הזה" עניתי לו.
אתגר ההגנה והשהייה בשטח האויב ,לאחר
סיום הכיבוש או השגת השליטה המבצעית ,הינו
אתגר מורכב שתפס אותנו במהלך מבצע "צוק

 .3גמישות ופיתוח תרגולות
במהלך הלחימה
עד כמה שלא נתאמן ,תמיד במהלך הלחימה
יהיו דברים חדשים שיפתיעו אותנו ויחייבו אותנו
להסתגלות מהירה ולפיתוח מענה מבצעי תוך כדי
לחימה .ב"צוק איתן" הנושא המרכזי שהפתיע
אותנו היה התת־קרקע ההגנתי הרחב ,שמרחב
שכונת סג'עיה היה מרושת בו .לפני הכניסה
ללחימה ידענו שהחמאס משתמש במנהרות
לצרכיו המבצעיים ,אך כמות הפירים שפגשנו
בשטח חייבה אותנו לפתח מענה מבצעי תוך
כדי לחימה ,מענה שלא היה קיים בידינו קודם
לכן (כגון תרגולת של בידוד פירים ושל נטרול
מקומי שלהם) .תרגולות אלה היוו את הבסיס
להתמודדות עם התת־קרקע ,אשר התפתחה
רבות מאז .בפעם הבאה סביר להניח שיהיה זה
נושא אחר אשר יחייב אותנו ללמידה ופיתוח
מענה מבצעי גם תוך כדי הלחימה.

 .4התמודדות עם האתגרים
המנטלים בלחימה
איך מתמודדים עם תגובות קרב? מה עושים
עם חייל שמפחד להיכנס בחזרה למלחמה לאחר
שראה את חברו נפגע מול עיניו? איך מחזירים
לתפקוד פלוגה שהמ"פ שלה נהרג? איך מייצרים

טנק מ"פ ג' סרן דימה (דמיטרי) לויטס ז"ל ,בכניסה לסג'עייה

 .5מוכנות  -תמיד!

קבוצת פקודות  2לפני מבצע

ודאות בתוך "עקת הקרב של המלחמה"? למה
חשוב לייצר "עוגנים" של וודאות גם תוך כדי
הלחימה עצמה? כול הסוגיות החשובות האלה
הן סוגיות מרכזיות בלחימה שחובה עלינו לתת
עליהן את הדעת גם בשגרה ובאימונים שלנו.
לעניות דעתי לצד השקעת האנרגיה
והמשאבים הרבים בתחום המקצועי אנחנו

כמעט מזניחים את נושא ההתמודדות עם
האתגרים המנטליים בלחימה .ניסיוני לימד
אותי כי נושא זה חשוב לא פחות וכי מי שיתעלם
ממנו או לא יכין את פקודיו להתמודדות עם
אתגרים אלה עלול למצוא כי הינם אבני נגף
הרבה יותר גדולות מכול אתגר מבצעי בדרך
להשגת המשימה.2

כמו כול יתר המלחמות והמבצעים שקדמו
לו "צוק איתן" חידד לנו נקודה חשובה נוספת.
"מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת" או במילים
אחרות :מה שהכנת עד המלחמה ביחידה שלך
זה מה שאיתו תצא להילחם.
לשום מבצע או מלחמה אין הכנה מראש.
המעבר משגרה למצב של מלחמה קורה בלוחות
זמנים מהירים מאוד ולכן עליך להיות מוכן בכול
רגע למצב שבו תופעל .מי שיפנים את הנקודה
החשובה הזו ימצא את עצמו מוכן היטב ,ומי
שלא יפנים אותה מספיק בתחום מסוים (כוח
אדם ,אמצעים וכו')  -עלול למצוא את עצמו
"עם המכנסיים למטה".
אני כותב את הדברים במיוחד לאור המצב
הנוכחי שבו יחידות מוצאות את עצמן יורדות
לרצועת עזה בתדירות גבוהה מבלי להיות
מופעלות בסופו של דבר .אסור לנו לתת לכך
שמצב זה יגרום לשאננות בקרב הלוחמים,
ותפקידנו העיקרי כמפקדים הוא לדאוג לכך
שביום שבו עם ישראל יצטרך אותנו  -נדע
להוכיח לו שאנחנו ראויים לכך.

הערות:
 .1הכותב הוא מח"ט  ,679שימש מג"ד  82בעת המבצע
	.2בעקבות מבצע "צוק איתן" ולקחי מלחמות נוספים פיתחנו בשנים  2017-2015באימון ה ְמקַּדֵ ם בשיזפון תוכנית שלמה לאימון שמכין את
הלוחמים והמפקדים להתמודדות עם האתגרים המנטליים .אך היריעה כאן קצרה מלפרוס את הנושא.
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רעות היא בכול שעות היממה ולאורך כול השנה

אנשי הפלדה
קציני שריון
במילואים
במרחב האזרחי

מה שהחל במפגש של חברים מהסדיר הוליד את הרעיון להקים עמותה
לקצינים משוחררים וצעירים של חיל השריון .כיום מונה הקבוצה כבר מעל
 500חברים הממשיכים עם הרעות והמקצועיות הצרובה בנפשם למרחב
האזרחי ,ויש להם כמה תוכניות מיוחדות ומפגשים קבועים
סרן (במיל') בר פינטו
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רעות שריונאים שנצרבה ונצרפה בשירות המשותף

הכל התחיל במפגש של מספר חברים
מהשירות הצבאי בספטמבר  ,2018כולם קצינים
משוחררים בדרגות סגן וסרן .תוך כדי שיח בוער
על המצב במדינה ,על כיצד אפשר להצליח בחיים
ובאילו צמתים זה פוגש אותם  -עלה הרעיון
להקים את הקהילה  -קהילת "אנשי הפלדה".
חזון הקהילה הוא בנייה ושימור של קהילת
קציני שריון מקדמת ,מעצימה ואיכותית ,שתהווה
"בית" לאוכלוסיית קציני השריון ותעזור לחבריה
לממש את הפוטנציאל הגלום בהם גם במרחב
האזרחי .לאחר שכבר נמצא עניין משותף
במטרות הקהילה ,החל שיתוף פעולה ייחודי
בין אנשי הפלדה לעמותת יד לשריון .חברי
הקהילה מצטרפים לעמותה ואוטומטית הם
חלק מן הקהילה.
מספר סרן (במיל') מרום ּפֶ נ ֶר ,מנהל הקהילה:
"תהליך ההקמה היה ָחלָק באופן מפתיע ,ככול
שהתקדמנו והנחנו את התשתית לקהילה

תא"ל (במיל') שמואל אולנסקי ,קצין השריון הראשי לשעבר ,בסקירה לקצינים

ופיתחנו את התוכניות השונות ,כך גבר הצורך
בפרויקט מהסוג הזה .השאלה שעולה ללא
הפסקה מכול השריונרים שפגשנו היא 'איך
לא עשו את זה עד עכשיו'".
בחודשים האחרונים הקהילה כבר הספיקה
להיפגש לכנס פתיחה בהשתתפותו של תא"ל
(במיל') שמואל אולנסקי (קצין השריון הראשי
בעברו) ,האחראי על הקשר המיוחד בין הקהילה
לעמותה ,ולסדרת מפגשי נ ֶטוֹוְרקִינ ְג* ,שעיקרם
נושא יזמות ושוק העבודה העתידי .קבוצת
הפייסבוק של הקהילה כבר מונה מעל 500
קצינים משוחררים והיא ממשיכה לגדול בהדרגה.
את הקושי לתרגם את הכלים והידע שחברי
הקהילה רכשו במהלך שירותם הצבאי לכלי שרת
במרחב האזרחי ,מנסים לפתור באמצעות כמה
תוכניות מתחומים שונים .התוכנית הראשונה
מיועדת לקצינים המשתחררים בימים אלה -
קורס משתחררים איכותי שיצייד אותם בכלים

משמעותיים .תוכנית נוספת היא ה"כיסא גנן",
תוכנית מנטורים יוקרתית שמפגישה בין קציני
שריון בוגרים ומנוסים לבין קצינים צעירים יותר.
נוסף לכך אנשי הקהילה עובדים סביב לשעון
לצורך גיוס שיתופי פעולה עם חברות שונות
משוק העבודה ,כדי לאפשר כניסה רכה של קציני
חיל השריון ,וכן עובדים על שלל פרויקטים כדי
לגבש קהילה מקדמת לקצינים בחיל.

מטרות הקהילה
"העצמה" :פיתוח וקידום קציני השריון בחייהם
האזרחיים.
"כניסה לאזרחות" :מתן עזרה וסיוע במעבר
מהשירות הצבאי לעולם האזרחי.
"הקהילה" :מיסוד ,פיתוח ושימור קהילת
קציני שריון.
"רוח השריון בחברה" :עידוד אקטיביזם
חברתי.

* נ ֶטוֹוְרקִינ ְג ( )Networkinkבעברית רישות עסקי .גישה שיווקית שנשענת על מפגשים חברתיים בין אנשי ובעלי עסקים מרקעים שונים ,במטרה
ליצור רשתות חברתיות שיובילו לשיתופי פעולה ויפתחו הזדמנויות עסקיות חדשות.
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שריון  55׀ 31

אס ֶטר ָּגאנֶר
קורס ַמ ְ

ַנ ָּגד קטלניות -
מה זאת החיה הזאת?
אם נדע לפתח בחיל השריון את האנשים שלנו ולנסוך בהם
תחושת שליחות להמשיך לתפקידים משמעותיים – נרוויח
בקצה מצוינות מקצועית ּונְ ַמ ֶּצה את מלוא היכולת של אמצעי
הלחימה שברשותנו בצורה הטובה ביותר
ָדי כהן
ָדי) כהן ואל"ם (במיל') רונן איציק .צילום :י ִ
רס"ל ידעיה (י ִ
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רס"ל ידי כהן מבצע תיאום כוונות

לפני שנתיים כשעסקנו רבות בתחום חיזוק
המוטיבציה לגיוס נתקלתי באדם מיוחד ,בעיקר
דרך השיח ברשתות החברתיותָ .ידִי (ידעיה) כהן
היה תותחן בפלוגה ח' בגדוד  .77נתקלתי בו
דרך תמונות מרהיבות שאותן פרסם ברשתות
 תמונות המראות באופן חד וברור את הוויתהשריונר בתקופה זו.
ידי נרתם לבקשתי וסייע לנו במערכת
הביטאון בתמונות מהשטח ,רלוונטיות
ואותנטיות ,ואז גיליתי עליו עוד משהו .הוא מונה
לתפקיד ייחודי בגדוד ,למשימה שכול תכליתה
היא לשפר את המיצוי המבצעי של טנק מרכבה
סימן  ,4שהוא לכול הדעות טנק מהמשוכללים
בעולם ,ואמצעי לחימה בעל יכולות דרמטיות
ביחס למה שהיה בעבר.
בתפקידו זה זכיתי לקבל מיָדִי לא מעט
חומרים כדי ללמוד מהו התפקיד הייחודי הזה
שנקרא "נַּגָד קטלניות" ,שעבר קורס "מאסטר -
גאנר" .התרשמתי שמדובר באמת במשהו שנכון
לספר עליו .המדהים אצל ָידִי הוא שלקראת סיום
שירותו הוא ביקש עוד דבר אחד  -לצאת לקורס
מפקדי טנקים .התכתבנו על כך  -אני באופן אישי
לא זכרתי חיילים שיצאו לקורס הזה בתקופת
שירות הקבע .אבל כתבתי ל ָידִי שהנחישות עושה
את שלה .והוא היה נחוש ביותר.
הנה לפניכם סיפורו של ידי  -בו תוכלו
למצוא הרבה עניין בהקשרים של מקצועיות
וגם השראה  -לחייל נחוש שמביא לידי ביטוי את
כול יכולותיו האישיות כדי לקדם את המערכות
שהוא שותף להן .אם תרצו להתעמק  -היכנסו
לפייסבוק לבלוג "פרחים בקנה" .שם תבינו כמה
הבחור הזה מוכשר.

ידי כהן יורה ומצלם בפלוגת "מלכות החרמון"

וכך הוא מספר...
לאחר שירות סדיר מלא בפלוגת "מלכות
חרמון" ,המשכתי לשירות קבע לתקופה של
שנה ,בגדוד  ,77בתפקיד ייחודי וחדשני המוגדר
"נַּגָד קטלניות" ,או במילים אחרות מַא ְסטֶר ּגָאנ ֶר
גדודי( .מַא ְסטֶר ּגָאנ ֶר שמשמעו תותחן ראשי,
הוא תפקיד מוכר בשריון האמריקני).
כחלק מההבנה שנדרש להגיע למיצוי מלא
של יכולות האש שיש לנו בידיים ,במרכבה
סימן  4לרבות "מעיל רוח" ,וכחלק מהמגמה
של חיל השריון ושל חטיבה  7להביא את יכולות
הלוחמים והמפקדים לקצה המיצוי ,ננקטו כמה
פעולות :הוקמה בחטיבה יחידת ההדרכה,
הכוללת מפקדים מומחים שתפקידם הוא לחנוך
את הלוחמים בפלוגות המבצעיות ולעקוב אחר
הרמה המקצועית הטנקאית בגדודים .עוד הוחלט
להכניס כפיילוט את תפקיד "נַּגָד הקטלניות".
התפקיד מהווה גורם המקשר ישירות בין
מדור תותחנות של חיל השריון וגזרות הלחימה
לבין הגדוד .מטרת התפקיד היא להביא את
היעדים המקצועיים של החיל ,החטיבה והגדוד
להתממש בפועל באמצעות בנייה של תוכנית
אימונים ושמירת כשירות מתאימה .בגדוד
מבצעי שאין בו נַּגָד קטלניות ,הגורמים העוסקים
במקצועיות הטנקאית הם רבים וכולם נוגעים
בתחום התותחנות ,בנוסף על תפקידם בגדוד
(קמב"ץ או קצין הדרכה ,כשתחתם עובדים
המשה"ד (מש"ק ההדרכה) הגדודי והמשה"דים
של הפלוגות) .נַּגָד קטלניות בעצם מרכז את כול
התחום ונמצא בבקרה ומעקב עליו.
כאשר יש בעל תפקיד שכול עיסוקו הוא
המקצועיות הטנקאית בכלל ,ובתחום התותחנות
בפרט  -שהוא לחם חוקנו  -אפשר להגיע
לבקרה על כול תותחן בגדוד ולחשוף את רמת
הפערים שלו בכול תרגולת ותרגולת ,וכך להעצים
אותו באופן אישי .בדרך זו גם לא מתפספסים
תותחנים ומפקדים ברמה מקצועית ירודה בגדוד
ולא נופלים בין הכיסאות.

בהיותי נַּגָד קטלניות בגדוד  77עסקתי במגוון
תחומים – חניכת תותחנים ומפקדים ,פורומים
של למידה מקצועיים בנושא תותחנות ולחימה,
בניית תכניות אימונים ,בניית תכניות מט"זים,
תחקור סדרות ואירועי ירי ,מבחנים מקצועיים
מאתגרים ואף שיעורים מרוכזים לריענון פלוגת
המילואים של הגדוד.
בתעסוקה המבצעית האחרונה שבה הגדוד
פעל ,בגזרת עזה ,היה פן נוסף לתפקיד החניכה,
של מעבר בין עמדות הטנקים כדי לוודא שכול
התותחנים מכירים את המטרות ויודעים איך
ללזור (למדוד טווח בלייזר) ולכונן בצורה
הטובה ביותר למטרות שבגזרתם .דבר זה
אִפשר למג"ד לקבל תמונת מצב שבועית על
כלל התותחנים בגדוד ועל הפערים שיש לסגור
בתחום התותחנות והקטלניות.
התשובה לשאלה האם התפקיד ייכנס בצורה
גורפת לכלל הגדודים בשריון תלויה בכוח האדם
שיש ברשותנו .אם נדע לפתח בחיל את האנשים
שלנו ולנסוך בהם תחושת שליחות להמשיך
לתפקידים משמעותיים  -נרוויח בקצה מצוינות
מקצועית ּונְמַּצֶ ה את מלוא היכולת אמצעיי
הלחימה שברשותנו בצורה הטובה ביותר.
זכיתי לשרת בתפקיד משמעותי ומעניין ועל
כך נתונה תודתי העמוקה למפקדיי שנתנו בי
אמון והפקידו בידי את האחריות על התחום
בגדוד  .77הנני מאחל לכולנו שנדע לנצל
את אמצעי הלחימה שקיבלנו כדי לשמור על
המשפחות שלנו בבית.
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כלל ידוע בעולם המילואים הוא כי ככול
שעולים בסולם הדרגות והתפקידים ,עושים
משמעותית יותר ימי מילואים .תמיד עניין
אותי לקבל את נקודת המבט של מ"פ המילואים
הנדרש לעיתים להיות על מדי ב' עשרות ימים
בשנה ,ימים מאתגרים שגובים לא פעם מחיר
אישי לא פשוט .שוחחתי לאחרונה עם המ"פ
שלי רס"ן (במיל') בני פרנקל .הוא בן  ,34נשוי
באושר לרעות ,אב לאלון ,עמית ותמר (בני 3.5 ,5
ו־ 3חודשים בהתאמה) ועובד בבנק הדם  -מד"א
שבבית החולים שיבא ,בתפקיד מהנדס תהליך
של מוצרים ביולוגיים לחדרי ניתוחים .את בני
הכרתי לראשונה לפני כשלוש שנים כשעברתי
מפלוגת מילואים בחטיבה  401לפלוגת מילואים
בחטיבה  .4בשנים האחרונות הפלוגה מבצעת
אימונים בלבד ,לכן החיילים רואים אותו בעיקר
בתדריכים לפני התרגילים ובשיחות הפלוגה.
בשאר הזמן הוא מנהל את התרגילים וכמובן
שאין לו יותר מידי זמן פנוי .לכן השיחה הזאת
היא הזדמנות טובה לקבל תשובות לשאלות
שוודאי עולות מדי פעם בראשו של כול לוחם
שריון במילואים.

עולמו
של מ"פ
במילואים
"אנחנו מוכנים למערכה ,ללא צל של ספק",
אמר רס"ן (במיל') בני פרנקל* ,שסומך על המפקדים
והלוחמים בפלוגתו .על השינויים ביחס לשירות
המילואים" :כיום עושים את השירות פחות כדרך
ציונית ויותר כחברית" .האתגר המרכזי" :הנושא
של הכשרת איש הצוות והמוכנות שלו ללחימה,
דרושים אימונים נוספים"
רס"ר (מיל') דוד בקר

צילום :רומן וולפסון
רס"ן בני פרנקל באימון מפקדים בצפון

ספר קצת על עצמך ,איך הגעת להיות מ"פ
מילואים?
התגייסתי בשנת  2002והתחלתי את השירות
שלי בחטיבה  ,7בגדוד  ,77כשעוד היו בזמנו
טירונות וצמ"פ בנפרד .את הטירונות עשיתי
בסיירים ואת הצמ"פ בפלוגה ז' בנפח .לאחר
מכן מיד אחרי הצמ"פ יצאתי לקורס מפקדים.
שבועיים אחרי קורס המפקדים חזרתי לחטיבה
כי לא עברתי את המבחנים הראשונים של קורס
המפקדים .הגעתי לגדוד  75למשך מחזור אחד,
שם הייתי נהג טנק ,שזה מקצוע המקור שלי.
יצאתי שוב לקורס המפקדים וסיימתי כמצטיין
הקורס .לאחר מכן עשיתי בה"ד  ,1קק"ש ואחריו
הגעתי לגדוד  82בתור מ"מ ,כשהגדוד היה לקראת
סוף הלחימה בעזה בשנת  .2004עלינו אחרי זה
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צפונה ל"קו כחול"  -תחילה להר דב ואחרי זה
עברנו לרכס רמים וחזרה להר דב .זו הייתה פחות
או יותר הפעילות המבצעית .הייתי מ"מ בגדוד
במשך שנה ואחרי זה הגעתי לסיירים להיות
מ"מ טירונים ,כשאיחדו את הטירונות והצמ"פ
במסגרת רצף ההכשרה .הייתי שנה בתפקיד ועוד
ארבעה חודשים בתור קמב"ץ בגדוד  ,195שהיה
אז תחת פיקודו של גיא חסון ,שהתחלף עם יאיר
וולנסקי .סיימתי איתו תפקיד והשתחררתי .בסוף
 2007או תחילת  2008קיימתי שיחה עם יניב
שהיה אז מג"ד והוא אמר לי שהוצבתי אצלו
בגדוד המילואים.
יניב אמר לי גם שהראייה העתידית היא לבצע
הסבה מטנקי מרכבה סימן  1שהיו ביחידה באותו
זמן לסימני  .4ב־ 2009עשינו את ההסבה לסימני
 .4הייתי מ"מ עד סוף  2012בסיום התעסוקה
המבצעית בגבול מצרים .אלצפן (גרנביץ) העביר
לי את המפתחות להיות מ"פ .עברתי קורס מ"פים
בסביבות  2014אך הייתי מפקד הפלוגה בפועל
מסוף  2012תחילת  2013ועד עכשיו.
זאת אומרת שהתחלת בסימן " ,2ירדת"

לסימן  ,1ואיך זה היה לעשות את ההסבה
לסימן ?4
בסוף זה לא שונה .טנק זה טנק ולא משנה
מאיזה כלי לאיזה כלי אתה עובר ,אני מניח
בטח במרכבות .הבסיס הוא אותו בסיס,
אך הטכנולוגיה שבצריח משתנה מאוד .לכן
ההתאמה שצריכים לעשות המ"פ ,המ"מ ,המט"ק
והלוחם בטנק ,ובוודאי במערך המילואים ,היא
אדירה .זה לא רק כשאני הייתי צריך לעשות את
המעבר מסימן  2לסימן  ,4ההתאמה דרושה גם
כיום כשאני נמצא בסימן  ,4עדיין הטכנולוגיה
מתקדמת בצורה די מהירה ,במיוחד כול נושא
המענ"ק .כול שנה וחצי־שנתיים אנחנו עוברים
ריענון או הסבה כזאת או אחרת של המענ"ק וזה
בעצם חדש לכולנו ,גם למי שהיו במקור בסימני
 .4בתקופה הזאת זה מתייצב פחות או יותר.
האם אתה חושב שהטכנולוגיה המתקדמת,
העכשווית ,של חיל השריון מוטמעת היטב
בפלוגה?
היא מתקדמת .ויש מקום לשיפור .תלוי גם
מה צריך להיות מוטמע .אם זה מבחינת רמת

רס"ן בני פרנקל במהלך אימון באש

רס"ן בני פרנקל בבסיס האימונים בצאלים .צילום :טל ונציה

המענ"ק ,אז כן ,היא מוטמעת היטב .ברמת
הטכנולוגיה של "מעיל רוח"  -צריך לשפר,
וכנראה גם לא יהיה בשנים הקרובות ,מאחר
ואין ספק שגדודי הסדיר צריכים לקבל את
התעדוף ,מה גם שהם נמצאים עם הטנקים
בפעילות יומיומית ואינטנסיבית ,אם זה בגבול
הצפון או בעזה .המענ"ק מוטמע היטב בשנה
שנתיים האחרונות ,לפחות בגדוד שלנו .אני
לא יודע מה קורה עם גדודים אחרים בחטיבה.
אציג לך תסריט אפשרי ולא בדיוני בכלל.
מחר מלחמה בצפון ,הפלוגה מוקפצת לגבול
לבנון או לרמת הגולן .האם לדעתך אנחנו
מוכנים למערכה?
לפי דעתי אנחנו מוכנים למערכה ,ללא צל
של ספק .אמר את זה גם אלוף פיקוד צפון יואל
סטריק שבדיוק סיים את תפקידו .אנחנו מוכנים
למערכה הן ברמת המפקדים והן ברמת החיילים.
מה לדעתך מייחד את הלוחם בפלוגה?
בסופו של דבר ,כפי שאני רואה את מערך
המילואים ,אני חושב שלפחות כיום ובשונה

משנים קודמות ,מעטים החיילים ,ואני חושב
שגם המפקדים ,שעושים את שירות המילואים
שלהם כאיזושהי דרך ציונית .הם עושים יותר
את שירות המילואים שלהם ,נקרא לזה ,יותר
בדרך החברית .פה יש איזשהו סיכון להגיד
את זה כי למלחמה אתה לא יוצא עם חברים,
אתה צריך לצאת עם פלוגה .אבל ככול שאתה
מחזק את הקשר הזה בין החברים ,את ההדדיות
ביניהם ואת המחויבות של האחד לשני ,אני
חושב שזה קיים היום בצורה מאוד מאוד חזקה
בפלוגה .רואים את זה לא מעט במפגשי הפלוגה
שאנחנו עושים בנפרד מימי המילואים שלנו,
זה בסוף מה שאני רואה שכן יחזיק .אני חושב
שראינו את זה לא מעט ב"צוק איתן"; אנשים
נשברו כי כנראה שהפלוגות והצוותים היו
פחות מלוכדים .זה מה שאני חושב שיחזיק
את הפלוגה הזאת ,את הלוחמים והמפקדים
שלה במלחמה הבאה.
בהמשך למה שאמרת ,מה עוד היית משפר
בפלוגה?

מה שהייתי משפר בפלוגה או לפחות מנסה
לשפר ,זה את רמת מוכנות החייל הפשוט
ללחימה .בסופו של דבר מפקדים היום מתאמנים
לא מעט ברמה הטקטית ,אך אני לא יכול להגיד
שהמון .אבל ברמת החייל ,אני חושב שלחיילים
דרושים אימונים נוספים ,גם אם זה לא על טנקים
אלא רק על סימולטורים .לא תמיד זה מתאפשר
בגלל ימי מילואים .כול יחידת מילואים מקבלת
כמות ימי מילואים מוגדרת מראש .ברמת החייל
בסוף ,בקצה  -מי שנמצא ונלחם בטנק זה לא
רק המפקד שנמצא בכיפת המפקד אלא הצוות
שאיתו בתוך הטנק .לכן ככול שרמת המוכנות
שלהם למלחמה מבחינה מקצועית יורדת ,כך גם
יורד תפקוד הטנק .לכן אני חושב שמה שצריך
להיות הרבה יותר טוב זה הנושא של הכשרת
איש הצוות ופחות הרמה הפיקודית.
האם צה"ל הגדול משקיע מספיק לדעתך
במערך המילואים?
לא יודע .מאחר ואני לא יודע כמה הוא
משקיע ברמת הסדיר מול המילואים מבחינת
התקציבים ושאר הדברים ,אז אני לא יודע לשים
את זה על הפרק .אני כן יודע שלצה"ל יש תעדוף
ביחידות הלוחמות שלו במילואים ולכן יכול
להיות שיחידות המילואים שלנו מקבלות קצת
יותר תעדוף בגלל המשימות האופרטיביות
שלהן ,אך קשה לי לבדוק זאת .בסוף המבחן
יהיה בלחימה עצמה.
איפה אתה רואה את עצמך בתור מפקד
בעוד כמה שנים?
אני מניח שאני אסיים את תפקידי בגדוד,
אך לא בתור מג"ד.
זאת אומרת שאתה מסתפק כרגע בתפקיד מ"פ?
בתפקיד מ"פ או בתפקיד סמג"ד או קצין אג"ם.
כרגע אני לא רואה את עצמי בתור מג"ד ,גם בגלל
מחויבויות אחרות ,אבל דברים תמיד משתנים.
יש לך עוד משהו להוסיף לקוראים שלנו?
שיהיה יום עצמאות שמח .פחות מלחמות.
אני בטוח שצה"ל יהיה איתן גם בכול המלחמות
הבאות.

* רס"ן (במיל') בני פרנקל הוא מפקד פלוגת מילואים בגדוד
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סיפורו של חייל
הגאה ביחידתו
בניה תם ,בן  ,20גדל וגר ביישוב פדואל שבמערב השומרון .בניה התגייס
לשריון ומתאר את החוויה המעצימה של היותו איש צוות טנק ואת
התרשמותו כי "אין ַחיִל יותר עוצמתי ואין חטיבה יותר טובה מחטיבה ,401
חטיבה שמובילה את האדם שבטנק לניצחון"
בניה תם
קוראים לי בניה תם ,בן  ,20גר ביישוב במערב
השומרון בשם פדואל.
נולדתי ביישוב וגדלתי בו כל החיים שלי ,בערך
גיל  16התחלתי להתנדב בעמותה לילדים עם
צרכים מיוחדים (שיתוק מוחין  ,)CP -עמותה
שמאוד נקשרתי למתנדבים ולחניכים שבה
ואני משתדל להתנדב בה עד היום גם תוך כדי
השירות הצבאי .לאחר התיכון למדתי בישיבה
בעכו שנה וחצי ,תקופה שהייתה עבורי חשובה
ומשמעותית של בירור ופיתוח .שנה וחצי לאחר
מכן התגייסתי לשריון ושובצתי לחטיבה .401
אני לא מכיר את כול הצבא על גודלו ואת
השוני שבין כול חטיבה ויחידה ,אבל טירונות

עוצמה וגאווה
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בשריון זו חוויה שמומלצת לכול אחד .באותם
רגעים אמנם היה קשה עד ייאוש ,ורחוק מאוד
מהציור שציירתי לי כשחשבתי על טירונות ,אבל
במבט לאחור עברתי שם מהרגעים העוצמתיים
והחזקים בחיי ,אחרי משמעת קשוחה ואימוני
הרובאות והתמקצעות בנשק קל ,שובצתי
לתפקיד טען־קשר ,תפקיד שבאותו הרגע פחות
רציתי אך בהחלט למדתי ממנו אחר כך במהלך
השירות ,ולמדתי להוקיר אותו וליהנות ממנו.
לאחר הטירונות הגענו לצמ"פ צמאים לטנקים
ובהחלט זכינו ללמוד על הטנק ולהכיר אותו
כמו את כף ידנו ,ואני שובצתי לפלוגה ר'' ,רעם
בתותחים' .הצמ"פ שונה מאוד מהטירונות,
בין אם זה היחס ומרחב האחריות ובין אם זה
מרכז העיסוק בשגרה וביומיום שזה כמובן הטנק

והצוות .למדנו איך להתנהל קודם כול בתור צוות,
דבר שלוקח זמן והמון סבלנות ,אך משתלם
בסוף כאשר הופכים להיות צוות מן השורה.
למדנו שאין דבר חשוב יותר מהצוות ,וכי הגיבוש
והקִרבה האחד לשני חשובים מאוד להתנהלות
של הצוות בטנק ולתוצאות שיבואו לאחר מכן
בתרגילים המפרכים .אחרי הגיבוש והתרגילים
של הצוות עברנו לתרגל כמחלקה .בתור טען־
קשר יצא לי לראות כמה וכמה פעמים את הטנק
השכן מסתער לעבר קו הבתים הראשון ,ואני
חייב להגיד את שעל ליבי  -שאין דבר יותר
עוצמתי ומעורר יראה מהמחזה הזה ,למדנו שאין
דבר יותר עוצמתי ומשפיע כמו טנק ,וכי אין
טנק שמתפקד כמו שטנק צריך לתפקד בלי צוות
משומן ומגובש היטב ,שמביא את הטנק ליכולות

גאווה שריונאית

בניה תם

הללו  -יכולות אשר ישפיעו בהיתקלות הבאה,
לא משנה מאיפה היא תגיע ,וידאגו שהאויב
ירעד למשמע נהימת המנוע העוצמתי המסמל
את בואם של מפלצות הפלדה.
במהלך הצמ"פ יצא לנו לתגבר כוחות כמה
וכמה פעמים .אחת הפעמים הייתה כאשר
הגענו ליישוב אדם שאירע בו פיגוע כמה
שבועות קודם לכן ,כדי לשמש גורם מרתיע
ולתת הרגשת ביטחון לתושבי האזור .זה היה
אחד התגבורים המשמעותיים בשבילי ,כאשר
אתה פוגש בחיבוק החם והאהבה האין סופית
של אותם אזרחים אשר נשלחנו להגן עליהם.
התגבור מאוד העלה את המוטיבציה שלנו ונתן
לנו כוחות ורצון להמשיך את ההכשרה שלנו.
לקראת סוף הצמ"פ הייתה לי שיחה עם המ"פ
שהודיע לי שנבחרתי להיות אחד המועדפים
לקמ"ט (קורס מפקדי טנקים) ,לאחר הרבה
מחשבה סירבתי לצאת לקורס מתוך הבנה ורצון

להשפיע במקום אחר ,ולראות ולחוות קצת מעבר
לשיזפון .לאחר הצמ"פ הגענו לגדודים ואני
שובצתי לגדוד  52לפלוגת ו' (ומפיר אימפריה).
הספקתי להיות שם ממש מעט ולחוות בקושי
את אווירת הגדוד ,עד שהועברתי לתפקיד אחר
ושובצתי להיות בחפ"ק סמח"ט ,בחטיבה ששם
אני נמצא עד היום .בחפ"ק יצא לי להעביר
יותר תרג"דים מכול שריונר אחר בגדודים כי
השתתפנו בכול תרגיל ותרגיל .למדתי באותה
תקופה את עוצמתו של גדוד שריון שנדירים
הדברים המסוגלים לעמוד בדרכו.
לסיום אגיד שאין ַחיִל יותר עוצמתי ואין
חטיבה יותר טובה מחטיבה  ,401חטיבה
שמובילה את האדם שבטנק לניצחון .אני גאה
להיות חלק מהחטיבה וחלק ממורשת והיסטוריה
מפוארים כמו שרק חטיבת שריון יודעת.
בברכת שריונאים,
בניה

בניה תם (שני משמאל) והצוות שלו

אוגוסט 2019

שריון  55׀ 39

אות מלחמת ההתשה

 50שנה

להקמת מפקדת
הכוחות המשוריינים
בסיני במלחמת
ההתשה

הקמת מפקדת הכוחות המשוריינים בסיני כאוגדת שריון קבועה וסדירה ראשונה
בצה"ל נבעה מהצרכים החדשים של הגנת סיני לאחר מלחמת ששת הימים ,בעת
שהוחלט לבצע זאת באמצעות כוחות ניידים אולם ללא וויתור על שטח .מציאות
זו השפיעה על בניין הכוח שכלל אוגדת שריון סדירה שכוחותיה קבועים ,ועל
הפעלת כוחות אלה הן במלחמת ההתשה והן במלחמת יום הכיפורים
אל"ם (במיל') ד"ר בני מיכלסון
לאחר מלחמת ששת הימים נערך צה"ל עם
חטיבת שריון מוגברת לאורך קו תעלת סואץ
בן  160הקילומטרים כאחראית על הגנתה ועל
מרחב העורף .אף שרשמית שררה הפסקת אש בין
צבא מצרים לצה"ל ,הגזרה לא שקטה .שרר שקט
מתוח שהופר מפעם לפעם בתקריות אש קטנות.
בהדרגה וככל שעבר הזמן וצבא מצרים המובס
שב להצטייד ולהתארגן בסיוע הסובייטים ,ונשיא
מצרים גמאל עבד אל־נאצר יצא מדיכאונו -
ניכרה נכונותו להפר את הפסקת האש.
בשלב הראשון של מלחמת ההתשה (יולי
 1967עד אוגוסט " - )1968שלב העמידה
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האיתנה" לפי נאצר  -שוקם צבא מצרים .בשלב
זה היו בגזרה המצרית כמה תקריות אש גדולות,
אך עיקר הפעילות התנהלה בגזרה הירדנית,
בגלל ניסיון המחבלים להקים בסיס למלחמת
גרילה ,תחילה ביהודה ושומרון ואחר כך בבקעת
הירדן המזרחית.
בשלב השני (ספטמבר  1968עד פברואר
 )1969הכריז שר ההגנה המצרי שעברו ל"שלב
ההגנה המונעת"  -בשלב זה היה על צבא מצרים
להרוס את ביצורי צה"ל לאורך התעלה .ב־8
בספטמבר  ,1967פתחו המצרים בהרעשה
ארטילרית מאסיבית בגזרה הצפונית של

תעלת סואץ ,בין קנטרה לפורט־סעיד .חיילי
צה"ל תפסו מחסה בעמדות ובמקלטים ,אך
אלה נבנו כביצורי־שדה (ולא ביצורי קבע) ולא
עמדו כנגד חדירת הפגזים לתוכם .אבדות צה"ל
באותו היום כללו עשרה הרוגים ושמונה עשר
פצועים .היה זה מחיר דמים גבוה מאד במושגים
ישראלים .מכת האש שבאה בהפתעה הלמה גם
בתודעת המטה הכללי .הוחלט על התבצרות
רצינית והוקצו תקציבים לכך .מפקדת פיקוד
הדרום בפיקודו של האלוף ישעיהו גביש החלה
בתכנון ובביצוע.
כחודש וחצי לאחר מכן ,ב־ 26באוקטובר,

מפת המעוזים לאורך תעלת סואץ בתקופת מלחמת ההתשה

שוב הונחתה מכה ארטילרית מצרית ,הפעם
לכול אורכה של חזית תעלת סואץ ובמשך 9
שעות רצופות 15 .לוחמי צה"ל נהרגו ו־ 34נפצעו.
התברר שאכן פני נאצר למלחמת התשה .תגובת
הארטילריה של צה"ל ,שפגעה בבתי הזיקוק,
בנמלים ובמטרות אחרות ,לא הרתיעה את
נאצר .הוא פינה את רוב תושבי הערים סואץ,

איסמעיליה ופורט־סעיד ,ובכך הכשיר את
התנאים בצד המצרי ,להמשך קרבות הארטילריה.
הדאגה בצד הישראלי הייתה רבה .המטה
הכללי היה ער לכך כי דרוש זמן רב עד להקמת
מערך מבוצר אשר ייתן מחסה ראוי לחיילים,
וכי קשה ביותר לבצע זאת תחת אש ארטילרית
מצרית .דרוש היה להשיג "פסק זמן" בירי

הארטילרי עד להשלמת בניית מערך הביצורים.
הרמטכ"ל בר־לב החליט לנקוט בפעולה התקפית
שתבהיר לנאצר כי צה"ל יכול להכות במצרים
בכול מקום ובכול שיטה שיבחר לנכון .ב־1
בנובמבר  1968יצא צה"ל למבצע "הלם" -
היה זה המבצע הראשון שביצע צה"ל בעומק
מצרים .במבצע זה פשטו כוחות סיירת צנחנים
בפיקודו של סרן מתן וילנאי ,מוטסים במסוקי
"סופר פרלון" ,על שלושה יעדי תשתית חשובים
במצרים 2 ,גשרים/סכרים על הנילוס ותחנת
מיתוג חשמלית בקינא ובנג'ע חמדי ,כ־230
קילומטרים צפונית לאסואן .יעדי המבצע הושגו
במלואם ומתקני התשתית המצריים ניזוקו.
בעקבות המבצע ,חלה רגיעה יחסית בקו התעלה
למשך כארבעה חודשים בהם ציווה נאצר להקים
מיליציה שתהיה אחראית על הגנת עורף מצרים.
זה היה "פסק הזמן" שאליו כיוון הרמטכ"ל כדי
לנצל את פרק הזמן הזה להשלמת בנייתו של
קו המעוזים לאורך תעלת סואץ.
מיד לאחר מבצע "הלם" נקראו לרמטכ"ל
מפקד גייסות השריון האלוף ישראל טל וסגנו
אברהם אדן (ברן) .בפגישה זו סוכם להוריד לסיני
עוד חטיבת שריון ולמנות את ברן למפקד הכוחות
המשוריינים בסיני (שכללו שתי החטיבות ועוד
כוחות נוספים) .על ברן הוטלו שתי משימות
נכבדות במקביל :הראשונה  -הקמת מפקדת
הכוחות המשוריינים בסיני ,שכללה גם את ארגון
וגיבוש האוגדה המשוריינת הסדירה הראשונה
בצה"ל  -אוגדה שעמדה לשמש מודל למעבר
צה"ל למבנה של אוגדות משוריינות קבועות
כעוצבות יסוד .והשנייה  -תכנון הגנת סיני
והקמת התשתית והביצורים לניהול הלחימה
לאורך תעלת סואץ.1
לתפקיד מאתגר ושאפתני זה ,ביקש ברן
למנות את מוסה פלד לסגנו .ואכן בחודש
נובמבר  1968סיים מוסה את תפקיד רמ"ח תו"ל
במה"ד ומונה לסגן מפקד הכוחות המשוריינים
בסיני .ארבעה חודשים התאפשר לשניים לעבוד
בצורה מסודרת לפני שהמצרים חידשו את האש.
בתקופה זו הם עסקו בהקמת האוגדה הסדירה
הקבועה הראשונה בצה"ל ,על פי החלטה
שהתקבלה ב־ 16בדצמבר  ,1968ובבניית מערך
הביצורים לאורך תעלת סואץ שנקרא תוכנית
"מעוז" ואושר סופית על ידי הרמטכ"ל ב־30
בדצמבר.
בארבעה חודשים אלה התקיים דיון מבצעי
שעסק בהגנת סיני .מצד אחד ניצב אלוף הפיקוד
ישעיהו (שייקה) גביש שתכנן את הגנת סיני תוך
התבססות על קו המים של תעלת סואץ ,ומולו
הוצגה התפיסה של ראש מה"ד אריאל שרון
אשר דגלה במתן אפשרות לצבא המצרי לצלוח
את תעלת סואץ ואז להשמידו עם כוחות שריון
ניידים כשגבו אל תעלת סואץ לאחר בידוד זירת
הלחימה .לדיון זה חשיבות רבה כיוון שתוצאותיו
לא רק קבעו את הפעלת הכוח ,בהתבסס על
השטחים החדשים אותם כבש צה"ל בסיום
מלחמת ששת הימים ,אלא גם קבעו את הבסיס
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לבניין הכוח שיבצע זאת על פי התנאים החדשים
והתפיסה המבצעית המתגבשת.
ראשית יש לראות את סיכום הרמטכ"ל רב־
אלוף חיים בר־לב תוך התווית הרעיון המרכזי
למגננה בסיני .בדיון שנערך אצל הרמטכ"ל
ביום  18בספטמבר  ,1968הציג האלוף שרון
את תפיסתו שאמרה כי עם תחילת המתקפה
המצרית יש להוציא את החרמ"ש מהקו הקדמי
ולהשמיד את האויב באמצעות טנקים וארטילריה
בלבד בהתקפת נגד .הצעה זו נדונה בהשתתפות
הנוכחים (ובהם עזר וייצמן ראש האג"ם ,טליק
מפקד גייסות השריון ושרון אלוף ראש מה"ד)
ובסיכום קבע הרמטכ"ל כדלקמן:
"מסיבות מדיניות אין אנו יכולים להרשות
לאויב לחצות את התעלה במגמה להכריעו
בין התעלה לקו כוחותינו .אי לכך שומה עלינו
להיערך להשמדת האויב עוד בטרם השיג
מאחזים ממשיים בגדה המזרחית .לאור תפיסה
זו תישאר היערכות "סלע" (למגננה) בתוקפה,
כאשר הקו הקדמי מתבסס על מוצבים היקפיים
של חרמ"ש וטנקים על קו התעלה עצמה ועל
יחידות טנקים לביצוע התקפות נגד.
הקו השני יתבסס על מערכי חי"ר בצווארי
הבקבוק ועוצבות שריון להתקפות נגד.
ההיערכות עד פריסת מערך "סלע" תתבסס
על אותם עקרונות אם כי בכוחות קטנים יותר".2
כאשר ירדו ברן ומוסה לסיני לממש את תכנית
אלוף פיקוד הדרום לפי הקווים המנחים של
הרמטכ"ל הם גיבשו תוכנית מפורטת לביצוע
בשטח .להוצאה לפועל של תוכנית זו הועמדו
לרשותם שתי חטיבות שריון סדירות חדשות:
 14ו־ 401ועוד כוחות נוספים.
לדברי ברן הם תכננו שילוב בין הגנה קבועה
להגנה ניידת כאשר ארגון הכוחות לקרב ושיטת
הלחימה נלקחו מתוך כללי היסוד ב"הגנה ניידת".
אך את הגמישות שבוויתור על השטח ובחירת
מקום הקרב ,לא יכולים היו לאמץ .האילוץ
היה שהלחימה תיערך על קו המים ובסמוך
אליו .התוכנית המליצה על קו התרעה של
כוחות קטנים ,בעוד עיקר הכוחות יהיו כוחות
שריון ניידים שיגיעו מאחור .ההנחה הייתה
שהשילוב בין שתי השיטות התאפשרה בעיקר
הודות למכשול המים הרציני בקו החזית .אם
בהגנה ניידת מוותרים על שטח תמורת רווח
בזמן ,הרי במקרה זה צריך האויב לצלוח מכשול
מים ,להתגבר על סוללות עפר גבוהות ,ולהציב
גשרים ,וההנחה הייתה שזה ייתן בידי כוחות
צה"ל את הזמן הדרוש כדי לקרב את עתודות
השריון ולהכות באויב לפני שיספיק להעביר
כוחות שריון .מכיוון שהקרב העיקרי יעשה על
קו המים ובסמוך לו ,ואין צורך בהשהיה לאחור,
אין גם הכרח שכוחות ההתרעה על קו המים יהיו
משוריינים וניידים .תפיסה זו שהייתה אמורה
לעמוד למבחן בפרוץ מלחמת יום הכיפורים
חטאה לכמה מכללי היסוד בהגנה ,וקודם כול
וויתרה על מרכיב העומק ,וכמו כן הפכה את
מערך מוצבי ההתרעה למערך ההגנה העיקרי
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וריתקה אליו לקרב ,במקום צפוי מראש ,את
כוחות השריון הניידים תוך וויתור על גורם
הניידות.
מוצבי צה"ל בקו ההתרעה (שהפך למעשה
גם למערך העיקרי) כונו על ידי ברן "מעוזים"
והם נבנו על פי ניסיונו במלחמת העצמאות
בקיבוצו נירים (דנגור) .היו אלו מוצבים קטנים
ל־ 22-20איש הבנויים עם תצפית היקפית ומקלטי
לוחמים המוגנים היטב מפני ארטילריה כבדה.
מוצבים אלה מוקמו על צירי פריצה משוערים
של האויב ובמרחק כ־ 10קילומטרים ביניהם
לצורך תצפית הדדית .ברן תכנן  20מוצבים,
ובמהלך אישורי התוכנית אצל אלוף הפיקוד
גביש והרמטכ"ל בר־לב ,הוסיף כול אחד מהם
מוצבים בנקודות שנראו לו ,כך שהתכנית כללה
לבסוף " 32מעוזים" ועוד  7עמדות מבוצרות
חדשות לסוללות ארטילריה (בנוסף ל־ 12שכבר
היו קיימות)" .מעוזים" אלו נבנו על סוללות עפר
ענקיות שהיוו מכשול אדיר לצליחת התעלה ,הם
גודרו ומוקשו היקפית כך שיהוו "אגוזים קשים
לפיצוח" .בנוסף לביצורים כללה התוכנית מערכת
כבישים מסועפת שאִפשרה הנעה מהירה של
כוחות שריון לעבר קו המים וניודם ממקום למקום
 כביש החת"ם שנבנה בעורף ה"מעוזים" ובמקביללקו התעלה במרחק ממוצע של כ־ 5קילומטרים
מהם וכביש הרוחב המקביל לו שחיבר את מוצבי
הפיקוד והמחנות שבעורף במרחק ממוצע של
כ־ 30קילומטרים מהתעלה.3
ב־ 31בדצמבר  1968יצא סיכום הרמטכ"ל
לתכנית "מעוז" ,להלן עיקרי הסיכום:
.1בעיקרון יש לראות את ישיבתנו על קו המים
לאורך התעלה בדרך הטובה והנכונה למנוע
מהמצרים מאחז בגדה המזרחית של התעלה.
.2להלן פירוט עיקרי המרכיבים שבעזרתם יסכל
צה"ל אפשרות להצלחות צבאיות מצריות
וישבור את הכוחות המצריים על קו התעלה
או בסמוך לה:
היערכות סטטית לאורך התעלה בשורה של
מערכים מבוצרים בסיוע של גדוד טנקים
שיפוצל בין מערכים אלה.
הפעלת כוחות שריון ניידים.
אמצעי אש ארטילריים ומערכת אמצעים
מיוחדים (כ"זאבים"; "בקבוקים"; "עמדות
אליהו" וכו').
כוחות חיל האוויר.
.3תוכנית  32ה"מעוזים" כפי שהוצעה על ידי
פיקוד הדרום מאושרת לביצוע.4
לאחר שהרמטכ"ל אשר את התוכנית ניגשו
ברן ומוסה לביצוע .היה זה מפעל אדיר שאלפי
חיילים ואזרחים השתתפו ועבדו בו בהתלהבות
תחת הנחייתם והדרכתם של שני גדודי הנדסה:
 601ו־ 606וכן חיילי מילואים רבים .עם תחילת
המבצע כבר הוקצו לו  35מיליון לירות .המבצע
כמעט הושלם כשהתחילו המצרים להפריע
בצליפות .ב־ 3במארס  1969הכריז נאצר על
אי הכרה בהפסקת האש ועל פתיחה במלחמת
ההתשה .עיקר ההתבצרות נסתיימה פרט

לשלושה "מעוזים" :מול החווה הסינית10 ,
קילומטרים מדרום לאיסמעיליה ובדרום האי
אל־בלח שבתעלה.
לאחר מלחמת יום הכיפורים נטען כאילו
צה"ל לא גיבש תוכנית להגנת סיני וכי מערך
המעוזים נבנה לצורכי מלחמת ההתשה בלבד .כפי
שאנו רואים בהחלט גובשה תכנית להגנת סיני,
ו"מעוזים" שהיו צריכים בו־זמנית לספק מחסה
כנגד ארטילריה מצרית במלחמת ההתשה נועדו
גם לצורכי תצפית והתרעה בעת מלחמה כוללת.
אולם אין לכחד כי באופן פרקטי בתקופה שקדמה
למלחמת יום הכיפורים נוון מערך המעוזים
והוציאו ממנו את החיילים וחלק מהמרכיבים
העיקריים והוא לא עמד למבחן כלל.
במקביל למפעל ההתבצרות הוקמה אוגדת
סיני  .252האוגדה אורגנה למשימות שונות,
ובכלל זה להגנה ניידת .אלא שמאפייני הגנת
תעלת סואץ ,במגבלת האיסור לוותר על שטח
מחד גיסא והמשך ההתבססות על כוחות ניידים,
יצרו למעשה מושג תו"לי חדש שצה"ל החל
ללמוד :בלימה = הגנה קבועה בכוחות ניידים.
על פי תוכנית ההגנה "סלע" האוגדה הייתה
אמורה לכלול  3חטיבות שריון ועוד חטיבת חי"ר
על קו המים (בדומה למצב בפתיחת מלחמת
יום הכיפורים) .תכנית "מעוז" נבחנה במלחמת
ההתשה ובסך הכול עמדה במבחן במלחמה זו.
הבונקרים החזיקו מעמד כנגד ההפגזות המצריות,
והטנקים שעטו אל קו המים אל מול כול התגרות
מצרית והפעילו את עוצמת האש שלהם לעבר
הצד השני של התעלה.
הקמת האוגדה המשוריינת הסדירה הקבועה
הראשונה בצה"ל כעוצבת יסוד נתקלה בקשיים
לא מבוטלים .כאמור בשנת  1968הוחלט בצה"ל
להקים את האוגדה הקבועה כעוצבת יסוד .עד אז
הייתה החטיבה עוצבת היסוד בצה"ל ,ובעתות
מלחמה כמו במלחמת סיני ובמלחמת ששת
הימים החטיבות הופעלו במסגרת אוגדות
משימתיות .משמעות שינוי זה הייתה שהמערך
הלוחם והמערכים המסייע ,המנהלתי והקרבי,
כולם יימצאו במסגרת האוגדה הקבועה .זאת
ועוד ,מפקדת האוגדה נבנתה לשליטה במערכים
כולם כאשר קציני המטה נדרשים ללמוד את
העבודה במסגרת החדשה ,ולהכשרתם ושיבוצם
הייתה חשיבות רבה.
במלחמת ששת הימים לחם צה"ל עם ארבע
אוגדות משימתיות 84 :בפיקודו של מפקד גייסות
השריון האלוף ישראל טל 38 ,בפיקודו של האלוף
אריאל שרון שהיה ראש מה"ד (שניהם אלופים
מכהנים בשירות סדיר) 31 ,בפיקודו של האלוף
אברהם יפה ו־ 36בפיקודו של האלוף אלעד פלד
(שניהם אלופי פיקוד לשעבר) .בשנת  1969כאשר
מונה האלוף אברהם אדן למפקד אוגדה ,252
האוגדה הקבועה הראשונה בצה"ל ,היה ברור
שלמינוי כמפקד אוגדה קבועה מתלווה דרגת
האלוף .ואכן גם אלה שבאו אחריו עד מלחמת
יום הכיפורים :שלמה להט ,דן לנר ואלברט מנדלר
קיבלו את דרגת האלוף.
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תקופה זו נוצלה על ידי מוסה פלד לעיצוב
אוגדה  252וגיבושה .העבודה הייתה רבה מאוד
ובראש ובראשונה מינוי מפקדים וקציני מטה
מתאימים שהיוו את ליבת העשייה בהקמת
האוגדה .היו אלו צעדיו הראשונים של צה"ל
לבניין אוגדות קבועות שישמשו עוצבות יסוד
ולפעולה באמצעותן .לארגון סד"כ צה"ל במסגרת
אוגדות קבועות הייתה משמעות תפעולית בעת
מלחמה ומשמעות בתחום בניין הכוח ועבודת
המטה בשגרה.
מבנה ותקן המפקדה הסדירה של אוגדה 252
הושתתו על תקן מפקדות האוגדות המשימתיות.
קביעת התקן נעשתה לאחר עבודת מטה ,אך
ללא ניסיון של עבודה סדירה באוגדה כלשהי.
עקרונות ההפעלה של אוגדה  252הותאמו
לתפיסה הראויה לאוגדה קבועה הפועלת בזירת
סיני ובחזית תעלת סואץ.
עוצבת יסוד מעצם הגדרתה צריכה לכלול
כוח אדם ואמצעים ,ולפעול במסגרת נהלים
המאפשרים ביצוע כול המשימות המוטלות על
העוצבה ועל עוצבות המשנה .עבודת המטה
של האוגדה צריכה לאפשר ,בנוסף להפעלה
השגרתית ,גם השלמות לשם כך בכוח אדם
ובאמצעים וקבלת סיוע ממפקדות ממונות.
מוקד עבודת המטה באוגדה הקבועה צריך להיות
במפקדת האוגדה .הפעלה תקינה לפי תפיסה זו
צריכה להותיר לעוצבות המשנה (לחטיבות) ,עד
כמה שניתן ,משימות ביצוע ועבודת מטה ברמה
החטיבתית .מפקדת האוגדה צריכה לרכז את
כול פעולות התכנון והבקרה ולהטיל על עוצבות
המשנה ביצוע עבודת מטה תקינה.
הפעלה כזו מחייבת בנוסף לסיוע המפקדות

הממונות ולסילוק קשיים ומנהגים פרי ההרגל
בחטיבות ,גם מפקדת אוגדה חזקה המסוגלת
להתמודד עם היקף הבעיות ומטות עוצבות
המשנה .למותר לציין כי קשיי הסתגלות ויכולת
מוגבלת של מפקדת האוגדה ,ביחוד בתקופת
ההקמה ,עיכבה את בניין וגיבוש האוגדה
הקבועה ברוח זו .על האוגדה הקבועה הוטלו
כול אותן המשימות שהיו מוטלות על האוגדות
המשימתיות ,אולם היקף המשימות שהוטלו
בנוסף ,ביחוד בתקופת ההקמה ובמלחמת
ההתשה היה רב מאד.5
מדברים אלו אנו למדים כי עיקר הבעיה
שאיתה נאלץ השריון להתמודד בעת הקמת
האוגדה ,שהייתה גם מפקדת־הכוחות־
המשוריינים בסיני ,הייתה בעקירת ההרגלים
והתהליכים שאליהם הורגלו המפקדים וקציני
המטה במשך שנים רבות ,שבהן עוצבת היסוד
בצה"ל הייתה החטיבה .היה צורך לשנות "סדרי
בראשית" ולעבור לעבודה במסגרת אוגדתית.
נושא זה לא יוחד לקציני האוגדה בלבד ,פנימה,
אלא גם לגופים רבים בצבא מחוץ לאוגדה אשר
לא הסכינו עדיין לעבוד עם האוגדה הקבועה
שזה עתה הוקמה.
סמוך לפתיחת מלחמת ההתשה באופן רשמי
על ידי נאצר ,עבר האלוף ישראל טל למשרד
הביטחון לתפקיד מיוחד של ראש פרויקט פיתוח
טנק ה"מרכבה" וברן התמנה למפקד גייסות
השריון .במקומו הגיע לסיני ב־ 1באפריל 1969
האלוף שלמה להט (צ'יצ') לפקד על האוגדה.
צ'יצ' היה מפקד שונה באופיו מברן ,צ'יצ'
בא אל התפקיד אחרי תקופה ארוכה שבה עשה
בתפקידי מטה (ראש מטה פיקוד המרכז במלחמת

ששת הימים) .הוא הגיע לסיני מתוך השתוקקות
עזה להחזיר לעצמו את ההילה הקרבית ,ואכן,
הוא השקיע בתפקידו את כול ישותו .דומה היה
שהפיקוד על "כוחות השריון בסיני" הוא משימת
חייו.
בעיני רבים צ'יצ' היה מפקד אידאלי
למלחמת ההתשה ,שעל פי הגדרתה כללה רצף
של קרבות הגנה סטטיים .אף על פי שהתנסה
בכול צורות הקרב ,הצטיינותו הקרבית בלטה
במלחמת העצמאות בלחימה שאף היא הייתה
קרב הגנה :ההגנה על עיבדיס (מעט צפונית
לקיבוץ נגבה) .בסוג זה של לחימה נודע ערך
רב ל"משמעת ברזל" ,להקפדה על קטנות ,ליחֵס
חשיבות למה שנראה כזוטות ,לכללי זהירות
ובטיחות ,להבטחת המלאי ,לפעילות סיזיפית
של סיורים ופתיחת צירים ,לקיום שגרת כוננות
ולחימה ,לאספקה סדירה של מזון ,תחמושת
ודלק .בתחומים אלה היה יתרון גדול ל"יקיות"
ולקפדנות הכפייתית שלו.
צ'יצ' גילה כושר עבודה עצום והנהיג משטר
שבו לא היה סוף לשעות הפעילות ,גם במפקדות.
במפקדת האוגדה ובמפקדות של החטיבות הלילה
היה כיום .ישיבות וקבוצות פקודות התקיימו
בשעות המאוחרות ונגעו בשחר" .בלא למצמץ"
יכול היה צ'יצ' לזמן אליו קצינים לדיון או לפגישה
אישית גם בשתיים או בשלוש לפנות בוקר .היו
לצ'יצ' גינונים של מצביא ובזה לא היה שונה
מאלופים אחרים .אבל לשבחו ייאמר ,שגינוניו
רחקו מאוד מהנהנתנות לסוגיה שאפיינה אז כמה
מחבריו לדרגה ולמעמד .הוא נהג בחומרה רבה
כלפי עצמו  -בשעות עבודה ,בדיאטה מדוקדקת,
בהופעה מגוהצת למשעי תמיד ,גם בשדה באבק
המדבר ,ובהנהגת ישיבות הלילה ,בכול לילה
כמעט .היו לו הומור עשיר וביטויים המיוחדים
לו ,שהיו לתווים מזהים שלו ברחבי האוגדה.
את התכונות והנהגים האלה רצה לשדר .לא
מעטים נפגעו מלשונו החדה ומ"יציאות" זעף
שכוונו כלפיהם .הם לא היו מוכנים להתייחס
בסלחנות לסגנונו ולפרש אותה כ"חברמניות".
לסיכום ניתן לומר כי הקמת מפקדת הכוחות
המשוריינים בסיני כאוגדה קבועה סדירה
ראשונה בצה"ל נבעה מהצרכים החדשים של
הגנת סיני לאחר מלחמת ששת הימים ,בעת
שהוחלט לבצע זאת באמצעות כוחות ניידים
אולם ללא וויתור על שטח .מציאות זו השפיעה
מחד גיסא על בניין הכוח שכלל אוגדת שריון
סדירה שכוחותיה קבועים ,ומאידך גיסא על
הפעלת כוחות אלה הן במלחמת ההתשה והן
במלחמת יום הכיפורים.

הערות:
	.1אברהם אדן (ברן) ,על שתי גדות הסואץ ,עידנים ,ירושלים ,1979 ,עמ'  .44כוח השריון הסדיר בסיני בתקופה זו מנה כפליים ממה שהיה
בכול צה"ל לפני מלחמת ששת הימים 2 :חטיבות שריון.
 .2סא"ל שמואל גת ,רל"ש הרמטכ"ל ,ארגון הקו הקדמי בתעלה ,לשכת הרמטכ"ל ,מנ־ 19 ,3033 2בספטמבר .1968
 .3ברן ,שם ,עמ' .47
 .4סא"ל שמואל גת ,רל"ש הרמטכ"ל ,תוכנית "מעוז"  -סיכום דיון 30 ,בדצמבר .1968
 .5חיזוק מפקדת אוגדה קבועה  -נמ"ט ,מפקדת אוגדה  ,146אג"ם .מב־ 8 ,535ביולי .1973
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רשמי ביקור
בתרגיל שריון

Allied spirit

בגרמניה

נכחתי בתרגיל צבאי על אדמת גרמניה ,בשם ( Allied spiritרוח בעלות הברית),
יחד עם עוד קצינים מזרוע היבשה שלנו .חזרתי עם רעיונות לחשיבה על שינויים
ושיפורים יחד עם גאווה וביטחון בדרכנו וביכולותינו
סרן ליאור חסיד ,חניך במלט"ק
במהלך חודש מארס האחרון נשלחתי ,יחד עם
מספר קצינים מטעם חיל השריון וזרוע יבשה,
לצפות בתרגיל שהתבצע על אדמת גרמניה.
התרגיל נועד להכנת כוחות נאט"ו ללחימה על
אדמת אירופה במתאר הגנתי .לטובת אימוני
נאט"ו הקימה ארה"ב בסיס בשם  JMRCשנועד
לאימונים של כוחות הברית המשותפת .מתאר
הייחוס בתרגיל הוא הגנה על שטח מפני מתקפה
של גדוד אויב משוריין בסד"כ מלא .הכוחות
שהשתתפו בתרגיל היו מפקדת חטיבה גרמנית,
גדוד גרמני ,גדוד אמריקאי וגדוד בריטי .משך
התרגיל כלל שבוע לשלב נוהל הקרב ושמונה
ימי ניהול קרב .עוד יש לציין כי התרגיל הוא
דו־צדדי לא מנוהל ,כלומר האויב מבצע בעצמו
נוהל קרב ומקבל החלטות בשטח ולא מקבל
הוראות ממנהלי התרגיל .המשלחת הישראלית
לתרגיל כללה  2קצינים ממערך האש ,קצין
ממערך הלוגיסטיקה ,קצין ממערך התקשוב
ושני קצינים מחיל השריון .נציגי חיל השריון
היו סא"ל אחסן דקסה (מג"ד  )532ואני (סרן,
חניך במלט"ק).
היעדים העיקריים שהצבנו לעצמנו היו להגיש
לחיל השריון בתום התרגיל המלצות רלוונטיות
'למחר בבוקר' ,ולא לצמצם את המחשבה שלנו
אך ורק למשאבים שאנו רואים כעת בשטח אלא
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סרן ליאור חסיד עם מט"ק בצבא גרמניה על רקע טנקי ליאופרד 2

להביא לחיל רעיונות לטווח ארוך .אציג כאן כמה
המלצות ונקודות למחשבה כדי לאפשר מבט על
המתרחש במסגרות הטקטיות של חיל השריון
ולהבין שקיימות אפשרויות נוספות לניהול
וארגון הכוחות .זהו חומר למחשבה לפיתוח
רעיונות חדשים שיצופו מלמטה ,מדרגי השטח,
כלפי מעלה אל מפקדת קצין השריון הראשי

ומפקדת זרוע היבשה.
ראשית ההבדל בין צבאות מקצועיים לבין
צבאות חובה .במהלך נוהל הקרב שוחחתי עם
הדרגים הפלוגתיים ופגשתי מפקדי מחלקות
וסמלי מחלקות הנערכים לקראת התרגיל.
המפגש המעניין ביותר היה עם סמל מחלקה בן 51
שמשמש כמפקד טנק מאז  ,1990ובהתאם לכך הוא

הרק"ם הגרמני
הקל ויזל
( )Wieselשל
חברת ריינמטל

בעל ניסיון קרבי רב ,בין השאר בלחימה

בסומליה ב־( 1993הסרט המוכר Black
 .)hock downבלטה מאוד נוכחותם של

סמלי המחלקות המבוגרים והוותיקים,
שמהווים עמוד שדרה מקצועי למחלקות
 למ"מים ולמט"קים ,לעיתים צעירים בני ,30-25ואילו הסמלים נשארים בפלוגה
לאורך זמן .בצה"ל דגם שירות החובה
מביא למצב שעמוד השדרה המקצועי
בפלוגה חלש להבנתי ומבוסס רק על
דרג המ"פ .מהתבוננות בצבאות אחרים
עולה השאלה האם לא ניתן לחזק את
טנק אברמס מגדוד שריון אמריקאי נערך להגנה
הפלוגות הלוחמות בצורה משמעותית
מהמחלקות הלוגיסטיות בגדוד .בתצורה זו שתי
על ידי הבאת תקני קבע לסמלי מחלקות?
הבדל נוסף בדרג הגדוד הוא מקומו של מפקד סוגיות שבהן חסר פיקוד ושליטה של מ"פ
פלוגת המסייעת בגדוד .זרוע היבשה ולאחרונה לוחם  -הפינוי והתספוק  -מקבלות מענה
גם חיל השריון מתלבטים כבר שנים בעניין מקומו הולם ומאפשרות להביא את מ"פ המסייעת
של מ"פ המסייעת בקרב הגדודי .בצבא גרמניה לידי ביטוי טוב יותר בקרב הגדודי.
ראינו דגם שניתן ללמוד ממנו ואני מציע אותו
עוד סוגיה שברצוני להביא היא צורת האימון,
כאן לקורא .למפקד המסייעת בגדוד יש שלוש בתור כיוון חשיבה חדש על הכנת המסגרות.
משימות ובהתאם לכך כוחות שנמצאים תחת התרשמתי מאוד במהלך התרגיל ממשקל
פיקודו  -מאמץ האיסוף המתבצע באמצעות ההיערכות להגנה שניתן בתרגיל .יותר מחצי
מחלקת תצפית משולבת בכוח צלפים ונ"ט ,מהתרגיל (חמישה מתוך שמונה ימים) הוקדשו
הפינוי הרפואי המתבצע על ידי מחלקת הרפואה להיערכות להגנה .בזמן כזה הכוחות בשטח
שנמצאת תחת מ"פ המסייעת בשגרה ובחירום ,הספיקו לבצע פעולות פרקטיות ופשוטות
והמבצעים הלוגיסטיים הגדודיים ,המתבצעים שמהוות חלק חיוני מהיערכות להגנה  -הקמת
על ידי חפ"ק מ"פ המסייעת ,באמצעות משאיות מכשולים ,הקמת עמדות טנקים ונ"ט בתאי

השטח השולטים ,פתיחת צירים נסתרים
כדי לאפשר תספוק הכוחות ועוד .בזמן
ארוך שכזה הכוחות הצליחו להוריד את
התרגיל עד רמת החייל הבודד שיחפור
לעצמו שוחה בשטח ויוכל להיערך כראוי
למארב שאותו תיכננו כוחותינו .האם
בצה"ל מתרחשים תרגילים שמאפשרים
לכוחות להיערך להגנה כראוי? ושאלה
נוספת  -האם האפשרות לבצע תרגיל
דומה לזה ,גם על בסיס יום אחד בלבד,
אינה אפשרית מבחינת המשאבים
הניתנים לחטיבות היום לטובת אימון?
קטונתי ,אך נראה לי שאלה שאלות
שכדאי לברר.
ולסיכום ,הנסיעה לצפות בתרגיל לא החלישה
אותי ולא גרמה לי להטיל ספק ביכולות של צה"ל
וחיל השריון אלא עודדה אותי ומילאה אותי
ביטחון .בצפייה מהצד התברר לי כמה האמל"ח
הנמצא בידי גדודי השריון והחי"ר בצה"ל הוא
מתקדם יותר ואיכותי יותר .בנוסף התברר לי
היטב שהמפקדים שלנו בצה"ל מהווים סמן ימני
לפיקוד מלפנים ולשליטה במתרחש בשטח .יש
אמנם דברים רבים שניתן ללמוד מצפייה בצבאות
שונים אך ברור לי שאנו בדרך הנכונה כדי לעמוד
במשימה .טוב יהיה שנדע ללמוד מאחרים ,אך
יותר מכך  -חשוב שנתמלא בביטחון בדרכנו
וביכולותינו.
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שריונר
גידל שריונר
"אבא ,זה מטורף הכלי הזה ,יריתי היום פגז בטנק מרכבה
סימן  4לטווח  2500מטר ,והשמדתי את המטרה" .ולמחרת:
"אבא ,אתה לא מבין איזה מסלול צוות מטורף היה לנו היום,
ירינו את כול תחמושת המאגים"
אל"ם (במיל') אמנון אשל אסולין

התגייסתי לחיל השריון ב־ 1984בעקבות
אחי הבכור ,שהיה אז כבר מפקד חטיבת שריון.
לכאורה זה היה ברור שאני לשם ,אך אח אחר,
צעיר יותר ,היה אז סמ"פ בגולני ,ודווקא ממנו
החוויות נשמעו יותר אטרקטיביות ומעניינות,
מה עוד שזה גולני .נשמע טוב ,נשמע עם סכין
בין השיניים ,נשמע סקסי ובעיקר נראה "חום"
ולא "שחור" .בסוף הגעתי לשריון ומהר מאוד
הבנתי שהשילוב הקטלני בין אדם למכונה
הוא משהו מעבר ,משהו שרק אם אתה שריונר
ברמ"ח אבריך אתה מסוגל להבין אותו לעומק.
מאז עשיתי כברת דרך עצומה בחיל השריון עד
התפקיד הנכסף מפקד חטיבה .7
ילדיי נולדו לתוך סיפורי החטיבה המפוארת
והיו איתי כול העת בתפקידים האתגרים .בשנת
 2013התגייס בני הבכור לצה"ל ואני עדיין
בשירות ,ובמהלך השיחות בינינו נתתי "טיפים"
על חווית הלוחם בצה"ל .בתוך תוכי רציתי אותו
בחיל השריון ,אך פלג בחר ללכת לחטיבת גולני,
ושם יחד עם חבריו לשרת את המדינה .הייתי
מאושר מעצם החלטתו לעשות שירות משמעותי
בצה"ל ,אך פנימה בתוכי רציתי שיגיע לחיל
השריון ,שיבין מהי העוצמה הזו בשדה הקרב.
בר ,בתי השנייה ,התלבטה רבות והכריעה עם
חברותיה להיות לוחמת הגנה אווירית ,והייתה
מהמחזור הראשון של "קלע דוד" .גם פה חייכתי
לעצמי על הנחלת ערך השירות לילדים .ואז
הגיע תורו של טל ,בני השלישי ,ושוב נשאלתי
והשבתי .ואז ערב אחד ,כשלושה חודשים לפני
הגיוס ,טל התקשר אליי ואמר" :אבא ,אתה יכול
לקפוץ למצפה עדי ,אנחנו כמה חבר'ה שחושבים
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להיות לוחמים בשריון ו"...
ניתקתי את השיחה וזינקתי לרכב בצהלות
ובשאגות "ישששששש!" הנה סוף סוף אחד
מהם ממשיך דרכי .ישבתי איתם ,חמישה חבר'ה
 מלח הארץ  -הטובים שיש לנו ,וניסיתי במשךכמה שעות להסביר להם מה זה שריון ,מה זו
חטיבה  7ומהן החוויות שהם צפויים לעבור.
סיימתי ללגום איתם את הבירה ונסעתי .האמת
 לא החזירו תשובה ,ולא אמרו כן ,לא ,אולי.חיכיתי להבין האם עמדתי במשימה ,בלי ללחוץ
את טל לתשובות .המתנתי בסבלנות ואחרי
יומיים טל צלצל ואמר לי" :אבא ,למי לשלוח
את הפרטים של כולנו ,אנחנו רוצים חטיבה
 ."7שמרתי על איפוק ואמרתי" :אה ,כן ,שלח
אליי ואני אבדוק".
דקה אחרי ששלח כבר צלצלתי למנש ,קצין
כוח האדם הסדיר של חטיבה  ,7ובהתלהבות
וגאווה אמרתי לו הם רק לחטיבה " ,7אתה סוגר"
או שאני צריך לדבר עם קשנ"ר? ומנש לא פחות
נלהב ממני על כך שהחברה רוצים שריון ,רוצים
 - 7מטפל וסוגר.
יום הגיוס הגיע ואני משתדל לא להראות את
התרגשותי ,אך בלשכת הגיוס בחיפה כשראיתי
את השריונרים קולטים אותם ,הבנתי :זהו ,הוא
שם .נתתי לטל ולחבריו חיבוק חזק (אפילו מדי)
והרגשתי את ליבי פועם בעיקר מגאווה.
טל הגיע לחיל השריון ומיום גיוסו אני חווה
איתו את ההכשרה ביחד ,כמעט כול יום שיחת
טלפון וסיפור החוויות מהשיעורים הראשונים,
הירי הראשון בנשק האישי ,הרס"פ שתוקע
ומחדיר בהם משמעת ,האוכל עם הפודרה ועוד.

אך טל וחבריו הביעו בפניי מעט אכזבה" :מה
זה החרא הזה?" אמרו לי ,איפה הטנקים ,איפה
הפגזים ,איפה עוצמת האש וכול הסיפורים שלך?
ביקשתי סבלנות וניסיתי לשדר אמינות" :חברים,
זה יגיע ותתאהבו".
ואז אני מוצא את עצמי "מתחת לאלונקה"
עם איציק רונן (מפקד חטיבה בחיל) ,שהיה
סמח"ט שלי בחטיבה  ,7עם בנו וטל בני ,ואנחנו
כמו אריות צורחים ,רצים איתם את הקילומטר
האחרון עד ללטרון .תחושת גאווה עילית אחזה
בי וברונן " -וואלה עשינו זאת".
ואז מגיע השלב שבו סוף סוף רואים את
הטנקים ,אבל "מרביצים" בהם תורה קודם
בכיתות לימוד ממוזגות והם שוב שואלים מה
קורה? רוצים כבר לטרוף את האויב עם העוצמה
הזו .ואני" :טל ,אתם בדרך ,זה יגיע".
לילה אחד סביב חצות הטלפון מצלצל .טל
על הקו .אני שומע אותו בשיא ההתרגשות:
"אבא ,זה מטורף הכלי הזה ,יריתי היום פגז בטנק
מרכבה סימן  4לטווח  2500מטר ,והשמדתי את
המטרה" .ולמחרת" :אבא ,אתה לא מבין איזה
מסלול צוות מטורף היה לנו היום ,ירינו את כול
תחמושת המאגים" .ואני מקשיב ונהנה לשמוע
את החוויה ,ובמידה רבה מקנא בחבריי הצעירים
האלה שעוד רגע יוכרזו כלוחמים בחטיבה ,7
ייתפסו כול אחד את גזרת הלחימה ויהיו אלה
שיצטרכו לתת לנו לישון בשקט.
טל החליט ל"נצל" אותי עד תום ואמר:
"אבא ,למה שלא תבוא לספר לנו קצת על
מורשת בחטיבה  "?7אמרתי לו" :טל ,תגיד
למ"פ ,מתי שתרצו אני בא ומספר" .הוזמנתי

ביחד מ"תחת האלונקה"

משביעים את הבנים :מימין אל"ם (במיל') אשל
ובנו טל ,משמאל אל"ם (במיל') איציק ובנו רונן

על ידי המ"פ לדבר עם הפלוגה וראיתי חבורה
מדהימה של חבר'ה צעירים ,מלאי מוטיבציה
להגן על המולדת .בהרצאתי דיברתי על שלושה
דברים מרכזיים :האחד ,חטיבה  7ועברה המפואר
שמחייב אותם לשאת בגאווה ובראש מורם את
המשך השושלת הלוחמנית .סיפורה של חטיבה 7
הוא סיפורה של מדינת ישראל וטובי בניה .השני
הוא עול נשיאת ביטחון המדינה" :הגיע תורכם
לשאת את "אלונקת" הביטחון הלאומי שלנו,
אין מישהו אחר ,תעשו זאת בתחושת שליחות,
בחרדת קודש ,בנחישות ובהתמדה ,אתם כוח
המגן של עם ישראל!" והשלישי ,בכול מעשה
וביצוע תשאפו למצוינות ,לעמידה במשימה,
וסוף מעשה במחשבה תחילה .אתם הכי טובים
שעם ישראל יודע להציב ,וכולנו מצפים מכם
למצוינות בביצועים ,תוך שמירה על מוסר לחימה
וערכים מהמעלה הגבוהה.
גם את שליחותי זו סיימתי בתחושת גאווה,
וטל בני התרגש מאוד ,יחד עם חבריו ,מסיפורי
הקרבות ששיתפתי אותם.
בעוד כמה שבועות טל יחד עם חבריו
יעמוד ברחבת המסדרים ויזכה לענוד את אות
הטנקיסט ,ואני כולי נרגש מהמעמד .הבטחתי
לו" :טל אבקש שיענדו לך את האות שהיה
על דש חולצותיי במשך כשלושה עשורים.
טל וחבריו מתחילים להבין מהי מרכזיותו
של החיל העוצמתי הזה ,מהי מידת השפעתו
בהגנה על המולדת ,ובעיקר מה פשר האמירה
"אדם ומכונה".
תמשיכו בגאווה ובעיקר ברעות שריונאית,
כי אין לה אח ורע.
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האלוף מנחם (מנדי)
מרון ז"ל  -שריונר,
מפקד ומנהל
האלוף מנחם (מנדי) מרון ( )2017-1928היה מראשוני המפקדים
בשריון לאחר מלחמת העצמאות .הוא החל את שירותו ב"הגנה" והיה
מפקד מחלקה בגדוד השמיני של חטיבת הנגב במלחמת העצמאות.
במהלך שירותו למד בטכניון והוסמך למהנדס תעשייה וניהול.
במלחמת יום הכיפורים פיקד על אוגדה  .440בהמשך דרכו שימש
נספח צה"ל בארצות הברית ,ומנכ"ל משרד הביטחון
אל"ם (במיל') ד"ר בני מיכלסון
מנחם (מנדי) מרון נולד ברומניה ב־ 1928ועלה
ארצה בשנת  .1945בגיל  19השתתף בהקמת
קיבוץ צאלים שבנגב ושימש מא"ז (מפקד אזור)
במקום ,המוכתר ושומר השדות של הקיבוץ
ואִבטח את הנחת צינור המים לנגב .במלחמת
העצמאות לחם בשורות הגדוד ה־ 8של חטיבת
הנגב ,בין השאר במסגרת יחידת פרשים שהוקמה
לצורכי סיור ופעולות מעבר לקווי האויב .במבצע
"יואב" היה מפקד מחלקה והשתתף עם הגדוד
השביעי בכיבוש באר שבע .נמנה עם כובשי
התמילה ,אבו־עגילה ואילת.
אחרי מלחמת העצמאות הצטרף לגדוד
הטנקים הראשון של צה"ל ,גדוד  .82בשנת
 1951שירת בתפקידי פיקוד והדרכה ושימש
קצין מטה במפקדת קצין השריון הראשי .היה
ממניחי היסודות לתורת חיל השריון של צה"ל.
במלחמת סיני היה סגן מפקד גדוד ( 82סגנו
של "ברן" אברהם אדן ,לימים אלוף) ,השתתף
בקרבות הקשים והמכריעים באבו־עגילה ובסכר
הרואיפה והתקדם עם הגדוד עד סמוך לתעלת
סואץ .לאחר המלחמה שירת בתפקיד מג"ד,
מפקד קורס קציני השריון ומפקד קורס מ"פים
שריון.
בשנת  1958שימש ראש לשכת הרמטכ"ל,
רא"ל חיים לסקוב .בהמשך למד בטכניון והוסמך
בשנת  1964למהנדס תעשייה וניהול ובתום
הלימודים התמנה לראש מחלקת תורת חש"ן,
תחת פיקוד ישראל טל שהיה מפקד גייסות
השריון ,ועסק בפיתוח תורה ואמצעי לחימה
לשריון .בתקופתו בתפקיד ראש תורת חש"ן
נערכו בארץ הניסויים בשני דגמי הטנק הבריטי
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מנחם (מנדי) מרון בשנת  .2014צילום :עדי בראון

החדיש אז ,הטנק צ'יפטיין שהיה חמוש בתותח
 120מ"מ ,מתוך כוונה לבדוק אפשרות להצטייד
בהם ואף לייצרם בארץ .הניסויים הניבו תועלת
מקצועית רבה לשיפור הטכני של הטנק ,אך
הבריטים בסופו של דבר לא מכרו לנו טנקים אלה.
ערב מלחמת ששת הימים מרון גם כיהן
בתפקיד מפקד חטיבת השריון  10הראל ,אך
כמה ימים לפני המלחמה נשלף לתפקיד קצין
השריון הראשי (במינוי חירום) באותה מלחמה.
בשנת  1969בתקופת מלחמת ההתשה היה סגן
מפקד הכוחות המשוריינים בסיני (אוגדה )252
ושנה לאחר כך מונה לראש מטה פיקוד הדרום
אצל אריק שרון .לאחר כשנתיים בתפקיד ,החליף
את האלוף ישראל טל (טליק) בראשות הצוות

לפיתוח טנק "המרכבה" במשרד הביטחון.
בחודש יולי  1973הועלה מנדי לדרגת אלוף
ומונה לראש מחלקת ההדרכה במטכ"ל (מה"ד).
במלחמת יום הכיפורים היה מפקד אוגדה
 440שסגרה על הארמיה ה־ 3המצרית מכיוון
המיתלה ,לאחר שאוגדה  252צלחה את תעלת
סואץ מערבה.
בשנת  1977פתח האלוף מרון מחדש את
המכללה לביטחון לאומי ופיקד עליה עד .1980
בשנים  1983-1980כיהן כנספח צה"ל בארצות
הברית .בשנה זו פרש מצה"ל בדרגת אלוף ובשנים
 1986-1983שימש מנכ"ל משרד הביטחון.
ב־ 1986מונה לחבר דירקטוריון הבנק הבין־
לאומי הראשון לישראל בע"מ .כמו כן שימש
מנכ"ל חברת איפטיק מנדן בע"מ (חברת ייעוץ
והשקעות) .ייעץ לחברות האמריקניות ובהן
סלומון ברדרס ,מקדונל דאגלס ,ונורם  -גז
טבעי ,והיה דירקטור בחברות אלוטק בע"מ,
מגל מערכות אבטחה בע"מ ,אורדן תעשיות
בע"מ ,אינטרגמא השקעות בע"מ ,פז שמנים
וכימיקלים בע"מ וקבוצת מכשירי תנועה.
האלוף מנחם מרון (מנדי) נחשב לקצין שקול,
חושב ומוערך מאוד.

אוגדה 440
אוגדה  440הייתה אוגדה משימתית שפעלה
במלחמת יום הכיפורים ,עם כוחות שהוכפפו לה
על פי המשימות השונות שהוטלו עליה ובעיקר
מבצע "אור ירוק" ,ראו להלן .מפקדת האוגדה
התבססה על קציני קבע מאנשי המכללה
לביטחון לאומי ,בית הספר לפיקוד ומטה

האלוף מנחם (מנדי) מרון .באדיבות ארכיון צה"ל ומעהב"ט ,מאוסף "במחנה"

על טנק הצ'יפטיין בעת הניסוי ביחידה (מימין) :רס"ן אהרון שץ,
אל"ם מנחם (מנדי) מרון ,הרמטכ"ל יצחק רבין ,אלוף ישראל טל
ואל"ם אברהם (ברן) אדן (עם משקפיים על הכומתה)

(פו"ם) ומחלקת ההדרכה (מה"ד) במטכ"ל.
מפקד האוגדה ,במינוי חירום ,היה ראש מה"ד,
האלוף מנחם (מנדי) מרון.
מפקדת האוגדה ירדה לסיני מיד עם פרוץ
המלחמה ,בלי שיהיו לה כוחות משלה .משימתה
הייתה הקמת מערך עומק להגנת סיני כדי לקדם
אפשרות שהמצרים יפרצו את מערכי החזית .עם
זאת משימתה העיקרית הייתה הנחתת כוחות
בחוף המערבי של מפרץ סואץ ,שנועדו לאגוף

במלחמת יום הכיפורים .מימין :האלופים ישראל טל ,שמואל גורודיש ומנדי

את המערכים העיקריים של המצרים ולהגיע
לעורפם ,ובכך להוציא מאיזון ואף למוטט את
מהלך המתקפה המצרי  -תוכנית שנקראה מבצע
"אור ירוק" .לצורך כך הוכפפה לאוגדה חטיבת
הצנחנים הסדירה  35וחטיבה  274של טנקי
השלל (ה"טירנים") ,שנראה היה כי לפעילותם
בעורף המצרי יהיה ערך מוסף גבוה.
משימה נוספת של האוגדה הייתה הגנה
מפני קומנדו מצרי ,אם יונחת באזורים שמדרום

למעבר המיתלה .בהמשך המלחמה ,לאחר
שכוחות מאוגדה  252חצו גם הם את תעלת
סואץ ,קיבלה האוגדה אחריות ופעלה בשטח,
בין השאר ,באמצעות "כוח גרנית" מול הארמיה
השלישית המצרית .מבצע "אור ירוק" בוטל
לבסוף עקב מחסור בכוחות שהוטלו למערכת
הצליחה באזור דוור־סואר.
לאחר המלחמה ,נשארו כוחות האוגדה
חודשים רבים בסיני.1

הערות:
.1העיתונאי אמיר אורן כתב על האלוף מנחם מרון ז"ל בעיתון "הארץ" ביום  1בספטמבר  2017כתבה בשם "סבלנו מעודף ביטחון עצמי" :אחרון
פרשי האפוקליפסה נזכר ביום הכיפורים .מומלץ לקרוא.
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ליקט וערך אל"ם (במיל') שאול נגר

כנגד כל הסיכויים
כנגד כל הסיכויים הוא סיפור חייו של
אלוף מוסה פלד .עם אוגדת המילואים ,146
המצוידת בטנקים עתיקים ומקרטעים הוא
יצא למתקפת־נגד ברמת הגולן במלחמת
יום הכיפורים ,באחת השעות הקשות ביותר
בחזית זו .אוגדתו השמידה שתי אוגדות סוריות
והסיגה את הסורים אל מעבר לקו הסגול שממנו
פרצו .אחרי המלחמה הקשה והעקובה מדם
הוא התמנה למפקד גייסות השריון ,שיקם את
ה ַחיִל -הכפיל את עוצמתו ושדרג את איכותו
הקרבית .פלד עמד לאחר שחרורו מצה"ל בראש
תהליך הבראת רפא"ל ,והפך אותה לחוד החנית
הטכנולוגי של ישראל .בשנת  1986פלד התמנה
ליו"ר עמותת "יד לשריון" שאותה קידם ,והקים
את האתר בלטרון  -מוזאון ייחודי לנופלים
ולקרבות השריון מאז קום המדינה .והמקום
הפך לשם דבר בארץ ובעולם ,ומוסה הנהיג
אותו עד מותו באפריל .2000
"כול אדם ראוי שיכיר את דמותו המופתית של מוסה פלד,
שהיה ליד ההגה גם כשהזרקורים לא היו שם .הכול עשה במסירות
ובנאמנות מתמדת לערכי הציונות ולעקרונות האחריות האישית",
כתב עליו פרופ' אסא כשר.
הספר אמנם פותח בפעילותו של מוסה פלד במלחמת יום

הכיפורים ,אך מביא את סיפור חייו מבית
הוריו ,השזור לאורך כול הדרך בתולדות מדינת
ישראל ,ממלחמת העצמאות ,עבור דרך פעילותו
בין המלחמות ,מלחמת ששת הימים ,ההתשה
והלאה עד וכולל פעילותו הענפה ביד לשריון.
"היכן ישנם עוד אנשים כמו מוסה?
היכן ישנה עוד איכות צרופה ,אמיתית,
נקייה מסייגים ,טהורה משמץ זיוף? מוסה
בא מן האדמה ,איש האדמה היה כול חייו,
ואל האדמה הוא שב היום" .מלח הארץ",
התגלמותה של ארץ־ישראל השורשית ,זו
שקידשה את הקשר העמוק בין העם ומולדתו.
זו שהאמינה בדרך חיים של עמל כפיים ,של
צניעות ומוסר ,של שותפות ואחריות וקודם
לכול של נשיאה בעול .קרקע צמיחתו של
מוסה היא סוד אישיותו הכובשת .ערכיה של
נהלל זרמו בדמו ועיצבו את דרך חייו .אדם
ואדמה .מעבודת האדמה הוא נעקר על כורחו כאילו זמנית אך
בפועל לכול חייו ,רק מכוחה של הקריאה לדגל ,למלא שליחות,
להטות שכם במשימה לאומית חיונית ולהגן על הקיום ועל
החיים" ,כך בהלווייתו של מוסה ספד לו אהוד ברק ,שהיה אז
ראש הממשלה ושר הביטחון.
הספר מוגש בצורה מרתקת ובשפה קולחת.

כריכת הספר כנגד כל הסיכויים ,מודן הוצאה לאור 326 ,2019 ,עמודים ,כרוכה קשה

נקודת ַה ֶה ְכ ֵר ַח
״כשנגמרו הקרבות ירדנו לנַפַח להתארגנות.
פתאום אבא צץ לידי במדים .עמדתי על יד
הטנק שלי ,שנראה בדיוק כמו שנראה טנק
שחטף טיל .בתוך שנייה קלטתי את המבט
של אבא ,את העיניים שלו שמתרוצצות ממני
אל הטנק הפגוע ,ושוב אליי .הוא חיבק אותי
בדמעות ואמר :׳כשנלחמתי בחטיבת הנגב
בפלמ״ח לא דמיינתי שאצטרך להילחם ליד הבן
שלי באותה מלחמה׳״.
״למה אני חושבת שיש טעם ומשמעות
לכתוב את הדברים שלא כותבים ,שלא מדברים
עליהם ,על דם וריח ועיסה? כי אולי ההכאבה
הזאת תעיר אותנו .חשוב לכתוב ולדבר על
הדברים .להראות כמה נורא ,כמה טיפשי לא
לחיות עוד רגע של חברות ויצירה ואהבה.
לחפש עוד שביל ,עוד דרך אל הדבר שיותר
ויותר מכנים אותו שקט לאורך זמן או הסדר
מדיני ,אך אין לו שם מלבד שלום״.
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שלושים וחמש שנה שירת איל בן ראובן
בצבא ההגנה לישראל.
עם הגעת צו הגיוס של בנו השלישי רועי,
החלו המילים להיכתב .סיפורו של איל ,המובא
בידי רעייתו יעל ,מגולל ביוגרפיה ייחודית,
דו־קולית ,האוצרת בתוכה קול נוסף ,נשי,
זה שממעטים לשומעו .שזורות בה מלחמות
ישראל :מלחמת יום הכיפורים ,מלחמת לבנון
הראשונה ומלחמת לבנון השנייה ,ומלחמה
נוספת  -החשובה מכולן  -המלחמה על השגרה,
השפיות והבית.
לאורך כול שירותו הצבאי נלחם איל למען
השלום .מתוך ניסיונו כחייל ,כמפקד וכמפקד
בכיר צמחה ההבנה שדו־שיח וחינוך לשוויון,
למוסריות וליושרה הם הדרך להיחלץ מתוך
מעגל הכאב והשכול .כאזרח וכחבר כנסת הוא
עושה כול שביכולתו למען הידברות והגעה
להסדרים מדיניים.

זהו סיפור אישי על החיים בעורף ,על החיים בחזית ועל מה
שביניהם .זהו סיפור על הבית שעליו יוצאים להילחם ועל הבית
שלמענו מוכרחים להפסיק להילחם .זהו סיפור על הנקודה שבה מתוך
הכאב חייבים להתעלות  -נקודת ההכרח( .מתוך ידיעות ספרים).
הספר הזה נקרא בנשימה עצורה ובהערכה רבה לאיל בן ראובן שעמד
לא פעם בסכנת חיים ובמבחן חיים ערכי .בהקדשה שכתב על עותק

הספר שנתרם למרכז המידע ביד לשריון* ,כתב:
ספר זה מוקדש לשריונאים שהובילו ,מובילים ויובילו את
עוצמתה של מדינת ישראל  -עוצמתה הצבאית ,הערכית
והמוסרית ,את הדרך הארוכה לעבר השלום .נזכור תמיד את אחינו
השריונאים שנפלו בדרך.
ברעות שריונאים ,אלוף (במיל') איל בן ראובן

כריכת הספר ,הוצאת משכל (ידיעות ספרים) 344 ,2019 ,עמודים ועוד דפי צילומים ,כריכה רכה

ימי לבנון  -אוגדה  252במלחמת שלום הגליל
האלוף (במיל') עמנואל סקל ,מפקדה של אוגדה
 252במלחמת לבנון הראשונה ,מביא בספרו "ימי
לבנון" את סיפורו האישי המשולב בסיפור לחימתה
של האוגדה .אוגדה  252לחמה בגזרה המזרחית
של לבנון ,גזרה הררית וקשה ללחימה ,מול כוחות
מחבלים והצבא הסורי הסדיר ,בצירים קשים
לתנועה  -ציר "מיכה" ,ציר "הכפרים" ,ציר "טולוס"
ועוד  -אותם למדו לוחמי האוגדה להכיר היטב.
"בטרם תיאסף מלחמת שלום הגליל אל ערפילי
היסטוריית המלחמות הארוכה שלנו מצאתי לנכון
להעלות על הכתב את זיכרונותיי מהתקופה ההיא
ואת תיאור קורותיה של אוגדה  252במלחמת
של"ג ,שהייתה לי הזכות הגדולה לפקד עליה.
הספר עוסק כאמור בזיכרונותיי שלי ואינו מחקר
צבאי כפשוטו .אף שעשיתי כמיטב יכולתי לדייק בפרטי אירועים,
מקומות ,אנשים וזמנים ,תמיד יהיו הבדלים בין מה שרואה ומבין
מפקד האוגדה ממקומו שלו  -ואני מעיד על עצמי שהייתי רוב
הזמן בחפ"ק בקדמת הכוחות הלוחמים  -ובין מה שמתרחש
בפועל ביחידות החוד הלוחמות לרוחב הגזרה כולה".
בספר מתוארת התקופה הסוערת של טרום המלחמה ,הימים
שבהם עלתה האוגדה מסיני לרמת הגולן וירדה חזרה למחנות
האוהלים במזרח סיני ,שנמצא בתהליך פינוי בעקבות הסכם
השלום עם מצרים .הקצב התזזיתי של "ההקפצות" זיכה אותה
בצה"ל בתואר "אוגדת סינרמה" (סיני־רמה) .לאחר המלחמה
נשארה האוגדה בלבנון ,בפעילות ביטחון שוטף ,ולצד הפעילות
המבצעית התמודדה גם עם חורף קשה ושלג שבמקומות רבים

הגיע לגובה של חמישה מטרים.
לצד תיאורי הלחימה וההתקדמות בצירים
הקשים בדרום לבנון ,מצורף גם פרק חשוב שעוסק
בלקחי מלחמת של"ג ובהשוואתה למלחמת לבנון
השנייה ולקחיה שלה .בערב השקת הספר שהתקיים
ביד לשריון ב־ 7באפריל  ,2019ציין האלוף סקל:
"מלחמת לבנון השנייה על ליקוייה הרבים ,ובייחוד
מוכנות כוחות הקרקע ,ומבלי לפגוע בהישגיה ,ויש
לה כאלה ,עשתה צדק היסטורי עם מלחמת שלום
הגליל שנראית עתה באור הוגן יותר .ב־ 1982נענו
למשימותינו ,אנחנו כוחות הקרקע" ,המאובקים
והכבדים" שהיום מובע חשש מוצדק לכשירותם,
איש איש בגזרתו ,במה שנקרא כיום התמרון
שצה"ל זנח וחייב לשמר .בוודאי שעשינו טעויות
שהן חלק בלתי נפרד מכול מלחמה ,אך השלמנו את משימותינו,
בעיקר בזכות רמתם של הלוחמים והמפקדים הבכירים ,בהם בוגרי
מלחמות ההתשה ויום הכיפורים ,ובזכות רמת מקצוענות שיורית
טובה ,מהשנים שקדמו לטירוף המערכות שהחל בקיץ ".1981
בתיאור פרקי הספר אמר המחבר בערב ההשקה :בפרק
הרביעי  -רקוויאם לאוגדה  252קראתי לו  -לא יכולתי להימנע
מלהביע את דעתי על האיוולת הצה"לית הנוראה בהפיכתה של
אוגדה  252עתירת הניסיון ומצולקת הקרבות ,מאוגדה סדירה
לאוגדת מילואים ,תוך איבוד נכסים כול כך יקרים לצה"ל כולו.
הביטו על גלריית מפקדי השדה כאן באולם  -הן מיחידות
האוגדה והן מיחידות אחרות שלחמו תחת דגלה ,ותבינו את
גודל ההפסד.

כריכת הספר "ימי לבנון" ,הוצאה עצמית 195 ,2019 ,עמודים ועוד עמודי צילומים ,כריכה רכה

פרישה  -מעבר הכרחי
את אנשי הקבע בצה"ל פוגשים לרוב בעיתון ,ברדיו ,או
בטלוויזיה ,ומה שומעים עליהם? בדרך כלל את הסיפורים על
הפנסיה ,על הקיצוצים ,הביקורת המופנית על ה"שומנים" של
צה"ל .מדמיינים את התנאים המועדפים ,את הטיול המדהים

לחו"ל ,ואת חיי ה"דבש" בגלל ה"חיש־גד" הזה ,שמקבלים לכל
החיים.
אולם בציבור לא שומעים דבר על מערבולת המעברים ,על
אנשים שפתאום ,באחת ,חייהם משתנים מקצה לקצה .ההגעה
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לבית ,החזרה לילדים שבינתיים כבר הפכו
לנערות ונערים ,השותפות המחודשת עם בת
הזוג או בן־הזוג ,ששנים נשאו על כתפיהם
את עול הבית .לא שומעים על ההידרדרות
הבריאותית ,הריצות לרופאים ,ולבדיקות אין־
סוף ,שלא לדבר על טראומות שרודפות בלי
הפסקה.
פרישתו של איש קבע מצה"ל היא משבר,
לעיתים אף משבר קשה ,מציין המחבר אל"ם
(במיל') רונן איציק (שהתפרסם בספרו הראשון
"האדם שבטנק" שהפך לרב־מכר) .אין אח
ורע בעולם האזרחי לרמת המתחים ,הקשיים,
והאינטנסיביות שמרבית אנשי הקבע חווים
בצבא ,בטח במדינה כמו ישראל .תכפילו את זה
ב־ 25שנות שירות ותקבלו תקופת חיים בלתי
נתפסת.
אל"מ (במיל') רונן איציק ,מפקד גדוד  77של חטיבה  7ומפקד
חטיבת הראל לשעבר ,מפרסם בימים אלו את ספרו השני ,רומן בשם

"פרישה  -מעבר הכרחי" שמבוסס על מקרים
אמיתיים וחושף את המאבקים הדרמטיים,
המשברים הסוערים והמעברים החדים שחווים
קצינים ומפקדים בעת סיומה של קריירה
ביטחונית ארוכת שנים ואינטנסיבית .בספר
הוא מנתח את שלבי המעבר רצוף המשברים
בין המערכת הצבאית לחיים האזרחיים,
ומציע ,מניסיונו ומניסיונם של עמיתיו ,דרכים
להתמודדות ולהכלת השינויים הצפויים.
הרומן "פרישה  -מעבר הכרחי" מבוסס
על מקרים אמיתיים וחושף את המאבקים
הדרמטיים ,המשברים הסוערים והמעברים
החדים שחווים קצינים ומפקדים בעת
סיומה של קריירה ביטחונית ארוכת שנים
ואינטנסיבית .המחבר מנתח בכתיבתו
האותנטית את שלבי המעבר רצוף המשברים
בין המערכת הצבאית לחיים האזרחיים ,ומציע מניסיונו ומניסיונם
של עמיתיו ,דרכים להתמודדות ולהכלת השינויים הצפויים.

כריכת הספר "ימי לבנון" ,הוצאה עצמית 195 ,2019 ,עמודים ועוד עמודי צילומים ,כריכה רכה

פלוגה י' שבלב
יותר מ־ 45שנים חלפו מאותם  19ימי
מלחמת יום הכיפורים ב־ ,1973שנחרתו בלב
כול מי שלחם בהּ" ,כִ י ֵרעּות ׁשֶּכָ זֹאת לְעֹולָם ֹלא
ׁש ֹּכחַ" ,כפי שכתב חיים גורי
ּתּתֵן אֶת לִבֵ נּו ִל ְ
ִ
בדצמבר  .1948לבו של המחבר ֹעפֶר דרורי,
שלחם אז במסגרת פלוגת החרמ"ש י' של גדוד
"סופה" (גדוד  - )79פלוגה שבתוך יממה אחת
חדלה מלהתקיים ככוח לוחם  -לא נתן לו מנוח
כול השנים מאז ,ודרבן אותו שוב ושוב לחזור
ולתעד ,ובפירוט ככול שאפשר ,את קורות
אותה פלוגת חרמ"ש ואת מה שחווה כול אחד
מחייליה בעת המלחמה ומאז ועד היום.
זרי הדפנה שעליהם ציפתה מדינת
ישראל לנוח בעקבות מלחמת ששת הימים
המהממת ,נשאו בחובם קוצים סמויים
שהחלו להציק זמן קצר לאחריה .מלחמת
ההתשה המדממת הסתיימה ושוב שרתה
עלינו תרדמה ביטחונית שהגיעה לקיצה
בהפתעת יום הכיפורים תשל"ד שטלטלה את
המדינה כולה .הלוחמים והמפקדים הצעירים ,בסדיר ובמילואים,
הם שעמדו בפרץ והגנו גם בגופם ממש על מדינת ישראל ,בצפון
ובדרום ,ושילמו על כך מחיר כבד בהרוגים ,בפצועים ובטלטלת
נפש ששינתה את חייהם מאז.

עם השנים נמוגים והולכים האנשים
שהכירו בחייהם את חללי צה"ל ,ולא נותר מי
שיוכל לספר ממקור ראשון על הנופלים .על
כן ראוי לשבח מיוחד מחבר הספר עֹפֶר דרורי,
שליקט בעמל רב ולאורך שנים את קורותיהם
של לוחמי פלוגה י'  -החיים והנופלים -
שעליה נמנה במלחמת יום הכיפורים.
הספר מתאר את קורות הפלוגה מגיוס
הלוחמים המיועדים בפברואר  1973ואת
האימונים שעברו .הוא מפרט את מהלכי
הקרבות והלחימה יום אחר יום ,ולבסוף
מביא פרטים על יוצאי הפלוגה בנוסח מה
הם עשו ועושים היום בשנת  ,2005שלושים
שנה אחרי .עוד בספר דפי יזכור של כול אחד
מחללי הפלוגה ומקום קבורתם.
אין זה ספר קריאה רגיל וחשיבותו בתיעוד
ההיסטורי של הפלוגה ולוחמיה בראי הזמן.
הוא יכול לשמש ְָבבּואָה ללוחמים רבים של
אותה מלחמה ,והלוואי שכול הלוחמים בכלל
המלחמות יתועדו כך.
בהקדשה לספר כותב המחבר בין השאר:
לַ ֲחבֵַרי ׁשֶ ִּנׁשְאֲרּו ׁשָם ֲאבָל ֹלא ָעז ְבּו מֵעֹולָם אֶת הַּלֵ ב
לַ ֲחבֵַרי ׁשֶּׂשְָרדּו וְנֹוׂשְאִים ּבְ לִּבָ ם ּובְגּופָם אֶת ָהאֵרּועִים.

כריכת הספר .דרור הוצאה לאור 310 ,2019 ,עמודים ,כריכה רכה
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ַאׂשיגֵם
ֶא ְרּדֹוף אֹויְ ַבי וְ ִ
הספר "ארדוף אויביי ואשיגם" שכתב תא"ל
(במיל') אלישיב שמשי ,עוסק ביוזמה של מפקדים
כגורם המשפיע ביותר על ההצלחה בשדה הקרב.
יוזמה בקרב פירושה פעולה קרבית שמטרתה
לשנות את תנאי הקרב ,והיא אינה כלולה בתוכנית
המבצעית ולא נעשית בעקבות פקודה או הנחיה
מלמעלה .היוזמה יכולה לבוא לידי ביטוי באישור
הרמה הממונה או ללא אישורה .נקיטת יוזמה ללא
בקשת אישור מהרמה הממונה כרוכה בתעוזה רבה
יותר ,כיוון שהאחריות כולה מוטלת על המפקד
היוזם ,בעוד יוזמה שננקטת באישור הרמה
הממונה ,האחריות מוטלת גם עליה.
היוזמה מבטאת רוח לחימה ,גמישות מחשבתית
ורצון עז להצליח ולנצח .קשה להעלות על הדעת
מפקד מצטיין ללא יוזמה ודבקות במשימה ,שהן
תנאי להצלחה בקרב .הדינמיקה והאי ודאות בשדה
הקרב גורמים לכך שכול תוכנית מבצעית  -ותהיה המוצלחת
ביותר  -תקפה במקרה הטוב לשלב הלחימה הראשון ,ולאחר מכן
ההצלחה תלויה ביוזמת המפקדים ובמתן פתרונות מהירים להשגת

היעדים בהתאם למצבים המשתנים בשטח.
ההיסטוריה של מלחמות ישראל רצופה
בדוגמאות שבהן יוזמה של מפקדים בשדה הקרב
הביאה להישגים טקטיים ומערכתיים שקיצרו את
משך הלחימה והקטינו את מספר הנפגעים בה.
לעומת זאת ,מלחמה שהתמשכה והסתיימה ללא
הכרעה ברורה התאפיינה ,בין היתר ,בפחות יוזמה
של מפקדים.
ספר זה ,העוסק ביוזמה של מפקדים כמרכיב
מרכזי להצלחה בקרב ,הוא פרי מחקר מעמיק
שבו נותחו קרבות רבים ותוחקרו מאות מפקדים
ולוחמים .בספר מנותחים שישה עשר קרבות של
מפקדים בעלי יוזמה ,שלחמו בהצלחה מול ארגוני
גרילה וטרור ומול צבא סדיר.
ספר זה משלים סדרה של ארבעה ספרים של
המחבר בנושא של ערכים בקרב ,והם :עוד ניצחון
כזה( ...על רוח הלחימה במלחמת לבנון השנייה) ,תדרכי נפשי עוז
(על תעוזה בשדה הקרב) ,ממני תראו וכן תעשו (על דוגמה אישית
בשדה הקרב).

כריכת הספר ,מודן הוצאה לאור ,משרד הביטחון  -ההוצאה לאור 296 ,2019 ,עמודים ,כריכה קשה

מלחמת ההתשה בחזית המצרית 1970-1967
מלחמת ההתשה בחזית המצרית בשנים
 ,1970-1967האפורה ,הנשכחת ,המדממת,
מרובת החללים והפצועים ,נחרתה עמוק בנפשו
של יהודה בריל המחבר ,ששימש אז מפקד טנק.
השנים הרבות שחלפו מאז לא התישו אותו ואת
רצונו העז לתעד את סיפורו של גדוד  79שבו
שירת באותה מלחמה .שנים רבות הוא אסף
בשקדנות אין־קץ פרט לפרט וטווה את סיפור
המלחמה של הגדוד ושל חייליו ומפקדיו ,אף
שזיכרונם של חלק מחיילי הגדוד קהה במקצת
עם השנים .הוא ליקט צילומים רבים ובספר
הוא מציג יריעה רחבה של המלחמה מההיבט
של מי שהשתתפו בה .לפני כשנתיים פרסם
מהדורה ראשונה אינטרנטית של הספר באתר
יד לשריון ,ומאז הוסיף למהדורה המודפסת
שיצאה לאחרונה פרקים שונים ,פרטים על
החללים וצילומים רבים.
"נוכחתי לדעת" כותב המחבר "שאין הרבה מידע בכתובים
ובכלל על מלחמת ההתשה בחזית המצרית והחלטתי לספר עליה
ולהעלות אותה להכרה ציבורית רחבה מאוד"

"שירתי כמט"ק במלחמה .את הספר כתבתי
כסיפורו של לוחם שריון שלחם במלחמה.
ראיתי בעבודתי שליחות וזכות גדולה .בספר
מתוארים הרבה אירועים וסיפורים שרואים
אור לראשונה ,אירועים שהתרחשו בגדודי
השריון השונים ,בחילות השונים שלחמו
במלחמה ,מבצעים שונים כמו של סיירת שקד,
הצנחנים ,סיירת מטכ"ל ,שייטת  ,13סיפורי
לוחמים ,דברים לזכרם של הנופלים ודברים
רבים נוספים".
המחבר מקדיש את הספר לזכרם של לוחמי
השריון ,החרמ"ש והסיור ,פלוגת המפקדה
והחולייה הטכנית האמיצים ששירתו בגדוד 79
במלחמת ההתשה ונפלו בה ,וכן ליתר הלוחמים
האמיצים מהגדודים האחרים מחטיבות
השריון ומהחילות השונים בצה"ל ונפלו באזור
קו התעלה .עוד מוקדש הספר למשפחות השכולות ,ללוחמים
שנפצעו בה שחלקם חיים עד היום עם תוצאותיה של המלחמה,
חלקם הלומי קרב הנושאים עמם את האירועים הקשים שחוו עד
עצם היום הזה.

כריכת הספר ,הוצאה עצמית 477 ,2019 ,עמודים ,כריכה רכה
* עותק מכל ספר נתרם על ידי המחברים למרכז המידע ביד לשריון

אוגוסט 2019

שריון  55׀ 53

שבעים שנה למבצע
"עובדה" בתש"ח
מבצע "עובדה" שנערך בימים  10-6במארס  1949היה הנייד,
ארוך־הטווח ואחרון המבצעים של צה"ל ,ובו הסתיימה מלחמת
העצמאות .במבצע זה ,שבסיומו הונף דגל הדיו המפורסם ,נכבשו
הנגב הדרומי ודרום עמק הערבה ,לרבות אילת (אז אום רשרש).
מבצע עובדה היה בעיקרו מבצע שהמחיש יותר מכול מבצע אחר
את מרכיב התנועה בשדה הקרב .כמו כן היה זה מבצע לוגיסטי
שהתבצע כמעט ללא לחימה ,וללא אבדות לצד הישראלי
אל"ם (במיל') ד"ר בני מיכלסון

מפקדת חזית הדרום
במלחמת העצמאות
הייתה זו מפקדה על־חטיבתית אשר יועדה
להוות עוצבת־על אוטונומית ככול האפשר
בבחינת "חי־הנושא־את־עצמו" .ככזו היא אורגנה
לכלול את שלושת המערכים המרכיבים את
העוצמה הלוחמת בשדה־הקרב:
המערך המסתער  -חי"ר ושריון.
המערך המסייע  -ארטילריה ,אוויר ,הנדסה,
קשר.
המערך המשרת  -אחזקה ,הספקה ,רפואה.
כול אחד מהמערכים הללו היה אמנם גוף
מקצועי נפרד ,אולם במסגרת חזית הדרום היה
עליהם לשתף פעולה בקרב המשולב כאשר
מנוצלים היתרונות והכשרים המוגדרים של כול
מערך ומערך לפעילות אחודה באופן סינרגטי,
להשגת יעדים אופרטיביים ולביצוע משימות
טקטיות מגוונות .המטה שהרכיב אלון במפקדת
החזית היה בעיקרו המשך המטה ששירת איתו
במפקדות חזית ירושלים ("יורם") ומבצע "דני"
ונשען ברובו על מטה הפלמ"ח בעבר.
לשלישו האישי ועוזר לתפקידים מיוחדים
מינה את ירוחם כהן מהמסתערבים של הפלמ"ח
וקצין מודיעין וותיק .יצחק רבין ששימש מספר
שניים בדרג הפיקודי ,מונה כבעבר לקצין
המבצעים .עמוס חורב מונה לסגנו של רבין.
אברהם נגב ,איש באר טוביה ומראשוני המפקדים
בפלמ"ח ,נתמנה לסגנו של יגאל לענייני ההגנה
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המרחבית .זרובבל ורמל (ארבל) מונה לקצין
המודיעין החזיתי .בני אדן (אידלסון) אשר
שירת בדרגת רס"ן ביחידת תובלה עברית בצבא
הבריטי במלחמת העולם השנייה נתמנה לקצין
המנהלה החזיתי ,ועוזרו חנן דשא לאפסנאי של
הפלמ"ח .מאיר רבינוביץ' (בץ) נתמנה לקצין
ההנדסה החזיתי ואלחנן קליין סגנו .ארנן עזריהו
(סיני) לקצין שלישות ומשה ברכמן לעוזר קצין
המבצעים .כן סופחו לחזית פרדי בלום (עירון)
בתפקיד קצין תותחנים חזיתי ואריאל עמיעד
(קליבנר) בתפקיד קצין קשר חזיתי .חיים בן־אשר
קצין הסברה והסופר נתן שחם קצין עיתונות.
האמצעי הקריטי שאִפשר את שליטת מפקדת
החזית בכוחות הייתה פלוגת הקשר החזיתית
שהוקמה עם הקמת מפקדות אלה .תקן יחידות
אלו היה  92איש (אם כי המצבה בתחילה הייתה
נמוכה בהרבה  -מחסור בקצינים הורגש תמיד)
ובראשן עמד קצין בדרגת רס"ן שהיה גם קצין
הקשר החזיתי .היחידה הפעילה רשתות אלחוט
למבצעים ומנהלה ,אפיקי מורס ,קשר טלפוני,
משרד דואר ,הפיקה הוראות קשר ,ניהלה קשר
רצים ,האזינה לרשתות כוחותינו ,ודאגה לביטחון
הקשר.1
חזית הדרום שפעלה כמפקדה על־חטיבתית
ניידת ,קידמה את מפקדותיה עם התפתחות
המבצעים והתקדמותם של כוחות צה"ל דרומה
במסגרת מבצע "יואב".
המפקדה העיקרית של החזית עברה דרומה
מגדרה כ־ 75קילומטרים והתמקמה בבאר שבע.

המפקדה הקדמית ("המטה הקרבי") החזיתית
התקדמה עוד דרומה והתמקמה בחלוצה ולידה
הוקם בסיס תחזוקה קדמי של מטכ"ל־אג"א.
בשלב השני של מבצע "חורב" התמקמה המפקדה
הקדמית של החזית בצאלים ואילו המפקדה
העורפית־מנהלתית החזיתית נשארה במהלך
המבצע כולו בגדרה.
נעשה מאמץ גדול לקיים קשר אלחוטי (ת"ג -
תדירות גבוהה) באמצעות מ"ק  ,19בין המפקדה
העיקרית של החזית לכול המפקדות האחרות
ובכלל זה למפקדות של חמש החטיבות שנטלו
חלק במבצע "חורב" .לצורך כך הוקמה רשת
מבצעים חזיתית והמפקדות העיקריות של
"גולני" בגבולות (עורפית בעימארה־אורים),
של "הנגב" אשר מפקדתה נעה לרוב ,המפקדה
העיקרית של "אלכסנדרוני" מזרחית לפלוג'ה
(והעורפית במשטרת בית ג'וברין) ,היו לתחנות
פעילות בה .במקביל הוקמה רשת אלחוט נוספת
הגנה מרחבית חזיתית באמצעותה קוים הקשר
עם מפקדות מחוזות השפלה והנגב .תקשורת
אלחוטית נוספת פעלה מול המטכ"ל.2
מאמצי מפקדת החזית לתגבר את השליטה
בכוחות באמצעות חיזוק מערכת הקשר נשאו
פרי .כול העוצבות והיחידות קיבלו סיוע מירבי
בציוד קשר ,דבר שאִפשר להקים תחנות קשר
חלופיות ולהשלים תוך כדי ניהול הקרב את
הפערים שנוצרו בציוד קשר שניזוק במפקדות
ובתחנות הקיימות כתוצאה מהלחימה והייתה
דאגה מתמידה לגמישות הקשר על־ידי מתן

לו בביצוע תפקידו .מטה זה מאורגן במסגרת
של מפקדה ולרשותו אמצעים טכנולוגיים
הכוללים כלי רכב וקשר המאפשרים שליטה
בכוחות וביחידות הכפופות .4מטה החזית היה
האמצעי העיקרי בידי המפקד ל"תזמר" את
המערכים בעת הלחימה.
במבצע "עובדה" ,אשר היה המבצע האחרון
במלחמת העצמאות ,הופעלה מפקדת חזית
הדרום ,שנועדה לשלוט בעוצבות ויחידות
שהוכפפו לה ,במגמה להקל על המטכ"ל את
תכנון המערכה וניהולה .במבצע זה מיצה יגאל
אלון ומפקדתו את כול הניסיון והידע שנצבר
על־ידם עד אז בהפעלת עוצבה על־חטיבתית.
עד כמה מימש מפקד חזית הדרום את
תפקידו ,פיקד על העוצבות שהוכפפו לו ושלטו
ביחידות שבגזרת פעולת?
כיצד פעל מפקד החזית יגאל אלון בהגשימו
את פונקציית הפיקוד ועד כמה סייע המטה
שעמד לרשותו במפקדת החזית לשליטה
בכוחות?
בכתבה זו ננתח את ההתרחשויות הרלוונטיות
כדי לתת תשובות לשאלות אלה.

עוצבות תחת פיקוד
מפקדת החזית

דגל הדיו המונף באום רשרש כסמל לכיבוש אילת .המ"פ אברהם אדן (ברן) ,לימים מפקד גייסות
השריון ,מטפס על עמוד כדי להניף את דגל הדיו שאולתר בידי חיילי החטיבה | צילום :מיכה פרי

רכבי קשר לרשת המבצעים ועל ידי שינוי מהיר
ותכוף של שיטות הקשר האגפי וקיום קשר עם
כול מפקדות המשנה ומפקדת החזית .כמו כן
צוין לחיוב הקשר הרציף עם הגדודים וביניהם
ולכוחות המסייעים  -אם כי על חשבון ביטחון־
הקשר ונוהל־הדיבור אשר המפקדים עדיין לא היו
אמונים עליו .אחת הבעיות המרכזיות שנתגלתה
במבצע "חורב" (כמו במבצעים קודמים) היה
הקשר עם חיל האוויר אשר נבע מחוסר ניסיונו
של חיל האוויר הצעיר בשיתוף־פעולה עם כוחות
הקרקע .בעיה זו נפתרה בחלקה בשלבו השני של
המבצע כאשר הציב חיל האוויר קציני קישור
ותיאום במפקדות העוצבות .אולם קצינים אלו
לא הוכשרו לתפקידם ואף הגיעו ללא ציוד
מתאים לביצועו.
נושא הקשר הקווי־הטלפוני היה אמור להוות
אף הוא אמצעי מרכזי לשליטה ,אולם הסתבר
שקשה לממשו עקב ההתקדמות המהירה של
הכוחות למרחקים של עשרות ואף למעלה ממאה
ק"מ ונוצר פער כמעט בלתי ניתן לגישור בין
מפקדת החזית ומפקדות העוצבות למפקדות
החטיבות שנעו במהירות בשטח ומחסור כרוני
בקוונים .הקשר עם הדרג המסייע ,התותחנים

והרגמים פעל היטב ברוב המקרים אולם לעתים
נוצרו בעיות תאלמ"ג (חלוקת תדרים) בין
מפקדות שפעלו בקרבה יתרה ביניהן.
אחד העקרונות שאומץ בצה"ל ונלקח מהצבא
הבריטי היה שכול מפקדה אחראית לקיום הקשר
עם מפקדותיה הכפופות .לא תמיד שמרה מפקדת
החזית על כלל חשוב זה אם כי פעמים רבות נמצא
חפ"ק (ג'יפ) המפקד יגאל אלון במפקדת אחת
החטיבות וניצל את אמצעיה לקיום השליטה
בכול השאר .גם קשר הרצים ממפקדת החזית
לקה בחסר - 3כפי שהתריע הקשר"ר כבר במבצע
"יואב" .ניכר היה שנעשו צעדים רבים לאפשר
למפקדת החזית לקיים פיקוד ושליטה יעילים
בעוצבות וביחידות ,אולם נותרה עדיין מלאכה
רבה באימון המפקדים ובעלי־המקצוע לעבודה
עם אמצעי קשר חדישים ובנוהלי עבודת מטה
מקצועיים.
ישנם עקרונות על פיהם ניתן לבחון את האופן
בו ממלא המפקד את תפקידו ושולט ביחידות
הסרות למרותו.
בעוצבות מהחטיבה ומעלה ,בהן היקף
המשאבים ,מספרי הלוחמים ומרחב הלחימה
הינם גדולים במיוחד ,ניתן למפקד מטה המסייע

במבצע "עובדה" פעלו שלוש חטיבות
במסגרת חזית הדרום:
חטיבה " - 12הנגב".
חטיבה " - 1גולני".
חטיבה " - 3אלכסנדרוני".
שלוש חטיבות אלו כבר פעלו תחת פיקוד
חזית הדרום במבצע "חורב" כך שהמפקדים
והמטות הכירו אחד את השני ,דיברו שפה
משותפת ואף יכלו להשתמש באמצעי קשר
שנעשה בהם שימוש במבצעים הקודמים.

עבודת המטה ונוהל הקרב
ב־ 25בנובמבר  1948עלה לראשונה רעיון
למבצע השתלטות על מרחבי הדרום ואילת
בשיחה בין מפקד חזית הדרום יגאל אלון וראש
אגף המבצעים יגאל ידין.5
בסוף חודש ינואר  ,1949לקראת חתימת
הסכם שביתת הנשק ברודוס עם מצרים ,כאשר
הסתבר שהמצרים מוכנים לוותר על הנגב ,ניתן
אור ירוק למבצע אשר יממש את שליטת ישראל
בנגב ובמפרץ אילת.6
מאחר ודרך הערבה שימשה כציר הגישה
היחידי לאום־רשרש ,העלה יגאל אלון בראשית
חודש פברואר  ,1949גישה חדשה ביחס
להתבססות במפרץ אילת .לנסות ולבדוק תוואי
נוסף ,דרך הר הנגב ,שיאפשר תנועה בלתי גלויה
ומרוחקת מהכוח הירדני.
הרמטכ"ל אישר לאלון בדיקת הדרך הנוספת
ב־ 9בפברואר .לשם כך הטיל יגאל אלון על עמוס
חורב ,סגן קצין המבצעים של חזית הדרום ,ועל
קמ"ן החזית זרובבל ארבל (צ'יפף) וכן על קמ"ן
חטיבת "הנגב" דוד ניב ,לבדוק את האפשרות

אוגוסט 2019

שריון  55׀ 55

לחצות בכלי רכב את הר הנגב בכיוון דרום.7
ואכן ,סיור מכין שכלל  5כלי רכב יצא מבאר
שבע והגיע דרך בארות עודד ונחל ערוד עד
לוואדי פארן .סיור זה הוכיח כי ניתן יהיה להעביר
בציר זה כוחות ממונעים ,תוך ביצוע עבודות
הנדסה מסוימות ופריצת מכשולים קרקעיים.
הסיור לא המשיך דרומה ,אך נתקבלה הערכה
שהתבססה על המפות וצילומי האוויר כי מכאן
ועד לאזור אילת לא יתעוררו קשיים מיוחדים
לתנועת כלי הרכב .עם זאת ,הקטע האחרון,
הכולל ירידה מהרמה הגבוהה אל מפרץ אילת,
הוערך כבעייתי ביותר ומעבר רכוב בו יחייב
בדיקה נוספת בשטח.
בראשית חודש פברואר התגבשה תכנית
המבצע שעיקריה היו:
א.חטיבת "גולני" תתקדם באופן גלוי מבאר שבע
דרך מעלה העקרבים ותנוע לאורך הערבה
לעבר מפרץ אילת.
ב.חטיבת "הנגב" תנוע בתנועה חשאית דרומה
דרך הר הנגב ותכשיר שדה נחיתה באזור
בקעת עובדה .חלק מהכוחות יוטסו לשדה
זה וינסו לאתר דרך שתאפשר את תנועת
הכוחות לעבר אום־רשרש.
ג.כוח נוסף מחטיבת "אלכסנדרוני" יפעל באזור
ים המלח ויגיע עד לעין גדי.
לקראת המבצע הוחלט להוציא סיור נוסף
שיצא ב־ 20בפברואר וידרים עד לאזור אילת.
תוך כדי הסיור ,ב־ 24בפברואר ,נחתם סופית
הסכם שביתת הנשק עם המצרים .עתה ,משנותר
בחזית הדרומית האויב הירדני בלבד ,הוחלט
לנצל עובדה זו ולזרז את ההליכים לכיבוש אילת,
לפני תחילת שיחות שביתת הנשק אתם .קציני
חזית הדרום  -סגן הקמב"ץ (עמוס חורב) וקצין
המודיעין (זרובבל ארבל) הוטסו בפייפר לשדה
אברהם .כאן הצטרפו אל אנשי הסיור והדרימו
עימם לאזור אילת .שלא כמתוכנן ,החליטו
להמשיך בנסיעה עד לקרבת עין נטפים ,שם
ירדו חלקם והחלו להתקדם בתנועה רגלית לעבר
מוצב הצוק (הר יואש) .מטרתם הייתה לצפות
ולהביא ידיעות על מוצב חשוב זה ,השולט על
דרב אל־חאג' (דרך עולי הרגל הקדומה) .ועל
הירידה לאילת.
תוך כדי כך ,התגלה הסיור על ידי בדואים
ודיווח על כך הועבר אל הירדנים .מיד התקבלה
פקודה ל"קיפול זנב" .אנשי הסיור החלו לחזור,
ומיד עם הגיעם לבאר שבע דווחו על תוצאותיו
ליגאל אלון ,מפקד החזית .יגאל שחשש כי
הירדנים יתגברו את כוחותיהם בשטח וכי "בן
גוריון עלול לעצור את המבצע" ,לא הסתיר
את זעמו.8
לאחר שהתקבל "אור ירוק" למבצע עם שובו
של יצחק רבין ,קמב"ץ החזית מרודוס ,החל
נוהל־הקרב למבצע במפקדת החזית.
ב־ 24בפברואר  1949נחתם כאמור ,ברודוס
הסכם שביתת הנשק עם מצרים .בהסכם נקבע כי
מצרים תוותר על תביעותיה לגבי הנגב הדרומי,
וכי כוחותיה לא יעברו את הגבול הבין־לאומי
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פלוגת הסיור של חטיבת גולני בפיקוד מוסה פלד (לימים מפקד גייסות השריון) ,שהובילה את מבצע
עובדה בציר הערבה

בין עוג'ה־אל־חפיר (ניצנה) ואום רשרש (אילת).
לאחר שהושג ההסכם עם מצרים נוהל משא ומתן
לשביתת נשק עם עבר־הירדן ,שניסתה לממש
את שליטתה הצבאית בערבה ,בראס־אל־נקב
ובהר הנגב .מאחר שחלק זה של הנגב נכלל ,על
פי תכנית החלוקה של האו"ם ,במדינה היהודית
וכדי לקבוע עובדות לקראת סיכום המשא ומתן
עם ירדן הוחלט על מבצע להשתלטות צבאית על
השטח ,שבהתאם למטרתו כונה מבצע "עובדה".

הרכב הירדני ההפוך והנטוש בצומת
משטרת ע'רנדל

בתוכנית המבצע נקבע כי ההתקדמות לעבר
אילת תיעשה בשתי זרועות :האחת ,חטיבת
"הנגב" ,תשתלט על החלק המערבי של הנגב
הדרומי; האחרת ,חטיבת "גולני" ,תתקדם בדרך
הערבה ותשתלט על החלק המזרחי של הנגב
הדרומי .כדי להשיג מטרות אלו ובהתאמה
למאפייני השטח במרחב הפעולה ,היה על
חטיבת "הנגב" להשתמש בכוחות חי"ר ממונעים
שהוטסו ,ברובם לאזור ונשענו על תובלה
אווירית; על חטיבת "גולני" היה להפעיל את גדוד
הפשיטה הממוכן  19להובלת המבצע ועל גדוד
חי"ר  13לנוע אחריו ולתפוס שטחי מפתח בדרך
ולאבטחם .מאמץ חזיתי אחר ,באמצעות חטיבת
"אלכסנדרוני" נועד לפעול להרחבת הגבול בים
המלח על ידי חבירה לעין גדי בנחיתה מהים.
בשל תנאיי ההפוגה והסכם שביתת הנשק שכבר
נחתם עם מצרים ,הוטלו מגבלות חמורות על
פתיחה באש .בהנחיות למבצע נאמר כי במקרה

של התקלות בכוחות הלגיון הירדני ,שהיו בפיקוד
בריטי באותה עת ,יימנעו כוחות צה"ל מלהיכנס
לקרב .הסגת האויב מעמדותיו תיעשה באמצעות
תמרון בלבד .למבצע קדמו הכנות יסודיות שכללו,
כאמור ,סיורים קרקעיים ואוויריים וריכוז ידיעות
על האויב .מלכתחילה הוערך כי פתרון הבעיות
הלוגיסטיות של תחזוקת הכוח ,שתוכנן לפעול
בטווחים ארוכים (למעלה מ־ 200ק"מ) כשהוא
רחוק מבסיסי אספקה ,ועליו לצלוח שטחים
קשים למעבר ,הם שיכריעו את גורל המבצע.
יחסי הכוחות ,לפי הידיעות שהיו על היערכות
הלגיון הצביעו על כך כי לאחר שהושג שקט
בצפון עם צבא ירדן ,בהסכמים בין מפקדים
מקומיים ,שיגר הלגיון לעקבה ולערבה את גדוד 9
בפיקוד בריטי .פלוגה מוגברת החזיקה במשטרת
ע'רנדל ומזקפי תצפית קודמו עד עין־ויבה (עין
יהב) בערבה ועד ביר אבן־עודה (ממערב לבאר
מנוחה) בנחל פארן .בנוסף לכך ,כתגובה על
הפלת  5מטוסי קרב בריטים ב־ 7בינואר 1949
(כשהתערבו במבצע "חורב") הנחיתה בריטניה
מחלקת טנקי "קרומוול" בעקבה שיכלו להתערב
במבצע  .9אמנם נראה היה כי לצה"ל יתרון
כמותי אולם הטנקים בעקבה ,הוו בעיה כיוון
של"גולני" לא היו טנקים כלל .ובנוסף ,המגבלות
המדיניות החמורות על הפעלתו הקרבית של
הכוח הצריך מחשבה יצירתית תוך ביצוע תנועה
ממוכנת מאיימת ואיגופים לפתרון הבעיות.
לאחר שבוע של נוהל־קרב ,ב־ 1במארס 1949
הוציאה מפקדת חזית הדרום את פקודת מבצע
"עובדה" .המבצע שנועד להתחיל ב־ 5במארס
הותיר לחטיבות  4ימים לנוהל־קרב והכנות.
עיקרי הפקודה כללו :השיטה :תפיסה מינימלית
של נקודות מפתח בעלות יכולת עמידה עצמאית
השולטות על המרחב כולו .פטרול ורזרבה על
ידי כוחות ניידים ומשוריינים .הפעולה הינה
בעיה מנהלתית מורכבת שלפתרונה תופעל גם
תחבורה אווירית בקנה מידה נרחב.
כוחות ומשימות :בגזרה המערבית של המבצע
תפעל חטיבת "הנגב" באמצעות  2פלוגות חי"ר

המבנה וסדר התנועה של כוח החוד בגדוד 19

(אחת מיוחדת להטסה) 2 ,מחלקות ג'יפים,
יחידת תובלה ברכב ויחידת תובלה אווירית,
סדנה ניידת קטנה ,שירות רפואי ,חוליית הנדסה
ומטה מצומצם .כוח זה יונחת מהאוויר במנחת
מאולתר בהר הנגב (שדה אברהם) וינוע במהירות
לכיבוש אום־רשרש.
בגזרה המזרחית ,תפעל חטיבת "גולני"
בהובלת גדוד הפשיטה הממוכן  19 -אשר נחלק
לשני צוותי קרב עיקריים:10
צוות הקרב הראשון  -כוח החוד ,שהרכבו
וסדר תנועתו היו :מחלקת ג'יפים בפיקוד מ"פ
הסיור מוסה פלד ,מובילה .אחריה כוח משולב
המורכב משלוש שריוניות 4 ,זחל"מים (אחד
מהם נושא תותח  20מ"מ) ורכב קשר .אחריו
חפ"ק הגדוד ומחלקת ג'יפים נוספת מהפלוגה של
מוסה .אחריו כוח סיוע של משאיות רב־מינוע
ונ"נים ,שהורכב מכתת מקלעים בינוניים ,כיתת

מרגמות  81מ"מ ותותח נ"ט  6ליטראות (76
מ"מ) .אחריו מחלקת ג'יפים שלישית מהפלוגה
של מוסה ו־ 4משאיות עם הנעה רב־גלגלית
שנשאו דלק ,אספקה קשר וציוד לתיקוני רכב
קרבי ומשוריין ,אמבולנס ורכב חילוץ .מאסף
כוח החוד מנה  2שריוניות וזחל"ם.
צוות הקרב השני  -היה זהה בהרכבו לצוות־
הקרב הראשון ,אך המרכיב הלוגיסטי בו היה גדול
יותר .צוות זה נע במרחק ניכר  -כמה קילומטרים
 אחרי צוות הקרב הראשון.רכב הגדוד הנותר שלא נועד ליטול חלק
בלחימה או לתמוך בצוותי הקרב הושאר בבסיס
האספקה החטיבתי שבעין־חוסוב (חצבה),
באחריות החטיבה.
בארגון צוותי־הקרב ניכרה המגמה לחיזוק
האוטונומיה המבצעית והתחזוקתית שלהם.
הם כללו יסודות מגוונים של כוחות מסתערים
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את כול הצרכים המידיים של תיקונים ,עזרה
רפואית ,דלק ,תחמושת ומזון .בצוות הקרב
הראשון ,אשר פלוגת הג'יפים הייתה מרכיב
נכבד בתוכו ,כול השירותים נוידו על רכב רב־
גלגלי .צוות הקרב יכול היה לנוע כגוף עצמאי
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ניידים אחרים במבצע "חורב" והערכה מפוקחת
לגבי הקשיים שיעמדו בפני הכוחות המשתתפים
במבצע.
גם שאר כוחות חטיבת "גולני" התארגנו
מבחינה תחזוקתית ,לתנועה למרחקים ארוכים
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תוך ריחוק מבסיסי אספקה .לכן הוחזק גם מלאי
של דלק ותחמושת לשבעה ימי לחימה .עוד
לפני פתיחת המבצע עברו כוחותיה דרך ארוכה
מבסיסיה במערב הנגב עד לכורנוב (ממשית)
ובמורד "מעלה עקרבים" לעין חוסוב ששימשו
שטח כינוס ובסיסי יציאה .אף שהייתה זו תנועה
מנהלית ,נעו הכוחות בדרכים קשות ,והארגון
התחזוקתי היה אמור לאתר מפגעים ותקלות
העלולים לצוץ בתנועה ,ובמידת האפשר להתגבר
עליהם ולתקנם.
יגאל אלון הציע לראש אמ"ץ במטכ"ל ,יגאל
ידין ,לכלול במסגרת מבצע "עובדה" גם את ייצוב
קו ההגנה הצפוני־מזרחי של הנגב ואת תפיסת
משלטי עין־גדי .הצעתו זאת אושרה ובהתאם לה
הוטל על חטיבת "אלכסנדרוני" לצאת בסירות
מנוע מסדום לעין גדי ובכך לקבוע הימצאות
עין־גדי ומצדה בשטח מדינת ישראל .בכך הפך
המבצע לתלת־זרועי :קרקעי־אווירי־ימי ,עם
כול המורכבות של תכנון וביצוע קרב משולב.

שיטת הפיקוד והחלטות המפקד
יגאל אלון דגל בשיטת הפיקוד־מוכוון־
המשימה ( )Auftragstaktikוהפעיל את
המודיעין בשיטה הגרמנית (לא כפוף לאג"ם).
פיקוד־מוכוון־משימה מבוסס על יוזמתם של
המפקדים הכפופים לאור כוונת הרמה הפוקדת.
גישה זו מתאפשרת באמצעות האצלת סמכויות
ואחריות המאפשרת למפקדים הכפופים לתכנן
ולנהל מבצעים המבוססים על קריאת־הקרב
שלהם והתנאים בשטח.
גישה זו מתאימה היטב למצבים בהם
הקרבות אינם סדורים יותר ,כאשר מתגברת
המהירות והתמרון של היחידות ברמה־הטקטית
וכאשר מרחב הלחימה גדל מבחינה גיאוגרפית
הן בחזית והן בעומק .במצב כזה יכולת המפקד
ברמה הגבוהה לבצע הערכת־מצב מדויקת של
המצב הטקטי הופכת בלתי אפשרית .במיוחד
נכון הדבר כאשר יש בעיות קשר כפי שהיו
במלחמת העצמאות .במצב כזה ,פיקוד ריכוזי
תוך קבלת החלטות בזמן אמת הפך בלתי
אפשרי .11יגאל אלון יצר במתכוון מירוץ בין
חטיבות "הנגב" ל"גולני" כדי להגביר בקרב
מפקדיהן את המוטיבציה להגיע במהירות הרבה
ביותר לאילת.
את מאפייני שיטת הפיקוד שלו ניתן גם ללמוד
מהפקודה שניתנה למפקד חטיבת "אלכסנדרוני"
במבצע" :על עצמת הכוח שיפעל לייצוב הקו
הצפוני־מזרחי יחליט מפקד חטיבה .12"...3

מעורבות דרג ממונה
ערב המבצע הגיע רץ מיוחד מהמטכ"ל
והחתים את מפקד החזית על הוראה האומרת
כי "אין להיכנס לקרב בפעולה זו" וכי "במקרה
של התנגשות עם כוחות אויב ,כוחותינו ינתקו
מגע ויחפשו דרך עקיפין למילוי התעודה" .ועוד
נאמר כי את ראס אל־נקב אין לתפוס אם כוחות
אויב התבססו שם .במקרה התקרבות כוחות
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תמך בעמדתו של מפקד החזית ,נאלץ להשיב
פניו ריקם .בסופו של דבר נתגלה שביל בתחום
המוגבל .יגאל פסק שהשביל נמצא בתחום ישראל
ואישר את המעבר בו בחשכת הלילה והקמת
מוצב מול המוצב הירדני בראס אל־נקב .הוא
אמר לנחום שריג כי אמנם עליו להימנע מלפתוח
ראשון באש ,אך ככול שיתקל באש אויב ,יתגונן
כהלכה .נחום שריג השיב" :ועוד איך".16

השליטה בתנועות ובכוחות
מסדר חילוף משמרות  -דגל הדיו יורד ובמקומו
מונף דגל חטיבת גולני

בריטים ,כוחותינו ייסוגו".
נראה כי הוראה זו ניתנה כדי לא לסבך אותנו
עם הבריטים (במיוחד אחרי הפלת המטוסים
שלהם זמן קצר קודם) ולא לפגום בשיחות
החשאיות עם ירדן שנוהלו באותה עת .יגאל
אלון ,שהופתע מאד מעצם ההוראה ,נפגע ביתר
שאת כאשר נודע לו כי מפקדי חטיבות "הנגב"
ו"גולני" ,אשר עמדו לקחת חלק במבצע הוחתמו
אף הם על התחייבויות זהות ,ללא ידיעתו.13
יגאל אלון החליט לערער על פקודה זו בפני
הרמטכ"ל ואם יהיה צורך גם בפני שר הביטחון
על עצם הפקודה וקו נסיגה החליט לתבוע לפחות
את זכות ההגנה העצמית נגד אש שתיפתח מצד
האויב .הוא בנה על כך כי לכשיתקדמו כוחותינו
עד לקרבת המוצבים הירדניים ,אשר לא ידעו
כמובן על דבר מגבלה זו ויפתחו עלינו באש,
הרי תוך כדי התגוננות יבצעו כוחותינו פעולות
איגוף ויגרמו לנסיגת הכוחות הירדנים מוצב
אחר מוצב .האלוף אלון אמר לרמטכ"ל" :לא
אוכל לשלוח אנשים לקרב ברובים נצורים".
הרמטכ"ל קיבל את ערעורו של יגאל ואִפשר
לו לשנות את הפקודה.14
כשקיבל יגאל אלון את ההיתר החלקי
לפתוח באש ,החליט להיפגש אישית עם מפקדי
החטיבות ולהסביר להם את הטקטיקה שנקבעה
על־ידו ,מבלי שיבקר את האסטרטגיה שנכפתה
עליו .ב־ 7במרץ  1949בשעות הצהריים יצא
מפקד החזית ממפקדתו העיקרית בבאר־שבע
לביקור אצל נחום גולן ,מפקד חטיבת "גולני"
אשר חנה עם מפקדתו בממשית .מפקד החזית
הודיע לנחום גולן על תיקון הפקודה והסביר
לנחום כי אמנם אין הוא רשאי לפתוח באש
בהוסיפו" :אבל עליך להתגונן עד כדי שיתוק
אש האויב או עקירתו מן המוצב בשילוב תנועת
איגוף ואש" .נחום גולן השיב בהצדעה ובחיוך
שובבני" :בסדר ,אנו נתגונן עד אילת".15
למחרת בבוקר יצא מפקד החזית במטוס קל
אל היחידות הקדומניות של חטיבת "הנגב" אשר
פתחו בסיור בשטח כדי למצוא נתיב שיעקוף
את ראס אל־נקב .בבסיס הקדמי ,בשדה אברהם
נפגש מפקד החזית עם מפקד חטיבת "הנגב"
נחום שריג .הם סיירו באזור הר יואש וצפו על
המוצב הירדני בראס אל־נקב .מפקד החזית
הבריק לראש אמ"ץ וביקש רשות לתקוף את
משלט ראס אל־נקב .אך אף כי ידין ,אישית,

ב־ 7במארס  1949בשעה  18:00יצאו שישה
ג'יפים ( 18חיילים) בפיקוד מ"פ הג'יפים ובליווי
קצין המבצעים החטיבתי מנחם ,מעין חוסוב
לעין ויבה .בשעה  22:00הם הגיעו לשדה מוקשים
שהונח במקום בידי חבלנים של הפלמ"ח לאחר
מבצע "חורב" כדי להגן על תקיפת סדום מדרום.
חלק מאותם חבלנים הוכפפו במבצע "עובדה"
לפלוגת הג'יפים על מנת לפרק שדה זה .לוחמי
פלוגת הג'יפים פירקו את השדה ללא אירועים
מיוחדים עד חצות והמ"פ הודיע למג"ד מאיר
עמית אשר קידם את צוות־הקרב הקדמי לשם.17
כיוון שהמקום נמצא ריק מאויב ,קודם כוח של
גדוד  13לתפסו ולהתבסס בו.
בשעה  05:30לפנות בוקר המחרת החל שוב
כוח החוד בהתקדמותו כאשר הג'יפים מובילים.
היעד הבא היה אל־עאמר כ־ 10ק"מ מדרום לעין
ויבה .מעט לפני ההגעה ליעד נתקל החוד בכוח
קטן של הלגיון בן כ־ 20רובאים אשר החלו
לירות על הג'יפים המתקדמים מהרכסים .הג'יפים
נעצרו ובעקבותיהם השריוניות .לאחר הערכת
מצב מהירה ,הורה המג"ד לשריוניות לסגור את
מדפי המפקד וחרכי התצפית ולהתקדם כאשר
מ"פ הסיור ,עם מחלקת ג'יפים החל באיגוף
שמאלי ממזרח.
לנוכח תמרוני צוות־הקרב נטשו אנשי
הלגיון את עמדותיהם ונסוגו .בשעה ,11:40
לאחר שכוח החוד המשיך בהתקדמותו ,התקבלה
ידיעה ממטוס הסיור שליווה את ההתקדמות
על פטרול שריוניות ירדניות המתקדם באזור
הג'ירפי (נחל פארן) .כוח החוד התפרס ,וכאשר
הגיע לג'ירפי התברר כי שריוניות האויב עזבו את
המקום בהשאירם אחריהם שריונית שלא הצליחו
להניעה מסוג "מרמון הרינגטון" .אחד המכונאים
שהתלווה לכוח נכנס לשריונית והצליח להניעה
וכך נוספה לגדוד שריונית נושאת תותח 37
מ"מ  -רכב השריון הטוב ביותר בגדוד .18מערך
העמדות מדרום לג'רפי נמצא גם הוא נטוש.
בשעה  16:30הגיע כוח החוד לביר מליחה
(באר מנוחה) שנמצאה ריקה .הוחלט על חניית
לילה במקום .כדי לאבטח את הכוח העיקרי
ולמנוע גישה מהערבה אל עבר גזרת הפעולה
של חטיבה  ,12נשלח מ"פ הג'יפים דרומה עם
מחלקת ג'יפים ושני זחל"מים כדי לתפוס לפני
חשיכה את פתחת ואדי חיאני (נחל חיון) כ־10
ק"מ מדרום .כעבור שעה דיווח המ"פ על הגעה
למקום והתמקמות.
עם בוקר  9במארס נודע לגדוד כי כוח אויב

הכולל שתי מחלקות רגלים עם תותחי נ"ט
ושריוניות ערוך במוצב מול הדרך של משטרת
ע'רנדל שבעבר הירדן .זוהי גם צומת עם ציר רוחב
העולה מערבה להר הנגב ,וגזרת חטיבה  12ולכן
חשיבותו .כאשר התקרב הכוח הסתבר שהירדנים
עזבו את המוצב והוא ריק .שוב נשלח מ"פ החוד
דרומה עם הג'יפים לשם סיור ואבטחה .בדרכם
עלה ג'יפ אחד על מוקש ,ומאוחר יותר דווח
מוסה פלד המ"פ על התקלות באויב שהפעיל
מקלעים ,תותחי נ"ט ומרגמות .וכך מתאר זאת
המג"ד מאיר עמית" :בשקט ובשלווה נשמעים
דבריו (של מוסה) :הגענו למקום המסומן במפה
ב־א' .לפנינו בעיקול הדרך ,מצוי כוח אויב.
לפחות פלוגה ,הם מפעילים שני תותחים בני
 6ליטראות ,שתי מכונות ומרגמה אחת  3אינץ'.
פתחו באש מוקדם מדי ולכן לא פגעו בנו ,אנו
ערוכים מאחורי התל פ' ומחכים להוראות".19
שעות הדמדומים נוצלו לביום תנועת איגוף
של זחל"מים ושריוניות .פעולת הטעיה שלא
הושלמה כדי לעורר חשש אצל האויב שעומדים
לתקוף אותו בתמרון לפיתה .בלילה הייתה זו
אחת הפעמים הראשונות במלחמת העצמאות
שנעשה שימוש בזמן אמת בידיעת מודיעין אשר
הגיעה מקרון ההאזנה שהוצמד לחטיבה .בקרון
זה נקלטה הוראה ל"כוח הדרומי" הירדני לסגת
אל עקבה .20כעת יכול היה גדוד  19לנשום לרווחה

ולהמשיך דרומה ללא חשש התקלות נוספת
בכוחות אויב.
שתי החטיבות היו אמורות להגיע בו־זמנית
למפרץ אילת אולם עם בוקר ה־ 10במארס
התגלה ,כי כוח האויב בציר ההתקדמות של
חטיבת "גולני" נעלם בהשאירו אחריו כמויות
גדולות של אספקה ,תחמושת ,חלקי תותחים,
פגזים וציוד אחר .ההתקדמות נמשכה בהובלת
כוח החוד ,אם כי בקצב איטי ,בשל החשש
ממוקשים .כוח החוד הגיע לעין רדיאן (יוטבתה)
בשעה  10:30והצטווה לעצור שם .הוראה
שהגיעה ממפקדת חזית הדרום .רק בשעה
 16:00הורשה להמשיך בהתקדמותו .עצירה
זו נבעה ,כנראה ,מהחשש במפקדת החזית
לאבדן שליטה כיוון שהקשר עם כוחות חטיבת
"הנגב" לא היה תקין רוב הזמן .וכך לאפשר
לחטיבת "הנגב" להגיע לאום רשרש (אילת)
בעת ובעונה אחת עם "גולני" כדי למנוע ירי
אפשרי בין כוחותינו.
כאשר קיבל מח"ט "גולני" אישור להמשיך
בהתקדמות ,הורה לשתי מחלקות ג'יפים להמשיך
בהתקדמות .כ־ 10קילומטרים מדרום לעין
רדיאן נתקלו במחסום אבנים לרוחב הדרך ובו
מוטמנים היו רימונים וכתובת באנגלית רצוצה:
 .PALMACH FUK YOURSELFחבלני פלוגת
הג'יפים פרקו מחסום זה במהירות יחסית וחוד

"גולני" הגיע לאום רשרש שעל שפת ים סוף
ב־ 1745ומצא שם כוח של חטיבה  12שהקדימם
בשעתיים .21בעקבות התלונות שנשמעו מפי
אנשי "גולני" על כך שחטיבת "הנגב" נטלה מהם
את כתר הראשוניות באילת ,הוזמנו המח"טים
אל מפקד החזית "לשם ברור מוקדם על האשמות
שהושמעו פה ושם בדבר כניסת חטיבה  12לאום־
רשרש לפני חטיבה  1שלא בהתאם לתוכנית".
יגאל אלון יישר את ההדורים בין המח"טים
ולימים זכר לטובה את התנהגותו של נחום גולן
בשעת המבצע.22
כאשר סיכמו במטה חזית הדרום את כמות
התחמושת שהוציאה חטיבת "גולני" במהלכי
האיגוף שלה לאורך הערבה ,התברר שהכמות
גדולה כול־כך ,שקשה להסבירה בהגנה עצמית.
כדי למנוע שאלות מביכות ,לא דיווח המטה על
כול כמות התחמושת שהוצאה ,ובהמשך מחצית
השנה הבאה הוסיפו את היתרה לדיווחי הוצאת
תחמושת לאימונים.23
אירועים מסוג זה שכיחים בעת שנוקטים
בשיטת הפיקוד־מוכוון־המשימה  -שיטתו של
אלון .בשיטה זו סומכים על המפקדים הכפופים
שיבצעו את משימותיהם באופן המיטבי תוך
שנותנים להם חופש פעולה מירבי .הבעיות
העלולות להתפתח מכך אינן מאפילות על
ההישגים הצפויים.
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סא"ל ג'קי חזקיה סמח"ט 7
במלחמת יום הכיפורים
צילום :יוסי בן־חנן

תא"ל (במיל') ג'קי חזקיה

הסמח"ט שנותר בצל
תא"ל (במיל') ג'קי חזקיה ראוי לתואר "קצין וג'נטלמן" .במלאות שנתיים לפטירתו
הבאנו קווים לדמותו של הקצין המוערך ,שבמלחמת יום הכיפורים שימש סמח"ט
של חטיבה  7בקרבות הקשים ברמת הגולן ,ועל אף פעילותו החיונית והברוכה
באותה מלחמה הוא נותר "בצל" ,רחוק מהתהילה של חבריו לקרב
אל"ם (במיל') אילן סהר
את סא"ל ג'קי חזקיה הכרנו כמה שבועות לפני
מלחמת יום הכיפורים בשנת  .1973ג'קי הגיע
לחטיבה  7לאחר מסלול שריונאי בכול תפקידי
הפיקוד ,והאחרון שבהם מג"ד  184בחטיבה ,14
בתום מלחמת ההתשה בסיני .ג'קי הגיע אלינו
לחטיבה  7לאחר שסיים את שנת הלימודים
במכללה לפיקוד ולמטה (פו"ם) .את הצעדים
לחטיבה  7עשה ג'קי בחברתו של רס"ן חגי רגב
(לימים תא"ל) ,שמונה באותה עת לקצין האג"ם
החטיבתי .חגי שניחן בחוש הומור מפותח בלט
מיד עם "נחיתתו" במטה החטיבה ,ואילו ג'קי,
שהיה מופנם יותר ,נקלט והשתלב באיטיות מה.
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גם ג'קי וגם חגי נבחרו בקפדנות בידי המח"ט
ינוש שעשה זאת בקפדנות יתרה ואיני יודע מה
הייתה מידת ההיכרות ביניהם קודם לכן.
אל"ם ינוש בן־גל היה במשך כשנה מח"ט
מלא עוצמה וביטחון עצמי במעשיו וביכולותיו,
ואין לי ספק מהכרות שלי את ג'קי מצד אחד
ואת ינוש מצד שני ,שכניסתו של ג'קי לתפקיד
סמח"ט  7לינוש לוותה בקשיים רבים .ינוש לא
היה מהמפקדים הנינוחים והמחבקים ,הוא
שמר מרחק מן הסובבים אותו ,מקציני המטה,
מהסמח"ט ומאחרים .ינוש גם לא היה זה שהִנחה
ותידרך את סגנו על הצעדים שעליו לעשות ,אלא

נתן לג'קי להיקלט וללמוד את תפקידו "תוך כדי
תנועה" וזמן .ג'קי החליף בתפקידו את סא"ל
יהודה בכר ששימש סמח"ט  7לפניו והכניס את
ג'קי לתפקיד .יהודה סיפר לג'קי בהרחבה כיצד
יש לתפקד לצידו של המח"ט.
הגעתו של ג'קי לחטיבה  7הייתה בקיץ .1973
החטיבה הייתה אז לאחר משימת פיקוד על הטור
הממונע במצעד צה"ל האחרון בירושלים ביום
העצמאות  ,1973ולקראת התרגיל החטיבתי
"ענן" בסיני ,בפיקוד ותרגול של מפקדת גייסות
השריון ובשילוב דגם של חציית תעלת סואץ
על גשר הגלילים ,באגם של סכר "הרואיפה"

תדריך מפקדים בתום קרב הבלימה ברמת הגולן .משמאל :מח"ט  7אל"ם
ינוש בן־גל ,מג"ד  77סא"ל אביגדור קהלני ,סמח"ט  7סא"ל ג'קי חזקיה
ומג"ד  74סא"ל יאיר נפשי | צילום :יוסי בן־חנן

באזור אבו עגילה שבסיני .הייתה זו טבילת האש
הראשונה של ג'קי בתפקיד סמח"ט  7לצידו של
ינוש המח"ט .ג'קי השתלב יפה בתפקיד הסמח"ט,
הפעיל את המטה הלוגיסטי כמתבקש מתפקידו.
התרגיל נמשך מספר ימים ,והקיף את כול
התרגולות הטקטיים ,החל בתוכניות מבצעיות
של צליחת התעלה ,כיבוש המוצבים וצליחת
תעלות המים המתוקים שממערב לתעלת סואץ,
בהמשך ניהול קרבות שריון כנגד עתודות הטנקים
של הצבא המצרי .כמובן שתורגלה גם ההבקעה
של הקו הסורי וכיבוש מוצבי ההגנה ,התגברות
על תעלות נ"ט ושדות מוקשים ,ולחימת שריון
בשריון עם הטנקים של הצבא הסורי .התרגיל
השתרע על מרחב לחימה של כ־ 200ק"מ של
תנועה ואש ,והיה זה התרגיל הגדול ביותר
שקיימה חטיבת שריון בצה"ל מאז ועד היום.
ג'קי הסמח"ט טיפל בכול הבעיות הלוגיסטיות של
תרגיל ארוך זה ,בשיתוף פעולה עם רס"ן ארתור
גפני שהיה קצין התחזוקה ורס"ן בני חורש קצין
האספקה .הייתה זו הכנה חטיבתית טובה ביותר
לקראת מלחמת יום הכיפורים שהפתיעה אותנו
כחודשיים מאוחר יותר ,בשבת  6באוקטובר
 1330בסיום הכנות לקבוצת פקודות חטיבתית.

עיקרי הפעילות הלוגיסטית
הקרבית בקרב הבלימה וההתקפה
 .1מילוי הטנקים מחדש ותדלוקם בקרב הבלימה
נעשה לרגלי העמדות .התחמושת והדלק
הובאו בזחל"מים ,בנגמ"שים או במשאיות
עד לאזור הלחימה ,והטנקים ירדו לאחור
במסגרת של מחלקות או פלוגות ולעיתים
קרובות גם טנקים בודדים .שיטה זו שהייתה
חדשנית ולא תורגלה קודם לכן ,בוצעה בידיו
ובפיקודו של הסמח"ט ג'קי חזקיה ,והּוכחה
יעילה ונותנת פתרון איכותי למהלך הקרב
תוך שמירה על רציפות הלחימה החיונית
לאור יחסי הכוחות עם הסורים.
	.2תיקוני הרק"ם הפגוע ,שהצליח להתפנות
בכוחות עצמו או להיגרר לאחור על ידי
כלים אחרים ,בוצעו באחריות קצין החימוש

מפגש מפקדים בתום קרב הבלימה .מימין :סא"ל אביגדור קהלני מג"ד ,77
סא"ל ג'קי חזקיה סמח"ט  ,7מג"ד  74סא"ל יאיר נפשי ,אל"ם ינוש בן־גל
מח"ט  | 7צילום :יוסי בן־חנן

החטיבתי בתיאום הסמח"ט ,ובסיוע קציני
החימוש הגדודיים בעורף הכוחות הלוחמים,
במרחק 3־ 2קילומטר מקו הלחימה.
	.3בעקבות תרגיל חטיבתי יושם הלקח שעם
הכניסה לקרב ירוכזו החוליות הטכניות
הפלוגתיות במסגרת החטיבה ,ומסגרת זו
יש להקים סדנה חטיבתית קטנה ומאולתרת.
כך נעשה מיד בפרוץ הקרבות.
	.4יחידות חרמ"ש שהיו תחת פיקוד החטיבה,
סייעו לצוותי הטנקים בתדלוק ובמילוי
תחמושת מחדש ואפשרו לעתים קרובות
לצוותים לחטוף תנומה קצרה ,בעת
שהחוליות הטכניות טיפלו בטנקים ,וזאת
לעיתים במקביל לחימוש ולתדלוק.
	.5הפינוי הרפואי התבסס על הוצאות הנפגעים
במהלך לחימה בנגמ"שי פינוי שהיו צמודים
לפלוגות ועל ידי אנשי התאג"ד שעסקו בפינוי
פיזי לתחנת איסוף חטיבתית מאולתרת,
בפיקודו של הרופא החטיבתי שהעבירם
ישירות לבית החולים באזור צפת .החל מ־8
באוקטובר טופלו הנפגעים על ידי גר"פ (גדוד
רפואה) של אוגדה  .36הפינוי נעשה לעיתים
בכול רכב מזדמן ובמיוחד במשאיות ריקות
של הדרגים .שיטת פינוי זו פעלה במשך קרב
הבלימה .בשלב ההתקפה הסתייעה החטיבה
במערך הפינו האוגדתי.
	.6בשלב ההתקפה התבסס המערך הלוגיסטי
על דחיפת תחמושת ,דלק ,מזון וחלקי
חילוף בשיירה חטיבתית ,מפוצלת לאורחות
הגדודיות ,בניהול חוליות שליטה חטיבתיות
בהכוונת סמח"ט  7ג'קי חזקיה ,עד לאזור
פיצול גדודי ,משם הועברו בידי הסיירות
הגדודיות לאזורי הלחימה או לחניוני הלילה
של הכוחות .שיטת דחיפת הדרגים למדרון
האחורי ש ִאלתר סמח"ט  7מיד בפרוץ
המלחמה ,שוכללה במהלך הקרבות לתספוקת
לטנקים שירדו מהעמדות באופן מתוזמן.
שיטה זו אומצה בהמשך הלחימה ,במהלכם
של קרבות הגנה רצופים וממושכים ,בייחוד
באזור תל א־שמס ,שם לא היה אפשר להסיג

מסגרות פלוגתיות לצורך 'מלא מחדש'.
על מערכת הטיפול הלוגיסטי שלט ניהל ופיקד
סמח"ט  7סא"ל ג'קי חזקיה.
בשלושת הימים הראשונים עמד לרשותו
של הסמח"ט רס"ן ארתור גפני ,קצין התחזוקה
החטיבתי ,כדי לרכז את כול המאמצים
הלוגיסטיים והרפואיים שנדחפו לחטיבה 7
על ידי מקורות פיקוד הצפון ,ובהמשך על ידי
קצין התחזוקה של אוגדה  36סא"ל רמי דותן.
את הכוונת הלוגיסטיקה "למדרון האחורי" של
לחימת החטיבה ביצע ופיקד עליה סמח"ט 7
סא"ל ג'קי חזקיה ,תוך כדי שהוא נענה לבקשת
המג"דים וסמג"דים ומפעיל לצורך ניווט והכוונה
את נגמ"שי סיירת  .7רס"ן ארתור גפני נהרג ביום
שלישי בשבוע 9 ,באוקטובר ,במהלך הכוונת
טיפול חימושי של הטנקים במדרון החטיבתי
האחורי.

מדברי תא"ל (במיל')
חגי רגב על ג'קי
לספר על ג'קי בשורות ספורות זו עשיית חטא
לאיש כפי שעשתה לו ההיסטוריה עקב היותו
שקט ומתרחק מהזרקורים .שלוש פעמים עבדתי
קרוב לג'קי :כשהיה מג"ד  184הייתי אצלו מ"פ;
היינו יחד חניכים בפו"ם; ואחרון כמובן בחטיבה
כשהיה סמח"ט בשירותנו המשותף בחטיבה 7
במלחמת יום הכיפורים.
להיות סגן של ינוש עוד לפני המלחמה זו
הייתה משימה קשה וכמעט בלתי אפשרית.
ג'קי  -בשקט שהקרין וברצינות שלו  -השלים
את הנחיות המפקד ,אף שלא תמיד הסכים עם
הרוח .במלחמה בעת שהמח"ט עסק "בקדימה"
מול האויב ,דאג ג'קי עם קציני המטה שהכוח
הלוחם יקבל את כול הנדרש לביצוע המשימות,
קדימה ככול שניתן "במדרון האחורי" של זירת
הקרב.
ג'קי לא חשב לרגע שעליו להידחף לחזית
ובצניעותו חי עם הקרדיט שדילג עליו במהלך
הלחימה .ג'קי היה בחזית בסמוך למח"ט והיה
חלק מתוך הצוות של ניהול המלחמה .אהבנו
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מאוד את ג'קי ואני זוכר שעלבון לא קטן הוא
חש בשוך הקרבות ובכול השנים עד יום מותו.
יהי זכרו ברוך ,אדם יקר.

מדברי אל"ם (במיל')
יהודה בכר על ג'קי
בשש השנים האחרונות כשלו כול מאמצי
העזרה ,בראש וראשונה של מיכל רעייתך ,של
הילדים ,של קרובים וחברים ,כדי להיטיב את
מצבך .אני מודה כי "עיגלתי פינות" ולא דיווחתי
במדויק כשאמרתי שאתה נראה טוב יותר ,מגיב
יותר ,ערכי יותר ועוד .מצבך הבריאותי קפא
ואף התדרדר .מאותו רגע היה לי קשה יותר
אישית לבקר אותך מבלי שמשהו בי יישבר,
כי זכרתי אותך במלאו תפארתך .אני מצטער
שלא התגברתי על חולשתי זו ולא עזרתי יותר
למיכל ולילדים.
יעקב חזקיה  -לא רבים הכירו אותך בשמך זה,
אך אין בשריון ,ולא רק בקרב חבריך ,באקדמיה
שבה לימדת ,בחוגי הברידג' שלימדת ,בקבוצות
הטיולים שבהם השתתפת ובמעגלי חברות
אחרים ,מי שלא הכירך בשם ג'קי ,וכפי שהיית
מתבדח כג'קי של המורה מיכל.
הכרותנו החלה בשנת  ,1965כשהיינו מ"פים
בגדוד  82בפיקוד פינקו (ברוך הראל) בחטיבה
 7שבפיקוד שמואל גורודיש ,כאשר ינוש שימש
קצין האג"ם בחטיבה .היית מ"פ ו' (ורד) ואני
מ"פ צ' (צידון) .אתה בוגר ממני בשלוש שנים,
לאחר לימודים בטכניון ,נשוי למיכל ואבא
לאיריס ,דור ויפעת .אני נשוי טרי לענת עם
תינוק ראשון בדרך .אז גם התברר לנו כי שתי
המשפחות גרות באותו בניין בחולון .כבר בשלב
זה התקרבו המשפחות זו לזו ,הרבה מעבר
להיכרויות של עמיתים לעבודה או שכנים.
המשפחות שלנו ידעו תקופות לא קצרות של
היעדר הבעלים־האבות בבית עקב כוננויות
ומתח בגבולות ,עקב אימונים מפרכים בנגב,
בסיני וברמת הגולן .עם זאת המשפחות ידעו גם
מעט ימי חופשה וטיולים משותפים ,נופשונים,
חגים וימי הולדת.
ג'קי ,אני בטוח כי נעמי שמר לא כתבה
והלחינה את השיר "אנחנו שנינו מאותו הכפר"
עלינו ,משום שלא הכירה אותנו ,אך לו הכירה
אותנו בזמן הנכון ,אני מאמין כי הייתה כותבת
עלינו דברים טובים למדי ומלחינה אותם במנגינה
בלקנית לתפארת .ואצטט חופשית מהשיר ,כי
זאת יש לדעת  -אתה ידעת ואהבת לשיר ,ואני
מילדות התמחיתי ב"תזמורת בצורת":
אנחנו שנינו מאותו הכפר (מגולת בולגריה
ומהשריון),
אותה קומה ,אותה בלורית שיער (כמעט.
כיום שנינו קרחים),
אותו חיתוך דיבור מה יש לומר (מבטא
בולגרי כבד לאחר  70שנה בארץ)
הן אנחנו מאותו הכפר.
גם באופיינו אנו מאותו הכפר .אנו חרוצים
ויודעים כי אפשר להגיע להישגים משמעותיים
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לא רק בזכות "הגאונות" אלא יש להשקיע עבודה
קשה ותרגול .אנו חרוצים ,עקשנים וממושמעים
עד גבול אך גם עצמאיים .אנו טיפוסים רגישים
למעשי עוול ולאי עשיית צדק .אנו סבלניים
במידה ,אך כאשר "הג'ננה" עולה אנו מתעצבנים
במהרה ,כמו בלקני טיפוסי ,אך תמיד לגופו
של עניין ולא נוטרים טינה .ומעל לכול זה אנו
שמחים ,מתבדרים ,מספרים בדיחות ,גם על
עצמנו ,ובמיוחד שרים  -כמוך ולא כמוני.
מתקופת שירותנו במדים ברצוני להזכיר כמה
אירועים שחלקם משותף.
באחד הערבים בעת אימון פלוגה ,יצאנו
מרביבים לאכול במסעדת מוריס בבאר שבע.
איתנו היה גם סגנך אריה שרמן .הזמנו סטייקים,
ועד שהגיעו דאגנו שיביא לנו פיתות ,חומוס
וטחינה .הסטייקים התעכבו ושרמן הודיע
שהוא רעב ומזמין עוד חומוס ,והסטייקים עדיין
בהכנה .שרמן כעס על המלצר וטען שהוא עדיין
רעב .שנינו אמרנו לשרמן שיזדיין בסבלנות
ושיזמין בינתיים עוד חומוס ,ושרמן ענה לנו
בשיא הרצינות :בעצם אני בכלל לא אוהב
חומוס ...מרוב צחוק באותו ערב ,הסטייקים
היו מיותרים.
שתי הפלוגות שלנו היו פלוגות מבצעיות
בצפון .אחת לחודש הפלוגות התחלפו ביניהן,
אך אנו המ"פים התחלפנו כול שבוע או שבועיים,
ולפעמים היינו יחד בכוננות צפון .היו אלה שעות
שבהן בילינו יחד בשיחות אל תוך הלילה ,על
המשפחה ,על זוגיות ,על ילדים ,תוך התלבטויות,
בהתייעצויות ובבדיחות ,תוך כדי ארוחה בוורד
הגליל או תוך שתיית קפה בתחנת הדלק של
ראש פינה ,אצל מנחם.

שנינו עם הפלוגות שלנו השתתפנו במבצע
"מגרסה" (פעולת סמוע) ,אתה עם גורודיש
בחיפויים ואני עם רפול והצנחנים .לפני מלחמת
ששת הימים הייתי מ"פ תורן צפוני ,אך הפלוגה
בכוננות הייתה פלוגתך ,פלוגה ו' .כשפרצה
המלחמה הצטערתי שאני אמור להילחם עם
פלוגה שלא אני אימנתי .מהר מאוד התבדו כול
חששותיי המיותרים .הצהרתי לפניך בשעתו ואני
מצהיר היום כי הייתה לי זכות גדולה להילחם עם
פלוגה מאומנת וממושמעת ,שגם בסטנדרטים
האישיים שלי לא יכולתי לאמן ולהכין טוב יותר,
והקרדיט כולו שלך.
בשנת  1970היית מפקד מדור בתח"ש (תורת
חיל השריון) ואני הייתי בשלהי תפקיד מג"ד
 53בחטיבה  188ברמת הגולן .במארס באותה
שנה עלית לגדוד שלי כדי ללמד ולתרגל תורה
חדשה "טנק יורה וטנק צופה" .כהרגלך ובשיטות
ההדרכה שלך ובקפדנותך הגדוד הפך למקצוען
בנושא ,ואת פירותיו מימש במבצע "קלחת "2
בפתחלנד .במאי באותה שנה באירוע זה ,זכורני
שעלית במיוחד לגדוד שלי כדי לעקוב אחרי
הטמעת התורה שהרבצת בנו ,ליווית אותנו
בפעולה זו ואף נפצעת כמדומני מפצצת מרגמה.
ג'קי ,האירוע הצבאי המשותף והאחרון שלנו
היה ביוני־יולי  ,1973במסגרת כנס  25שנים
לחטיבה  7בפיקודו של ינוש בן־גל .הגעת ללטרון
והתחלנו לבצע בינינו חפיפה .לאחר תרגיל
חטיבתי רחב היקף בסיני שמחתי להעביר לך
את תפקיד סגן מפקד החטיבה .אף אחד מאיתנו
לא ידע באותם ימים כי כבר באוקטובר של אותה
שנה תפרוץ מלחמת יום הכיפורים ,שהטביעה
את חותמה על דור שלם של לוחמים ועל חלק
גדול של האומה.
לאחר שפשטנו מדים המשכת במעגל
חיים נוסף ,אתה באקדמיה ואני בתעשייה,
אך המשכנו להיפגש כבימים ימימה .בעזרת
חברינו מהצבא  -מפקדים וקציני מטה  -הצלחנו
להקים את חברת "קסם" ,כשאתה ומיכל מהווים
ציר מרכזי וחיוני .חבורה של חברים ורעיות
מהעבר הרחוק ומן ההווה ,הנפגשת בשמחות
לסיורים בארץ ,לטיולים בחו"ל ,על דשא עם
מנגל בימי העצמאות ,בחגיגות פורים ,בחתונות
ובאירועים נוספים .חבורה קסומה זו יודעת גם
להירתם לעזרה ולהתכנס בימי צער ,כמו ביום
הזה .נוסף על פעילותנו במסגרת זו התארחנו
מדי פעם זה אצל זה ,אתם הכרתם את חברינו
הבולגרים מהתיכון ואף יצאתם איתנו לטיול
בסין .הצטרפנו לטיול עם חברים משותפים
שלכם למקדוניה ,שם תרגלנו בולגרית ,שתינו
רקייה ,אכלנו אוכל בולגרי־מקדוני ורקדנו
ריקודים עממיים כפי שהיינו רגילים .ועתה
ידידי היקר אמשיך לצטט מאותו שיר:
אתה רואה  -אנחנו כאן בכפר
כמעט הכל נשאר אותו הדבר
בתוך שדה ירוק אני עובר
ואתה מעבר לגדר.
אני אוהב אותך ידידי היקר ,נוח בשלום.

מהנעשה בעמותה

ליקט וערך :אליעזר אבני .צלמים :סמ"ר עדן יאיר; סמלת אביגיל פרידמן; סמל רועי חיון; רב"ט מעין מנדל; רב"ט דנה ָמ ָראש;
רב"ט רותם וייס; רב"ט אלה וולפסון

בוגרי קק"ש
מחזור  197יחד עם
מנכ"ל העמותה
תא"ל (במיל') חנן
ברנשטיין ,מ"פ
הקק"ש רס"ן עידו
פיוטרקובסקי
וסמנכ"ל העמותה
סא"ל (במיל')
שלומי דרור

חלוקת שי לקציני השריון החדשים
העמותה ממשיכה להתחדש ולהתרענן .בשנה זו התחלנו במהלך גיוס
אקטיבי לעמותה של קצינים צעירים .בתוך כך אנו מעניקים שי צנוע לכל
בוגרי הקק"ש ,ובמעמד זה מצרפים אותם כחברים שווי זכויות לעמותת
יד לשריון .דרכנו היא החיבוק ללוחמים ,וריענון השורות הוא עתידנו.
עד כה הצטרפו לעמותה שני מחזורים ובהם  106קצינים.

נטיעות ט"ו בשבט
"ּ...ונְטִיעֹות ֵאּלֶה
אנַחְנּו נֹו ְטעִים ְל ָפנ ֶיָך הַּיֹום
אׁשֶר ֲ
ֲ
ַה ֲעמֵק ׁשְָרׁשֵיהֶם וְג ַּדֵ ל ּפְ אֵָרם
ְל ַמעַן יִפְְרחּו לָָרצֹון
ּבְ תֹוְך ׁשְאַר ֲעצֵי יִׂשְָראֵל
ִלבְָרכָה ּו ְלתִ ְפאָָרה".
(מתוך תפילת הנוטע לרב בן ציון חי עוזיאל ז"ל)
טקס הנטיעות השנתי בט"ו בשבט התקיים ביד לשריון בשיתוף עם
החיילים והעובדים של מש"א ורפ"ט .אין דבר סמלי יותר מכך שאנשי
התעשיה הכבדה האלה ,בוני כלי המלחמה העבריים ,הם שמחברים אותנו
אל אדמתה הטובה של הארץ באמצעות נטיעת אילנות צעירים ורעננים.
יד לשריון איננה רק פלדה עיקשת ,היא גם היופי שבקשר אל הארץ שלנו.

מימין לשמאל :תא"ל (במיל') אורי אגמון (כורע) ,מנכ"ל העמותה תא"ל
(במיל') חנן ברנשטיין ,קשנ"ר תא"ל גיא חסון ,יו"ר העמותה אלוף (במיל')
אודי שני ,ראש מנת"ק תא"ל גיא פאגלין
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סיורי עמותה

ערב מפקדים וחלוקת מלגות

יודעי דבר מבין חברי העמותה הוותיקים כבר יודעים את האמת -
אין כמו סיורי העמותה! מדובר בהזדמנות ייחודית למפגש רעים פעיל
וחווייתי ,שבו אנו פוגשים את נופיה של הארץ ומתעדכנים בנעשה בחיל
השריון ובצה"ל .אין כמו סיור מורשת־קרב עם קבוצה שרבים מחבריה
השתתפו באותם קרבות ,אין כמו רעות שנמשכת כבר עשרות שנים.
בחודשים אלו קיימנו סיורים במל"י בצאלים וברמת הגולן באוגדות
 36ו־ .210יחדיו נחשפנו לאימוני הצבא ,להיערכות כוחותינו על הגבולות
ונהנינו מפעילויות חווייתיות .אל תישארו בבית! הצטרפו אלינו .עקבו
אחרי הפרסומים בדבר הסיורים הבאים .מספר המקומות מוגבל וכול
הקודם זוכה!

המזרח התיכון לא מפסיק להפתיע את כולנו .כך נוכחנו לדעת בהרצאתו
של העיתונאי צבי יחזקאלי .הרצאה זו נשמעה בערב המפקדים שבו
הוענקו מלגות מטעם ארגון בני ברית בשיתוף העמותה .מלגות אלו
הוענקו ללוחמי שריון צעירים המשרתים במילואים ,שתורמים לחברה
הישראלית .אנו גאים לתרום לחברינו ובטוחים שבתרומה צנועה זו אנו
נותנים את הכוח לאנשים הנכונים שיקדמו את החברה שלנו לטובה יותר.

מקבלי המלגות יחד עם קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון ,יו"ר העמותה
אלוף (במיל') אודי שני ,יו"ר ועדת חינוך גברת נחמה בר כוכבא ונשיא ארגון
בני ברית מר דניאל גרץ

יום הילד בחטיבה 460

חברי העמותה בסיור ברמת הגולן

דור העתיד של עמותת יד לשריון יוצא לדרך
אנשי הפלדה הצעירים  -נא להתפקד! לעמותת יד לשריון קם דור
המשך חדש ,צעיר ,רענן ומלא אנרגיה  -קהילה של "אנשי הפלדה".
אלה הם קציני שריון במילואים ,משוחררים טריים שהצטרפו חברים
לעמותת יד לשריון ,והציבו לעצמם מטרות לקידום וסיוע לחבריהם,
ובתוך כך" :העצמה"  -פיתוח וקידום קציני
השריון בחייהם האזרחיים; "כניסה לאזרחות"
 מתן עזרה וסיוע במעבר מהשירות הצבאילעולם האזרחי; "הקהילה"  -מיסוד ,פיתוח
ושימור קהילת קציני שריון; ו"רוח השריון
בחברה"  -עידוד אקטיביזם חברתי.
רעות שריונאים היא דרך חיים.

חג הפורים מהווה הזדמנות לכולנו לשמוח בכול הטוב שבחיינו .גם
אנו ביד לשריון מציינים זאת בכול שנה באירועי יום הילד ,עבור בני
משפחות אנשי הקבע בחטיבה  460וילדיהם .החיוך של הילדים הוא
ההזדמנות להיזכר מה באמת חשוב בחיים ,ולשם מה אנו מחזיקים את
כול העוצמה המשוריינת סביבנו .לטרון זה בית!

הסמליל (לוגו)
של "אנשי הפלדה"
יום הילד בלטרון ,פורים תשע"ט
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תערוכת "השמים של דניאל"

צעדת לטרון ה־29

דניאל מרש ז"ל היה חובש בתאג"ד בגדוד  53שבחטיבה  188ונפל
במערכת "צוק איתן" .תערוכת "השמים של דניאל" ,ובה צילומים מעשה
ידיו המוכשרות נחנכה ביד לשריון ,בקומת התערוכות ,ביום  25במארס
 .2019בדברי ההסבר לתערוכה נאמר" :דניאל יקירנו המוכשר היה ילד
חברותי ,חכם וצנוע .הוא אהב לטייל בארץ עם חבריו ולצלם את נופיה
היפים מן הדרום ועד הצפון .זיכרונות שנותרו במצלמתו ,שלא רצינו
שיישכחו לאחר מותו .שמשהו ממנו ימשיך לחיות".
פינת התערוכות המתחלפות שבקומה השנייה שבניין משטרת לטרון
שבלב יד לשריון ,היא המקום שלנו לזכור את הטוב והיפה שבבנינו שנלקחו
מאתנו ,ולהוקיר להם טובה על מה שעשו למעננו.

אין דרך טובה יותר לחגוג את חג החירות ,כך יודעים כול באי צעדת
לטרון .הצעדה התקיימה כבכול שנה בחול המועד פסח בנופיו המרהיבים
של עמק איילון .במזג אוויר מצוין צעדו כ־ 7000איש ,שמעו על מורשת
השריון והאזור ושמחו בשמחת החג .נפגש בשנה הבאה בצעדה ה־!30

המוני חוגגים בצעדת לטרון ה־29

ביקור שריונאים בריטיים
אימו של דניאל ,דיאנה מרש ,מביעה את הערכתה לקשנ"ר תא"ל גיא חסון

טקס דן שומרון בתנועה הקיבוצית
התנועה הקיבוצית מקיימת בכול שנה טקס הרמת כוסית לחג הפסח
ולכבוד בניה המשרתים בקבע .טקס זה המוקדש לזכרו של הרמטכ"ל דן
שומרון ז"ל ,שהיה בן התנועה הקיבוצית (נולד וגדל בקיבוץ אשדות יעקב),
מתקיים זו השנה השנייה כאן ביד לשריון בלטרון .בכך רואה התנועה
חיבור ישיר למורשת הקרב הישראלית ,דרך מורשת השריון.

מזכ"ל התנועה הקיבוצית מר ניר מאיר נושא דבריו בטקס

מורשת השריון הישראלי מהווה דוגמה ומופת בעולם ,ודוגמה לכך
אפשר למצוא ברגימנט ההוסארים של המלכה הבריטית ,שחייליו הגיעו
ללמוד ממורשת הקרב הישראלית ,ובייחוד מלחימת הגבורה השריונאית
במלחמת יום הכיפורים .קבוצת שריונאים בריטיים הגיעה לבקר אותנו
בשבוע של יום העצמאות .הם סיירו ברמת הגולן ,שמעו על מורשת קרב
מפי סא"ל (במיל') חיים דנון ,ובאתר השריון קיבלו הרצאות על מורשת
השריון מפי תא"ל (במיל') יום טוב תמיר ומפי אוצר המוזיאון סא"ל
(במיל') מיכאל מס .קבוצה נוספת של לוחמים בריטיים ביקרה באתר יד
לשריון ביום  9ביולי  ,2019ואנו גאים על כך.

השריונאים הבריטיים עם מיכאל מס וגבי גולדנברג ,רכז ההדרכה בעמותה
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יום הזיכרון ויום העצמאות ביד לשריון  -פארק לטרון
 28,000מבקרים פקדו את אתר יד לשריון באירועי יום הזיכרון ויום
העצמאות .האירועים נפתחו בכינוס רב משתתפים של פרויקט "מסע",
במהלכו הגיעו לאתר כ־ 7000בני נוער מהתפוצות .למחרת התקיים באתר
טקס הזיכרון המרכזי של חיל השריון והעמותה ,לזכרם של  5,012חללי
השריון ממלחמת העצמאות ועד ימינו .על כותל השמות נוסף השנה שם
שנפקד ממנו שנים ארוכות  -זכריה באומל הי"ד ,שנפל בקרב במלחמת
לבנון הראשונה ,בליל  11-10ביוני  ,1982וגופתו הוחזרה לארץ והובאה
לקבר ישראל.
בערבו של יום ,עם המעבר ליום העצמאות ,התקיימה באתר תפילה
חגיגית של בוגרי הרבנות הצבאית ובני משפחותיהם ,בנוכחות אורחים
רבים .למחרת פקדו את האתר ואת חניון זרוע היבשה אלפי אזרחים .יש
לציין כי אתר יד לשריון הוא אתר המורשת עם מספר המבקרים הגדול
ביותר במדינה ביום העצמאות! יום העצמאות ננעל באירוע הענק של
"מצעד החיים" ,שבו השתתפו כ־ 7,000בני נוער שסיימו את המסע
מִּׁשֹואָה לתקומה.
מימין :אל"ם מורן עומר מח"ט  460שסיים ,קצין השריון הראשי תא"ל גיא
חסון ואל"ם הישאם איברהים מח"ט  460הנכנס

ילדי "זכרון מנחם" ביד לשריון
עמותת "זכרון מנחם" תומכת ומסייעת לילדים ,בני נוער וצעירים
חולי סרטן בישראל .בעיצומו של יום חם ומהביל במיוחד 23 ,במאי ,2019
הגיעו אלינו הילדים המטופלים ובני המשפחות שלהם ,צפו במיצג השריון
החדש (ראה ידיעה נפרדת) ושמעו סקירה על מורשת האתר והשריון .אנו
כאן בשביל לתת ,אנו כאן בשביל לספר ולזכור את הגבורה והמורשת.
נפלה בחלקנו הזכות להעניק מעט שמחה לילדים ולבני המשפחות האלה,
שנאבקים בגבורה בכול יום בקשייהם הרבים.

יום הזיכרון ביד לשריון

טקסים באתר
בחודשים האחרונים התקיימו באתר יד לשריון טקסים צבאיים רבים.
המרגשים שבהם נגעו לשניים מבכירי חיל השריון  -אלוף קובי ברק ואל"ם
הישאם אברהים .ביום  6במאי  2019התקיים טקס החלפת מפקד זרוע
היבשה .האלוף קובי ברק ,בן למשפחת השריון שגדל בשלושת חטיבות
השריון הסדירות  188, 7ו־ ,401ובארבע השנים האחרונות פיקד על
זרוע היבשה ,סיים את תפקידות ופרש מצה"ל .החליף אותו האלוף יואל
סטריק .בטקס השתתפו הרמטכ"ל רב־אלוף אביב כוכבי ,פורום המטה
הכללי ונציגי צבאות זרים .בהצלחה ,המפקד!
ביום  23במאי  2019התקיים באתר טקס החלפת מח"ט  .460אל"ם
הישאם אברהים קיבל את הפיקוד על החטיבה ,ואל"ם מורן עומר שסיים
את הפיקוד עליה עבר לתפקיד רמ"ח מבצעים במטה הכללי .אנו גאים בכם!
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אירועי זיכרון ומורשת שהתקיימו באתר
"יד לשריון  -זיכרון לנופלים ,היכל לגבורה בו יבקרו אזרחי ישראל,
מבוגרים וצעירים ,ויספגו את רוחם של יקירינו .יבקרו בו עולים ,אורחים
ותיירים ,ויכירו את עוצמת הנפש של ישראל" .כך אמר וכתב האלוף (במיל')
מוסה פלד ז"ל ,ששימש יו"ר העמותה בשנים .2000-1986

אתר יד לשריון מהווה אתר הדגל לאירועי מורשת השריון .בחודשים
אלה התקיימו באתר מפגשי ֵרעים רבים ,השקות ספרים ,ערבי מורשת וימי
עיון ,שכול אחד מהם הוא פנינה ראויה לציון במורשתנו .אחד המרגשים
מאוד היה ערב השקת הספר "כנגד כל הסיכויים" לזכרו של האלוף (במיל')
מוסה פלד שהיה מפקד גייסות השריון (בשנים  ,)1979-1974יו"ר העמותה
השני ,מי שהפך למציאות את חזון הקמת האתר .בערב ההשקה נכחו בני
משפחתו של מוסה  -רעייתו דינקה וילדיו דורית ,תדהר ותמר וכן רבים
מחבריו ופקודיו.
נשאו דברים בערב:
סגן הרמטכ"ל האלוף אייל זמיר; האלוף (במיל') יוסי בן חנן; האלוף
(במיל') אודי שני יו"ר עמותת יד לשריון; האלוף (במיל') יוסי פלד; פרופ'
אסא כשר; סא"ל (במיל') דוד (דודו) הלוי מחבר הספר; וסא"ל (במיל')
תדהר פלד ,בנו של מוסה ונציג המשפחה .היה זה ערב מרגש מאוד .כבודו
של מוסה הוא כבודנו.

ֶאלֶף ׁשָנ ִים ְצעִירֹות ְל ָפנ ָיו -
ּכְ ֶפלֶג צֹונ ֵן.
ּכְ ׁשִיר רֹועִים.
ּכְ ָענ ָף.
בביצוע שלמה ארצי (מתוך :שיר בבוקר בבוקר .מילים :אמיר גלבוע,
לחן :גידי קורן ושלמה ארצי)

אוסף הרק"ם מתחדש
"מוזאון בתי האוסף" שהיה בתל אביב־יפו עסק בהיסטוריה הצבאית
של מדינת ישראל וכלל אמצעי לחימה שונים ששימשו את המחתרות
בתקופת המנדט ואת צה"ל .עם סגירתו מועברים לאתר יד לשריון הכלים
המשוריינים שהוצגו בו ואמצעי לחימה נוספים .לשם כך האתר שבלטרון
עובר בימים אלה מתיחת פנים רחבה ,ובתוך כך נבנו שני משטחים חדשים
והוזזו עשרות כלים .בין הכלים שיועברו לאתר יד לשריון  -דגם העץ
של טנק המרכבה ,טנק השרמן שפרץ לעיר העתיקה בירושלים דרך שער
האריות במלחמת ששת הימים.

שלמה ארצי בהופעתו בלטרון

השלמת מיצג השריון
חיילים שצפו במיצג השריון החדש במהלך השנה האחרונה שאלו
אותנו לא אחת" :האם אפשר להתגייס לשריון שוב?" בתקופה זו עמלנו
רבות על חידוש מיצג השריון המוקרן באולם המרכבה ,והתוצאה היא
חווייתית ,עוצמתית ומסעירה .תגובות הקהל נרגשות .חברים רבים כבר
זכו לצפות במיצג זה ,ומי שלא  -מוזמן לעשות זאת .המיצג נועד לעודד
את הגיוס לשריון והוא עושה זאת בהצלחה מרובה .בימים אלו הושלמה
המשימה ,יחד עם פעילויות מורשת רבות ומגוונות שמתחדשות באתר.

הנפת טנק מרכבה באתר

שלמה ארצי בלטרון
אלפי חברי העמותה ובני משפחותיהם גדשו את האמפיתאטרון ביד
לשריון בהופעתו של הזמר האהוב שלמה ארצי ,שהתקיימה ב־ 18ביולי
 .2019יחד שרו ,התרגשו ונהנו מרעות שאין כמותה .הופעה זו הייתה חלק
בשלל הופעות ביד לשריון המשלבות את ההנצחה לצד החיים.
להתראות באירועים הבאים!
וְהּוא צֹוחֵק ּגְבּוַרת ּדֹורֹות מִן ֶההִָרים
וְנ ִ ְכלָמֹות ִמׁשְּתַחֲוֹות הַּמִ ְלחָמֹות אַּפַ יִם
לְהֹוד ֶאלֶף ׁשָנ ִים ְמפַּכֹות ּבַ ִמ ְסּתִָרים

מצילומי המיצג החדש
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טנק מרכבה 4מ' מפלוגת הבחורים בגדוד
שלח ( )46בחטיבה  401על רקע רמת הגולן.
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