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דבר יו"ר העמותה
שריונאים ,חברים,
בפתח דבריי אני מבקש לברך את
קצין השריון הראשי החדש ,תא"ל
אוהד נג'מה ,בברכת הצלחה רבה ,קידום
ושימור איכות האנשים ,קידום ושימור
המקצועיות ,המוטיבציה ואחוז הגיוס,
וקידום הקשר עם העמותה  -שכן זו
עמותת ה ַחיִל והיא כלי לרשותו.
מבקש אני לאחל הצלחה וברכת
הדרך לקצין השריון שעזב ,תא"ל גיא
חסון  -תודה על שעשית ,תודה על
שתרמת וקידמת ,תודה על הישגיך
ושהיית עמנו.
השנה האזרחית החדשה שהחלה
 נושאת עמה אתגרים חדשים,התרחשויות ואירועים אחרים משהיו,
ולפיכך נאחל לעצמנו להיות חזקים,

להתאים עצמנו ולהמשיך להוביל
ולנצח!
שריונאים,
בשנה זו נעצים את פעילות העמותה,
בעיקר בנושא המורשת ,ובעוצמה לא
פחותה את בניית "הבית החם" לכם
ולבני משפחותיכם ,בסדיר ,במילואים
ובדימוס .נרחיב את מתן המלגות ,נרחיב
את הסיוע הכלכלי ,נרחיב את תוכנית
החונכות (מנטורינג) והליווי ,ונעצים את
הפעילות החברתית והתרבותית.
אני מזמין את כולכם לבקר במרכז
המורשת החדש ,לצפות במיצג
הטכנולוגיות ובסרטי המערכות
והמבצעים האחרונים.
שלכם ברעות ובאהבה,
אודי

דבר הקשנ"ר
רעיי השריונאים ,בסדיר ובמילואים,
בכול תפקיד ובכול זמן אין חשוב
מטיפוח כוח האדם ,ובשריון המתקדם
שלנו על אחת כמה וכמה .בידינו
הופקדו כלי מלחמה רבי עוצמה ובהם
טנק המרכבה סימן  ,4שהוא מהטובים
בעולם אם לא הטוב שבהם .על כן חובה
עלינו לפתח ולטפח את כלל הלוחמים
והמפקדים ,בסדיר ובמילואים ,כדי
להצליח בכול מבחן  -בכול זירה ,בכול
זמן ובכול אתגר שנדרש לו.
השינויים שיושמו במבנה הפלוגה
ובתוספת הקצינים הם אחד הצעדים
בדרך האתגרית לפיתוח וקידום איכות
הפיקוד .חובה על כולנו ,המפקדים,
ובקדימות ראשונה לדאוג לחיילינו
ולטפח את היותר טובים שבהם ואת
הטובים שבמפקדים הצעירים לשירות
משמעותי בשריון ,כדי להצליח בכול
מבחן .הדרך ארוכה ומצריכה כמובן
דוגמה אישית וכך אכן נעשה.
בחיל השריון מערכות לחימה רבות
ובהן הטנקים ,החרמ"ש ,הפלוגות
המסייעות שבגדודים ויחידות הסיור.
בכול אחת ממערכות אלה נדרשת
מקצוענות גבוהה ללא פשרות כדי
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למצות את אמצעי הלחימה הטובים
שבידינו ולא להכזיב .הלחימה כיום ,כמו
בעבר ,מצריכה שילוב כוחות מיטבי עם
לוחמי החי"ר ,ההנדסה והארטילריה,
כמו גם עם שאר הגורמים שבלחימה.
המקצוענות ברמה הגבוהה האפשרית,
בכלל אמצעי הלחימה ,היא תנאי חיוני
להצלחה ,ובכוונתי לשים על כך דגש חזק.
למקצוענות פנים רבות  -החל בבדיקה,
טיפול ואחזקה של אמצעי הלחימה,
לימוד וידיעה מעמיקה של השימוש
המיטבי בהם בכול מצב ,והשימוש בהם
בשעת לחימה.
יש לי ביטחון שנוכל לאתגרים
העומדים בפנינו בשנים הקרובות ,שבהן
גם נקלוט את טנק המתקדם עוד יותר,
טנק המרכבה סימן  4ברק.
תודה למפקדיי שנתנו בי אמון
לתפקיד נכבד זה.
תודה ואיחולי דרך צלחה לקודמי
בתפקיד ,תא"ל גיא חסון ,שהוסיף נדבך
חשוב משלו לטיפוח והעצמת השריון
ויכולתו.

ברעות שריונאים,

תא"ל אוהד נַג ְ'מָה
קצין השריון הראשי

מדור פרסומי

מרכבות האלביט בפלטפורמה עילית
היכולות שמציבות את טנק המרכבה ברשימת הטנקים המובילים בעולם פותחו
על ידי אלביט מערכות אשר מספקת אותן לפרויקט מאז השקתו לפני  40שנה ועד היום

"יש בטנק הזה יכולות שאסור לחשוף והלוואי ולא נצטרך להשתמש
בהן לעולם" כך צוטט קצין בכיר בעילום שם לפני  15שנה ,כאשר
טנק המרכבה סימן  4נכנס לראשונה לפעילות מבצעית מלאה וסייע
לכוחות שפעלו בג'נין.
היכולות אליהן התייחס הקצין מציבות את טנק המרכבה ברשימת
טנקי העילית בעולם ומרביתן פותחו ע"י אלביט מערכות ,המספקת אותן
לצה"ל זה  40שנה ,מאז החליטה מדינת ישראל בשנת  1970להפסיק את
תלותה במדינות אחרות ולפתח תעשייה לייצור טנק מערכה ישראלי.

מעשה מרכבה
ה"רומן" של אלביט מערכות עם טנק המרכבה מתחיל אי שם
בשנות ה־ .70לאורך השנים נחשבת החברה לספק מוביל של מערכות
לחימה והגנה מהמתקדמות מסוגן בעולם למערך טנקי המרכבה ,בכללן
מערכות בקרת אש ,ניהול קרב (מענ"ק) ,מערכות אלקטרו אופטיות,
מערכות הגנה לצוות הטנק ,מערכות בקרה ומיגון לצריח ,אמצעי
תצוגה ובקרה ,מערכות תקשורת ,ומאמנים (סימולטורים) לטנקים.
מערכות הירי והמיגון שסיפקה אלביט לדגמי המרכבה השונים
כוללות מערכות שפותחו ע"י תעש מערכות אשר נרכשה ע"י אלביט,
כדוגמת תותחי  105מ"מ ו־ 120מ"מ ,רכיבי שריון ומיסבים לצריח ,כמו
גם פיתוח וייצור מגוון סוגי תחמושת פורצת דרך בקנה מידה עולמי
לקרב ולאימונים ,לרבות כדור הטנק "חצב"  120מ"מ נגד טנקים ורק"ם
המסוגל גם לחדור קירות ולהשמיד מטרות בתוך מבנים .בתחום תתי
המערכות מאובזר המרכבה במערכות שפותחו ע"י קינטיקס ,חברת
בת נוספת של אלביט ,כדוגמת מערכת להגנה מפני נב"ק (נשק בלתי
קונבנציונלי) מערכות מיזוג אוויר ,יחידת כוח עזר ( ,)APUמערכות
דלק וחיישנים למנוע.
מגוון המערכות שמספקת אלביט לדרישות הפרויקט רחב ולא
ניתן לחשוף את כולן ,אך כולן פותחו ע"י אלביט בשיתוף רפ"ט
(הרשות לפיתוח טנקים) ומנת"ק (מנהלת פרויקט טנק המרכבה)
כמענה לצורכי צה"ל נוכחיים ועתידיים על בסיס הידע והניסיון הרב

דרך הברזל והבזלת
שיתוף הפעולה בתחום המערכות להעברת
כח בין משרד הביטחון לחברת עשות אשקלון,
כיום חברת בת נוספת של אלביט ,החל אף הוא
בתחילת דרכו של פרויקט טנק המרכבה .כך ,הדור
הראשון של טנק המרכבה (סימן  )1נכנס לפעילות
מבצעית בצה"ל בשנת  1979כשהוא מאובזר מערכת
פגז חצב
ייעודית,
מזקו"ם (מערכת זחלים ,קפיצים ומרכובים)
 120מ"מ
שפותחה ע"י מהנדסי החברה בשיתוף עם מפא"ת,
על בסיס הידע של עשות אשקלון בתחומי תמסורות גלגלי שיניים.
מערכות העברת כח של עשות מאפשרות לטנק המרכבה עבירות
מיטבית גם בתנאי שטח קשים כדוגמת שדות הבזלת של רמת הגולן
ומיוצרות באיכות גבוהה הזהה לזו שהחברה מספקת ללקוחותיה
בתחום התעופה .במסגרת הישגי עשות בפרויקט המרכבה ניתן
למנות את שדרוג הספק הממסרת מ־ 900כ"ס בסימן  1ל־ 1,200כ"ס
ובהמשך ל־ 1,500כ"ס בסימן  ,4וזאת ללא כל שינוי משמעותי בנפח
ומשקל הממסרת.

משענת איתנה של
מוניטין בינלאומי

מערכות אלביט בטנק המרכבה 4
כוונת מפקד

מערכת ראיית
לילה לנהג

מערכת בקרת אש

מחשב משימה

מענ"ק

מאמן טנקים

יחידת כוח עזר

אינוגרפיקה :באדיבות אלביט מערכות

מערכות הינע
לתותח וצריח

רדיו ותקשורת

מערכת שיכוך
אינטרקום
ממסרת
 1,500כ"ס
תותח  120מ"מ
תחמושת טנקים

מיזוג ומערכת אב"כ

התרעה
בפני לזירה

מיגון היקפי

צילום :באדיבות אלביט מערכות

שצברה החברה בתחום הרק"מ והדורות הקודמים
של טנקי המרכבה.
סיפור ההצלחה של המערכות שאלביט
פיתחה עבור המרכבה אִפשר לחברה לכבוש
מחוזות חדשים בשוק הבינלאומי ולהציע
טכנולוגיות חדשניות נוספות לבחינת יישומן
בפרויקט המרכבה ,כדוגמת קסדת "איירון ויז'ן"
לטנקיסטים ,המבוססת על טכנולוגיה שאלביט
פיתחה ומשמשת טייסי קרב בעולם ,אשר
מאפשרת לראות את שדה הקרב מבעד לשריון
ולקבל תמונת מצב מקיפה בזמן אמת ,תוך לחימה
במדפים סגורים.

מערכת הינע סופי

כושר הניידות והעבירות ,רמת
המיגון ועוצמת האש האדירה
הפכו את המרכבה לכלי מהותי
במערך השריון הצה״לי ולמכפיל
כוח המסייע לכוחות חי"ר לפעול
ביתר חופשיות בזירות אורבאניות
ושטחים פתוחים .תרומתה של
אלביט להשגת יכולות אלה ולשיפור
איכות דגמי המרכבה לאורך
השנים אף תרמה למוניטין של
המרכבה ולמיצובו כאחד הטנקים
הטובים והמתקדמים בעולם ,לצד
הצ'לנג'ר הבריטי ,הלאופרד הגרמני
והאברהמס האמריקאי.
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שריון  56׀ 5

שריון עוצמתי
 שילוב שלאנשים,
טנקים ועתיד
איכות האנשים בשריון ,מיצוי מיטבי של הטנק ,והעתיד
שבו יש לשמר ולטפח את עוצמת השריון והרלוונטיות שלו
בלחימה  -אלה שלושת הקווים המנחים שהציב לעצמו
הקשנ"ר החדש תא"ל אוהד נג'מה .השריון צריך להיות קטר
של איכות והמתקדם ביותר ביבשה ,הוא אומר
אל"ם (במיל') שאול נגר
תחילת אוקטובר  ,2019בתום
הכנה אישית וקפדנית לתפקיד,
שהחלה שבעה חודשים קודם
לכן ,התמנה תא"ל אוהד נג'מה
לתפקיד קצין השריון הראשי.
כשסיים לשמש מח"ט  401כבר מסרו לו כי ימונה
לקשנ"ר הבא והוא נרתם לקבלת המשימה
בקפדנות .בתוך כך למד את חטיבה  7ואת חטיבה
 ,188ציין לעצמו מה החוזקות של חיל השריון
ומה האתגרים בתקופה הנראית לעין .פגשנו
אותו לשמוע מפיו כיצד בדעתו להוסיף ולפעול
לקידום ולהעצמת חיל השריון לאחר התקופה
הפורייה של קודמו תא"ל גיא חסון .אוהד שכבר
התווה לעצמו את קווי הפעילות העיקריים תיאר
את שלושת היעדים שהחל להסתער עליהם:
איכות האדם בשריון ,מיצוי מיטבי של כישורי
הטנק העוצמתי והמתקדם ,וכן שימור וטיפוח
היתרון האיכותי והרלוונטיות של השריון בכול
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לחימה עתידית ביבשה .בתוך כך הוא מציין שיש
לו מילים חמות מאוד לומר על קודמו בתפקיד
תא"ל גיא חסון ,שהוביל דברים שקשורים
במוטיבציה ,בפיקוד ושליטה ובקידום החיל,
באמת עשה תפקיד נהדר.

איכות האדם

ביקור באימונים

הטנק ושאר אמצעי הלחימה מתקדמים
ושדה הקרב נעשה מורכב יותר ויותר ,מציין
תא"ל אוהד נג'מה ,ולכן על השריון להיות החיל
המתקדם ביותר ביבשה ,ממש קטר של איכות.
הדבר הראשון במעלה הוא לכן פיתוח וטיפוח
האדם בשריון .המשמעות היא תשומת לב לכול
שרשרת הפיקוד ,לאנשים ולא רק למכונה .זה יחס
מכבד בשילוב דרישות למצוינות ,כדי שיהיו יותר
מחוברים ,מהחייל ועד המח"ט .אתוס הלחימה
אינו מצוי בפלטפורמות אלא באנשים המפעילים
אותן .על אנשי השריון להוסיף ולהיות מקצועיים

קצין השריון הראשי
תא"ל אוהד נג'מה

ומחויבים לאיכות ,כי האדם הוא ההבדל .כול
שרשרת הפיקוד צריכה להקדיש את תשומת הלב
לאנשים ולא רק למכונה .צריך מצד אחד לדרוש
ולתבוע רמה והישגים ,ומצד שני אתה צריך לתת
להם יחס מחבק ולהסתכל להם בגובה העיניים.
אני חושב שהשילוב של שני הדברים האלה ,של
תשומת לב ,יחס מכבד ,ודרישות גבוהות ,יביא
בסוף את האנשים להיות יותר מחויבים ,להסתכל
על המפקדים שלהם כחברה שהם אנשים שמצד
אחד לא מתפשרים ודורשים מהם ,ומצד שני
מתייחסים אליהם בצורה מכובדת .עלינו לפעול
כדי שהאדם הנכון יהיה במקום הנכון ובזמן
הנכון ,והתמהיל הזה ביחד זו תורה שלימה ,זה
גם לא מפקד אחד ,זה תופס את כול המערך.

מיצוי מרכבה  4והקטלניות שלו
אנחנו צריכים להמשיך ולהגיע למיצוי מיטבי
של הטנק הזה שנקרא מרכבה סימן  4מעיל רוח,
עם יכולת הקטלניות שלו .זה טנק עם יכולות
אדירות .אנחנו צריכים ואנחנו עושים זאת ,אבל
צריכים להמשיך ולהתאמן ולהשתפר באימונים
כדי למצות בצורה מיטבית את הטנק הזה שיש
לו יכולות מדהימות.
בתוך כך הגוף הנקרא מנת"ק (כיום מנהלת
הרק"ם עם כול יחידותיה) ,שעסקה ועוסקת כול
השנים בפיתוח ובייצור טנק המרכבה לדורותיו,
הוא למעשה חלק בלתי נפרד של השריון .אין
מקום שאנחנו נמצאים בו  -שהם לא שם .אם
מתעוררת בעיה בטנק  -אתה מרים טלפון
והם עונים ובאים ,זה חיבור נדיר .ולכן כשאני
אומר מיצוי הטנק ,מדגיש תא"ל נג'מה  -אני
אומר חד משמעית שזה הלוחמים יחד עם מערך
הטכנולוגיה והאחזקה ,שתומכים בשריון.

העתיד
איכות האדם ומיצוי טנק המרכבה נוגעים
להווה ולעתיד הקרוב .אנחנו צריכים להסתכל
קדימה ולעסוק בהתמדה ובקביעות כדי לשמר
את היתרון האיכותי ואת הרלוונטיות של חיל
השריון בשדה הקרב .יש נטייה לחשוב שזה
רק אמל"ח ,אך זה שילוב של בין אמל"ח ובין
תפיסות הפעלה ותורות והאנשים .במבט קדימה
זה התחום השלישי המרכזי שאני רוצה לעסוק
בו ,מציים תא"ל נג'מה.

על גיוס ומוטיבציה
בעניין מוטיבציה נעשו עד כה צעדים גדולים
ודרושים עוד ,כמו חיזוק לוחמי החוד .את אפוס
הלחימה צריך להפיץ דרך רשתות חברתיות,
דרך בתי הספר והמכינות .חיוני לציין את
חשיבות השריון בתמרון היבשתי ,את ההצלחות
המבצעיות ,את כוח האש העוצמתי ,המהיר
והמדויק .השיווק הטוב ביותר של נושאים אלה
הוא כשהמשתחררים והמשרתים ידברו על כך
בין חברים ובמשפחה .הפלוגה והגדוד נמצאים
ונלחמים יחד ,ואחוות הלוחמים זה דבר חזק .גם
החיל והעוצמה שלו הם רלוונטיים.
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כרטיס ביקור

תא"ל
אוהד נג'מה
תא"ל אוהד נג'מה נולד במארס 1976
בפתח תקווה ,בה גדל והתחנך .לגיוס
בנובמבר  1994הגיע בכושר גופני גבוה
ופניו לצנחנים .עקב פציעה במהלך אימוני
כושר שלקראת הגיוס נפצע והחמיץ
את הגיוסים לצנחנים ולחי"ר ובחר
בשריון .את המסלול החל בחטיבה 500
ושם במסלול ישיר לקמ"ט ולקק"ש .בין
התפקידים שמילא:
גנן בקמ"ט בחטיבה  ,460מ"מ בחטיבה
 ,500קצין ההדרכה בגדוד הקמ"ט ב־,460
קורס מ"פים ,מ"פ צמ"פ של מחזור מארס
 1998בגדוד  433בחטיבה  ,500מ"פ ג'
מבצעית בגדוד  433בחטיבה  500ברצועת
הביטחון בלבנון  -תקופה מאוד מלמדת
ומעצימה עם אתגרים יפים ופעילות
מבצעית בקצה של הקצה של החוד,
כדבריו ,סמג"ד  433במשך שנתיים,
שבמהלכן אירועי אוקטובר  2000ופעילות
מבצעית עם טנקים בערים הפלסטיניות
ובמחנות הפליטים ,רל"ש ראש אמ"ץ
(אגף המבצעים במטכ"ל בראשות האלוף
ישראל זיו ולאחריו האלוף גדי איזנקוט
 לימים הרמטכ"ל).במלחמת לבנון השנייה לחם במסגרת
גדוד  .52לאחר מכן למד בקורס לפיקוד
ומטה (פו"ם) ,שימש ראש ענף שריון
במא"ש (המרכז לאימונים באש במל"י),
מג"ד  9בחטיבה  401בתקופת מבצע
"עופרת יצוקה" שבו פיקד על צוות הקרב
החטיבתי של גבעתי (שבפיקוד אל"ם אילן
מלכא) באזור עייטון ותל־אל־האווא,
ובהמשך מג"ד  195בחטיבה  .460מפקד
חטיבת המילואים ( 205בעבר חטיבה
 ,)514סגן מפקד אוגדת הבשן  ,210מח"ט
 401ובהמשך מפקד פו"ם "אלון".
ב־ 3באוקטובר  2019התמנה לקצין
השריון הראשי.
תא"ל אוהד נג'מה בוגר כלכלה במכללת
רופין ,נשוי 3 +
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שאלנו מה עושים כדי לשפר את המוטיבציה
בגיוס?
אני חושב שהייתה בזה התקדמות גדולה
מאוד ,וכי נעשו בנושא זה מהלכים רבים
וגדולים .עם זאת היעד כיום הרבה יותר אתגרי
שמסתכלים על המוטיבציה של האנשים לשרת
בו .גם שם ,באירוע של לוחמי חוד והצעדים של
לוחמי החוד מכול ההיבטים ,מהיבטי הנִרְאוּת
דרך היבטי התגמול ,דרך הסמלים ,דרך מדים
ולימודים  -כול הדברים האלה ביחד נועדו לשמן
את לוחמי החוד כלוחמים העיקריים.
אני חושב שצריך לחזק ולהעצים כול הזמן
את אתוס הלחימה וחשיבות השריון בתמרון
היבשתי ,וזה דבר שאנחנו צריכים לעשות
 כול המפקדים ,דרך הרשתות החברתיות,דרך המפגשים עם בתי הספר ,דרך המפגשים
עם המכינות .חשוב לציין גם את ההצלחות
המבצעיות .הטנקים שלנו נמצאים בכול
הפעולות ,בכול הקווים ,והם עושים שם פעילות
מבצעית מאוד חשובה ,והם כוח האש המהיר,
הזמין ,המדויק ,בגבולות ,ותורמים משמעותית
להצלחות המבצעיות .זה אמור להוביל לכם
שיגידו שיש פה יחידה רצינית ,יש פה חיל רציני,
כדאי להשתייך אליו .השיווק הכי טוב של חיל
השריון זה להגיד שכול מי שמשתחרר מהחיל,
וגם מי שמשרת בו שיוצא לחופשה הביתה,
בשולחן השישי ,כשהוא מדבר עם החברים
שלו ועם האחים שלו ועם האלה שמתייעצים
איתו  -הוא יבוא ויגיד זה חיל רציני ,כדאי לכם
לבוא .אם יש פה חיל רציני שיש לו הצלחות
מבצעיות מצד אחד ,ומצד שני מטפלים היטב
באנשים ,אז אפשר להגיד במהלך השירות
ואחריו שיש פה חיל רציני ,מקצועי עם יחס
מכבד ,ואני חושב שהשלם הזה יצור את הדחיפה

ואת ההמשך של המוטיבציה ,ואת העלאת
המוטיבציה לחיל השריון.

תחושת השייכות ורעות
השריונאים
תחושת השייכות בחיל השריון חזקה ביותר,
וגם בהיותי מח"ט  401ראיתי זאת בכול מקום,
גם עכשיו בתפקיד קשנ"ר אני רואה את היחידות
ורואה שתחושת השייכות החזקה ביותר היא
הפלוגה והגדוד .הם מתאמנים ביחד ,הם יילחמו
ביחד ,ואני רואה שנעשות שם פעולות גיבוש
ואחווה ורעות לוחמים מאוד מאוד חזקה.
אני רואה זאת בכול מקום ,גם בכול הרשתות
החברתיות שאני מחובר אליהן ובאינסטגרם.
אני רואה פלוגות ספציפיות שמעלות דברים,
ואני אומר וואו ,איזו רעות ואחוות לוחמים
קיימת שם .צוות הטנק עושה הכול ביחד ברעות
ובאחוות הלוחמים .אני פוגש את הרעות ואחוות
הלוחמים החזקה מאוד בחיל השריון ברמת
הפלוגה והגדוד ,ובזהות החטיבתית.
כיום יש הרבה מאוד מתחרים על הקשב,
הרבה מאוד מתחרים על המקומות ,מתחרים
על מה יעשו אחרי הצבא ,ואני מרגיש שאסור
לנו לוותר על השיח הערכי שאומר :חבר'ה,
קודם כול זה להיות לוחם ,ונכון יש עוד דברים
משמעותיים לעשות ,אבל אתוס הלחימה
הוא אתוס חזק מאוד .אני מאמין בכול ליבי
שהרלוונטיות של החיל היא שם .היא רלוונטית.
כיום הטנק בשדה הקרב הוא הכלי עם העוצמת
אש הכי חזקה ,הכי מדויקת ,הכי זמינה ובקצב
מהיר ,ואין לזה תחליף .כשנתקלים בלחימה
בשטח בנוי ברחוב כלשהו ,זה החי"רניק ,איש
ההנדסה ,השריונר  -הם שם .ובהקשר הזה
הטנק הוא בעל העוצמה החזקה ביותר .

רפאל אתכם ולמענכם
להמשך עשייה פורייה משותפת

תא"ל גיא חסון
סיכום פעילות ואתגרים
הקשנ"ר היוצא תא"ל גיא חסון סיים את תפקידו בתחילת אוקטובר האחרון,
בתום כשלוש וחצי שנים בתפקיד המאתגר .שמענו ממנו על הפעילות הענפה,
על התחומים שבהם התמודד ,על האתגרים שעמדו בפניו ועל הירושה שהוא
מותיר למחליפו תא"ל אוהד נג'מה
אל"ם (במיל') שאול נגר
יא חסון הוא שריונר מנוסה
ברמ"ח אבריו ,ויש לו עבר
עשיר בפעילות מבצעית מאז
שגויס לשריון בשנת .1990
התפקיד של קצין השריון
הראשי הוא בעיניו המרתק והאתגרי ביותר עד
כה ,ובו השקיע את כול כולו.

צעדים ראשונים
לתפקיד קצין השריון הראשי נכנסתי עם
הכרות גדולה מנקודת המבט של מי שגדל
בחיל ,מציין גיא .ניסיונו הצבאי בתוספת שנת
הלימודים שעשה במכללה לביטחון לאומי של
צבא היבשה בארצות הברית ,ערב מינויו לתפקיד
קשנ"ר ,גיבשו אצלו קווים מנחים לתפקיד
המאתגר ,כפי שהוא מתאר .האחד הוא בחינת
הרלוונטיות של חיל השריון בקרב היבשתי -
להגדיר מהי הרלוונטיות ומה התפוקות שהשריון
צריך להביא .זה הצריך התבוננות מאוד מעמיקה
על שדה הקרב העכשווי והעתידי ,ובחינה האם
השריון נמצא ומתקדם ליעדים הנכונים .השני
הם האנשים  -האם החיל מצליח להשאיר את
האנשים הטובים והמתאימים בשירות ארוך,
וכן המוטיבציה של בני הנוער להצטרף לחיל
השריון ,מוטיבציה שאז הייתה מאוד נמוכה,
והתבססה על תדמית של חיל אפור ,לא רלוונטי
ונוקשה .הנקודה השלישית ,כבר מתחילת
הדרך ,האם המבנה והארגון של החיל ,בעידן
של הטכנולוגיה הקיימת כיום בטנקים והצפויה
להיכנס לכלים המתקדמים האלה ,מתאימים
לשדה הקרב המודרני .מדובר על המבנה והארגון
של החטיבות והגדודים עד רמת הפלוגה .יצוין
כי עד וכולל רמת הפלוגה הוא התחום באחריות
חיל השריון ומעבר לכן זה התחום הרב־חילי
של זרוע היבשה .הנושא הרביעי הוא הפעילות
המבצעית בגבולות .לשריון הייתה פעילות מאוד
ענפה בשלוש שנים האחרונות בגבולות ,והיכולת
להתפנות לתחקר אותה ,ללמוד ממנה וללמד
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את המפקדים בגזרות להפעיל טנקים ,ובעיקר
לראות מה אנחנו לוקחים ולומדים לפיתוח
של החיל ,ובתוך כך הקטלניות של התחמושת,
הטכניקות והתרגולות ,האם ההכשרה מכינה
את האנשים נכון לרגעים האלה של פעילות
מבצעית מתפרצת .כול אלה יחד הביאו אותנו
לעסוק וללמוד על הפעילות החל בשלב הכנה של
הגדודים לפעילות המבצעית ,הכנת המפקדים,
הלימוד החילי ,התורה והטכניקות הקרביות ,וזה
היה הדבר החשוב באבחון בתחילת הדרך .הנושא
האחרון שנדרשנו לו ,וגם הוא ממש בהתחלה,
הוא לקבל החלטה על פיתוח טנק המרכבה 4
ברק ,לשמחתי בשיתוף פעולה הדוק עם מנת"ק.
מפקד זרוע היבשה הקודם האלוף קובי ברק אישר
את הפרויקט ,וכיום אנחנו כבר יודעים שזה
מאחורינו .המיזם הזה על המסילה ובשנתיים
הקרובות כבר נראה את הכלי יוצא מקו הייצור.

הטנק המתקדם
בשדה הקרב המודרני
בשדה הקרב המודרני מתרחשים שני דברים
דרמטיים ,מציין תא"ל חסון .האחד הוא
שהטכנולוגיה המתקדמת ביותר מתחילה להיות
בהישג יד בטווח הזמן המידי ,כלומר בתחום
שנה ,שנתיים ,שלוש .טכנולוגיה מתקדמת קרובה
משמעה יכולת לשלב מכ"מים מאוד מתקדמים
שיעזרו בזיהוי אויב בטווחים שונים ובשטחים
אורבניים בעיקר ,אלה פעולות אוטומטיות ללא
מעורבות אדם ,שיוכלו לקרות בטנק ומחוץ לטנק.
אוטומציה מביאה קטלניות מאוד מאוד
גבוהה .הקטלניות של טנק או של כלי נשק
נדרשת לעמוד בשלושה קריטריונים במשולב:
הידע לזהות את האויב ,הידע לרכוש אותו
כמטרה ,כלומר שהאמצעים ידעו לשים כוונת
'על' בצורה מדויקת מאוד ,והיכולת להרוג בכדור
ראשון ,כי אין הזדמנות שנייה! שלושת אלה
קשורים לפיתוחים טכנולוגיים .לדוגמה :האם
הכדור "כלנית" הוא הפגז הקטלני ביותר או

שצריך לשפר אותו ,הוא שיח שמתקיים כיום עם
התעשיות ,בעקבות דיון שלנו ברמות הגבוהות.
השלב הבא והמשמעותי בטנקי המרכבה יהיה
השילוב של בינה מלאכותית .כיום יש לנו כבר
רובוט משוכלל מאוד ,קוראים לו "מעיל רוח",
שעובד עם בינה מלאכותית :המפקד נדרש רק
להרים מתג והכול נעשה אוטומטית ,זה רובוט
מטורף .הבינה המלאכותית זה הסיפור הבא.
לאחרונה עברו למבנה של שני טנקים
במחלקה בפיקוד קצין ,במקום שלושה טנקים.
במבט בוחן על שדה הקרב ועל המבנה והארגון,
אחד הדברים שלמדנו הוא שבשטחים הסגורים
צריך יותר טנקים ביותר מקומות .מצאנו טנקים
בודדים פועלים במקומות מסוימים בהם נדרשו
יותר טנקים .המעבר לצמד טנקים במחלקה פתח
אפשרות לפצל פלוגה ליותר גורמים ,כלומר
ליותר ִמפְָרקִים ,ורצינו שיהיה קצין בכול מקום
שיש בו טנקים .גם ברחוב של שטח בנוי אנו
רוצים שיעבדו בצמדים ולא פחות מזה .האם
צמד מספיק ומה קורה אם נפגע טנק? זו שאלה
שקיימת תמיד ,ותמיד אפשר להתחבר ולהתארגן.
המעבר לצמדים ולתוספת הקצינים הנגזרת מכך
נועד להכשיר את הלוחם שיהיה מסוגל להבין
לא רק מה הכלי נותן ,אלא איך הוא משפיע על
המרחב ,כי זה העתיד .העתיד אינו מתמצה רק
במה שהכלי הבודד יכול לעשות לעצמו ,כלומר
לאתר את המטרה בעצמו ולירות בעצמו .במובן
הזה לחימת טנקים מול טנקים פשוטה יחסית.
כיום הטנק הבודד לא משרת רק את עצמו ,הוא
כבר מתחיל לשרת את המרחב שבו הוא פועל.
אם הוא מאתר מטרה ולא מסוגל להשמיד אותה,
הוא ידע להעביר אותה למישהו שכן מסוגל
לעשות זאת .כשאתה מדבר על טכנולוגיה רב־
סנסורית  -זה הסיפור.
הטנק בשדה הקרב המודרני מביא איתו
הרבה מאוד אנרגיה ואפשר לשים עליו הרבה
מאוד מערכות ,זה יתרון גדול .הלוחם הרגלי
לעולם לא יוכל לעשות זאת .אם הטנק הגיע

הקשנ"ר בטקס השבעת טירונים ביד לשריון

למקום מסוים אי אפשר לחסום אותו ,הוא לא
מזל"ט שאתה מפיל .כאשר טנק מגיע למקומות
מסוימים ואתה מביא אותו בכמויות הוא מסוגל
לנהל לא רק את מה שמעניין אותו אלא גם מה
שקורה במרחב .דמיינו לשם כך חיישן על הטנק,
שלא קשור למט"ק ,ומשדר עבור מישהו אחר.
התפיסה היא שהטנק משפיע לא רק על הרחוב
שבו הוא נלחם ,אלא מתחיל להשפיע על מרחב.
כדי להגיע לכך בעוד 3־ 4שנים המסקנה שלי
הייתה שדרושים קצינים ,כי לא אפשרי להכשיר
באופן מיטבי מפקד טנק בהכשרה של שנה מיום
גיוסו ,והכשרת הקצין ארוכה יותר ומאפשרת
התמקצעות גבוהה יותר בהפעלת הטנק והבנת
הלחימה המרחבית.
כאן לכאורה פרדוקס  -עומס הלחימה
של הטנק גדל אך התפעול שלו נעשה פשוט
יותר .כיום מפקד טנק לא מנווט ,הוא גם לא
מתמצא ,הוא מציב את הקנה ,נותן לזירה והוא
יודע מה הנ"צ .מה שהכי הטריד מט"ק לפני
10־ 15שנה הוא איפה הוא נמצא ועל מה הוא
מסתכל .תחשוב כמה זמן התפנה למפקדים
היודעים בסיוע המכשור המתקדם איפה הם ולאן
הם מסתכלים .אני זוכר את עצמי מ"פ ומג"ד
בלילות הזויים בנבי מוסא ,שכול מה שעניין אותי
הוא שהגדוד לא יתברבר בלילה .הטכנולוגיה
המתקדמת כיום מאפשרת לך להגדיר מה אתה
רוצה ממנה ,בדיוק כמו מערכת "מעיל רוח" -
הגדרת מה אתה רוצה שהיא תעשה ,ומה שנשאר
לך זה להרים את המתג .הצעיר המתגייס כיום
לשריון ,כמו לכול הצבא ,גדל בעולם טכנולוגי
כזה ואינו מופתע מעומס מידע .בשלוש השנים
האחרונות למדתי שהנוער לא נבהל מהעניין
הזה .כשיגיע הטנק הראשון מרכבה סימן 4
ברק נבדוק את משך ההכשרה הדרושה .הרעיון

ביישום הטכנולוגיה המתקדמת בטנק הוא לפשט
דברים ולהנגיש אותה לרבים .חיל השריון הוא
לא חיל כירורגי.
אחד הדברים שטנק מרכבה  4ברק יביא הוא
פשטות בהפעלה .בתוך כך המסכים יהיו גדולים
יותר ,המסך עצמו יהיה מסך מגע ,ומתלבטים
האם לכלול גם הפעלה קולית ,כי בטנק זה קצת
מורכב בגלל הרעש .שיטת ההפעלה תהיה דומה
מאוד למה שהנוער מכיר.
במערכות הבינה המלאכותית נצבר הרבה
מידע ואחד הדברים שנצטרך לעשות בעידן הבא
הוא לסנן את המידע ,כי לא כול המידע חשוב
לטנק הבודד ,אבל מה שהכי חשוב לו  -חייב
להגיע בזמן אמת ולהיות רלוונטי .המפקד יצטרך
להגדיר מה הוא רוצה ,לדוגמה ,האם הכי חשוב
לו עכשיו לקבל מידע על חוליות נ"ט .במקרה כזה

משמאל גיא חסון מח"ט  460במהלך "צוק איתן"
עם הרמטכ"ל רא"ל בני גנץ .מימין הקשנ"ד דאז
תא"ל שמואל אולנסקי

הוא יציין את הנתיב התנועה שלו והמערכת תדע
להעריך או לציין לפי מידע איפה מצויות חוליות
נ"ט .זו יכולת של בינה מלאכותית  -לקחת את
כול המידע ,לקבל הגדרה ולתת המלצה .האם
זה יחליף פעם את האדם המפעיל באופן מלא

 קשה לדעת ,כי עדיין דרושה החוכמה שלהתחבולנות ,של הבנת השטח ,של התגובה למה
שקורה ,כי גם הצד השני מתקדם כול הזמן.
כשהנתונים משתנים ,ושדה הקרב משתנה
תמיד ,המפקד תמיד יצטרך לשנות את ההגדרות
או להתעלם ממה שאומרת לו המערכת,
ולהחליט .על כך צריך ללמוד ,כי השינוי גדול
והוא לא להתעלם מהמידע אלא לדעת להשתמש
בו ולנצל אותו .חלק ממאפייני טנק מרכבה 4
ברק הוא הפשטות הפעלה והיכולת להביא דברים
שיהיו אינטואיטיביים .הטנק צריך להיות בנוי
ממערכות פתוחות ,עם היכולת להתעדכן כול
הזמן .כיום עדכונים בטכנולוגיה מתקדמת
הוא עניין של גרסאות ,ולפעמים עושים את
זה מרחוק ,כמו בטלפון .הצבא בהקשר הזה
מאוד מורכב בגלל עניין החסינות .אתה לא
יכול לעשות מערכות פתוחות מדי ,כי אז יהיה
אפשר לחסום אותן ולחדור אליהן .אבל הטנק,
גם אם יצריך התערבות אדם לצורך העדכון חייב
להיות מערכת כזו ,כי אם עוד שנתיים יצוץ משהו
חדש יהיה אפשר ליישם זאת בלי לשנות סדרי
עולם .לשדה הקרב המודרני מתחילה להיכנס
יותר ויותר טכנולוגיה ,וההשתנות מתרחשת
בקצב מהיר יותר ,ולכן המערכות צריכות להיות
בנויות וערוכות להשתנות בזמן רלוונטי.

הדרכה ומאמנים
חיל השריון הוא חיל מאוד טכנולוגי ועלות
הקיום שלו גבוהה מאוד .בשיטות האימון
הקיימות כיום קשה מאוד לעשות סימולציה
שבה אפשר להביא לידי ביטוי את כול יכולות
הטנקים .גם אם לא הייתה עלות גבוהה ,מציין
תא"ל חסון ,הייתי אומר שצריך מאמנים וחייבים
ללכת למאמנים משמעותיים .מה שעומד לפתחו
של החיל בשנים הקרובות היא היכולת לבנות
זירת אימון מתקדמת ,המושתתת על מאמנים
מתקדמים מאוד ,שיצליחו לבנות סימולציה
שמאפשרת למפקד להכיר את כול יכולות הטנק
ולמצות אותן .התחלנו לעסוק בכך בקדנציה שלי
ולצערי זה לא הבשיל לכדי פרויקט של ממש.
זה נמצא על השולחן של מפקד הזרוע ,גם
הנוכחי וגם הקודם ,והגישה חיובית מאוד .חיל
השריון יצטרך לבחון כיצד זה מביא לאפקטיביות
גבוהה יותר בהכשרה .יש הגדרות של הצורך ,יש
הגדרות של מאפייני מערכת וזה נמצא במכרזים,
כלומר יש עשייה מאוד משמעותית .זה מיזם
עתיר משאבים שיביא לחיסכון מאוד גדול בעלות
הקיום .אני חושב שצה"ל בכלל ,ובעיקר ביבשה,
הולך יותר ויותר לכיווני המאמנים .בחיל האוויר
ובחיל הים זה מפותח מאוד .יש לנו כיום מאמנים,
זה לא שאין לנו ביבשה מאמנים ,גם בשריון יש
מאמנים ,אבל נדרשת פה מהפכה ,זה לא עוד
מאמן .נדרש פה באמת שינוי תפיסתי ,שינוי
ארגוני ,ואני חושב שהוא יגיע ,כי אין מנוס מזה.
בחיל השריון היו פעם מעל  3000טנקים
וכיום הוא חיל מצומצם יותר ,ועדיין רובו
מושתת על אנשי מילואים .בתוך כך ממשיכים

פברואר 2020

שריון  56׀ 11

כרטיס ביקור

תא"ל
גיא חסון
גיא חסון נולד ב־ 1972וגדל בקריית
ים ,בן בכור בין שלושה בנים .התגיס
לצה"ל ב־ 1990וביקש שריון ,מבלי
שידע בדיוק מה זה חיל השריון,
ובניגוד להמלצת אביו שחווה את
מוראות מלחמת יום הכיפורים" .מה
שהכי דרבן אותי זה שבשריון מסלול
הפיקוד מאוד מאתגר ,מעניין ומהיר
באופן יחסי לאחרים ,ולכן בחרתי
להגיע לחיל השריון" סיפר.
שירותו החל בתפקיד תותחן
בטנק מגח  7בגדוד  195בחטיבה
 ,500ובה שירת עד וכולל תפקיד מג"ד
בגדוד זה .את רוב שירותו בחטיבה
עשה ביהודה ושומרון ,ברצועת
הביטחון בדרום לבנון ,ברצועת עזה
ובאינתיפאדה הראשונה .בהמשך
שימש קצין האג"ם באוגדה ,162
מדריך בקורס מ"פים ,שימש ארבע
שנים מח"ט מילואים בחטיבה 130
וכן מפקד המאמ"ח (המרכז לאימוני
מפקדות חטיבה) בצאלים .בהמשך
שימש סגן מפקד אוגדה  36בתקופה
של השתנות גדולה בחזית הסורית,
ובתוך כך סיוע לפליטים הסורים וסיוע
רפואי לפצועי מלחמת האזרחים שם.
באותה תקופה גם הוקפצה האוגדה
כולה למבצע "עמוד ענן" ברצועת עזה
(בימים 14־ 21בנובמבר  .)2012בהמשך
שימש מפקד חטיבה  ,460שעליה פיקד
גם במבצע "צוק איתן" .בשנת 2015
יצא לשנת לימודים במכללה לביטחון
לאומי של צבא היבשה האמריקני
בארצות הברית ,וביוני  2016התמנה
לקצין השריון הראשי .את תפקידו
סיים ביום  3באוקטובר .2019
תא"ל גיא חסון בוגר מב"ל
(המכללה לביטחון לאומי) ,בוגר
תואר ראשון בלוגיסטיקה וכלכלה
באוניברסיטת בר־אולן ותואר שני
ביחסים בין־לאומיים באוניברסיטת
חיפה.
גיא חסון נשוי ואב לשתי בנות ובן,
(הבת הגדולה כיום חיילת ומדריכת
שריון).
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הקשנ"ר תא"ל גיא חסון במפגש עם תלמידי בית ספר

לייצר טנקי מרכבה  .4שאלנו את תא"ל חסון
איך מתמודדים עם הכשרת המילואים?
יש הבדל בין הכשרה לאימון ,הוא משיב .אני
חושב שכול מי שיקבל טנק מתקדם במילואים
יהיה חייב להיות מוסמך עליו עוד בסדיר .היכולת
להסב אנשים מטנקים קודמים לסימן  4תהיה
הרבה יותר מורכבת ,ואפשר אמנם לעשות זאת
כי אנו קטנים יותר במילואים ,אך אפשר להגיע
למצב שכול מי שמשובץ במילואים על סוג טנק
מסוים ,שירת בו קודם לכן בסדיר ,ולכן האתגר
הוא שמירת הכשירות של אנשי המילואים .גם
פה למאמנים משמעות גדולה מאוד .יש מיזם
גדול מאוד ביבשה העוסק בהקמת קריות של
מאמנים הפזורות בארץ  -בצפון ,במרכז ובדרום,
כדי לאפשר לאנשי מילואים להגיע לאימון של
חצאי ימים .במקום או בנוסף לאימון של שבוע
ימים על הטנק בצאלים יגיע איש המילואים
פעם בשלושה או ארבעה חודשים לחצי יום
למרכז אימונים כזה של סימולטורים ,גם בלבוש
אזרחי ,ולהתאמן.
בשנים האחרונות הוסבה חטיבת המילואים
מרכבות הפלדה (חטיבה  )847למרכבה סימן ,4
ורוב האנשים בה הם אנשי מרכבה  4במקורם
בסדיר .כיום יש מספיק משתחררים מהסדיר
ששירתו בטנקים המתקדמים ואפשר להקים
מהם יחידות מילואים .ברגע שאתה לוקח מישהו
שבסדיר היה על טנק מתקדם ,כבר יותר פשוט
לשמור על הכשירות מאשר לעשות הסבות.
ההסבות הן מורכבות במיוחד כי הכלי הוא מורכב.
בחודש מארס הקרוב יוחל בהסבת חטיבה
 188הסדירה למרכבה סימן  ,4בתהליך שיימשך
כשלוש שנים .זו החלטה שהתקבלה בשלהי
הקדנציה שלי .כשיושלם התהליך אזי הצבא
הסדיר כולו יהיה עם אותו סוג טנק וזה דבר
היסטורי ללא תקדים בחיל השריון .זו עוצמה
מאוד מאוד חזקה ליבשה והחלטה מאוד אמיצה

ונכונה מקצועית .יש בכך גם סיכונים כי זה מחייב
הסבות לאחור ממרכבה  4כשיוצאים למילואים,
אבל יותר קל בהיבט המקצועי לעשות הסבה
ממשהו מתקדם לפחות מתקדם ,וחיל השריון
יֵדע לעשות זאת .כשכולם ישרתו על אותו כלי
בסדיר זה יתרון גדול ,וכולם יוכלו לבצע את
כול המשימות שיידרשו .המשמעות היא שגם
בשגרה נידרש להעסיק פחות את המילואים.

הכשרת מפקדים
תהינו כיצד מחנכים ומלמדים את המפקדים
להנהיג ולפקד כדי שילכו אחריהם?
אחד הדברים המדהימים אצלנו ,אומר תא"ל
חסון ,הוא שהמפקדים גדלים מן השורות,
וכשאתה גדל מן השורות אתה עובר תהליך

הקשנ"ר תא"ל גיא חסון מעניק לנשיא מר ראובן
ריבלין דגם של טנק

הקשר עם השריונרים ועם בני
משפחות השריון

מפקדי חטיבה  130באימון .יושבים משמאל לימין :הרמטכ"ל רב אלוף גבי אשכנזי ,המח"ט אל"ם
גיא חסון ,ואלוף פיקוד המרכז אלוף אבי מזרחי .עומדים מאחור משמאל לימין :מפקד מל"י תא"ל אבי
אשכנזי ,מפקד האוגדה תא"ל יחזקאל אגאי וסמח"ט ב' סא"ל קובי .צילום :אבי וולף

למידה וחניכה ,וכך הטובים מגיעים לפיקוד.
להכשיר קצין נדרש פרק זמן של כשנתיים ולא
רק קורס בן שמונה חודשים ,וכך גם בצבאות
אחרים .בשנתיים האלה ,כשהוא גדל מלמטה,
קורים כמה דברים ,וזה מאפשר לבחור את
המתאימים ביותר .זה לא מבחן שאתה עושה
בלשכת הגיוס ומגלה פוטנציאל של קצין .במשך
כשנתיים אתה רואה אותו מעשית ואתה עוקב
אחריו ,ולכן יכולת הבחירה והדיוק מאוד גבוהים.
הקצין המיועד גם צובר ניסיון מתוך צפייה במ"מ
שלו .עד שהוא יהיה מ"מ הוא עובר כארבעה
מ"מים  -היה לו בטירונות מישהו ,היה לו בצמ"פ
מישהו ,היה לו בקורס מט"קים מישהו ,ואם הוא
היה מט"ק בפלוגה מבצעית אז הוא ראה גם מ"מ
בפלוגה מבצעית .כלומר הוא חווה חוויה שאני
קורא לה 'לגדול מן השורות' ,והוא מתחיל לקבל
פרספקטיבה .הוא מבין מה זה מ"מ טוב ,מה זה
מ"מ פחות טוב ,מה זה מ"מ שמתנהג לאנשים
שלו בצורה כזאת ,מה זה מ"מ לא מקצועי .כלומר
מי שבנה אותו להיות מ"מ הוא לא רק הגנן
בקורס הקצינים.
נכון שיש פרק שלם של שבוע מנהיגות ופיקוד,
שבו אתה עם הגננים ,מוצב למשל ביחידות
מבצעיות ,מגיע חזרה ,מקיימים שיח מפקדים
ועושים סיכום .בבה"ד  1עוסקים בזה הרבה .אבל
הערך המוסף הגדול ביותר הוא השילוב בין מפקד
שמלמד אותך ובין היכולת האישית להתחכך בזה
בעצמך ,ואותו דבר זה עם המ"פ .בקורס מ"פים
עוסקים בעיקר בתחום המקצועי ,אך גם בתחומים
הערכיים .כשאתה שואל אותי מה עשה אותי מ"פ
טוב ,זה חמישה ,שישה ,או שבעה מ"פים שראיתי
קודם לכן .הייתי סמ"פ שלהם ,הייתי מ"מ שלהם.
זאת אומרת יש משהו בשיטה שאנחנו גדלים בה,
שהחיכוך הזה והלמידה המתמדת הזאת  -היא
זאת שבונה את האנשים.
חניכה לדוגמה היא משהו שבבט"ש אנחנו

מאוד עוסקים בו .היו לנו אירועים לא מוצלחים
וכשאתה בודק אתה מגלה שהמ"פ לא היה בצוות
איזה חודש .אתה שואל איך זה יכול להיות?
זאת אומרת העניין הזה של החניכה המקצועית
הוא עניין מרכזי ומשמעותי .אני חושב שברמת
המג"ד והמ"פ אלה נקודות שאנחנו עוסקים בהן
ואנחנו צריכים לעסוק בהן ככה בכובד ראש .כי
האחריות של המ"פ והמג"ד על הרמה המקצועית
והפיקודית של האנשים שלו היא אחריות מאוד
משמעותית .אף קורס כמעט לא ייתן לך כלים
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לכך ,אבל היכולת ללוות מישהו בהתנסות שלו
ממש ,זה תפקידו של המ"פ ושל המג"ד.
צריך להגיד שבהכשרות אנחנו עוסקים בזה
מאוד ,ואנחנו משתדלים שרוב המ"פים שלנו
יעברו תפקידי הכשרה כדי להיבנות גם בעניין
הזה .הלחצים שם הרבה יותר צמודים ,יש הרבה
יותר זמן לעסוק בזה ,וזה חלק מפיתוח האנשים.
אני חושב ש־ 60אחוז מהמ"פים בחיל הם אנשים
שעברו בהכשרה ,שזה מקנה להם כלים טובים
של חניכה ותכנון.

אחד הדברים המדהימים שקרו לי בתפקיד,
מציין תא"ל חסון ,הוא קודם כול להכיר ברמה
אישית את הגוורדיה של חיל השריון ,את
הפעילות בעמותה ,הפגישות ,ההכרות עם
המפקדים הוותיקים שלנו במלחמות סיני ,ששת
הימים ,ההתשה ויום הכיפורים .זו היה אחת
החוויות המאוד מלמדות שלי .זכיתי לפגוש
אנשים עם הרבה מאוד ניסיון פיקודי ומבצעי,
עם רמת אכפתיות מאוד גבוהה ,ולפעמים גם
רמת ביקורתיות לא פשוטה .אבל מצאתי גם
אוזן קשבת וגם טיפים רלוונטיים .זה בא לידי
ביטוי בטקסים שונים ,בטקסי מורשת ובאירועים
של טקסי זיכרון ,שהקפדתי מאוד להיות בהם.
היה לי מאוד חשוב גם לתת לאנשים תחושה
שאנחנו פה ואף אחד לא שוכח את מה שהיה
ומה שהם עשו בשביל המדינה הזאת ,אבל גם
להרגיש את המסירות ואת השליחות ואת החום
הגדול שיש בתוך האירועים האלה.
הקשר עם המשפחות השכולות הוא קשר
עמוק שלא התחיל בתפקיד הזה .לצערי זה קרה
בשירות ויש לי אחריות ישירה לפעילות מבצעית
ולאירועים כואבים שבהם לא הצלחנו להחזיר
את כול החיילים הביתה .הקשר עם המשפחות
השכולות הוא חלק מחובה של קצין ה ַחיִל ,והוא
חובה של המפקדים .ביקרתי עשרות רבות של
משפחות מכול התקופות ,בהיותי קצין השריון
הראשי .הקשר הזה מאוד משמעותי מבחינתי,
הוא דורש מאיתנו כול כך מעט ונותן להם
כול כך הרבה .קצין ה ַחיִל יכול למצוא את הזמן
לכך והוא נדרש לכך ,עם החיוך שאתה מעלה
על הפנים והאכפתיות .יש איזו גאווה כשנכנס
מישהו בכיר לבית של משפחה שכולה ,כי זוכרים
ויודעים .לי זה היה מאוד מאוד חשוב .אלה הם
האנשים ששילמו את המחיר הכבד ביותר ,מחיר
העצמאות הכבד ביותר .הדוגמה האישית שלנו
חיונית וחיוני שזה יחלחל גם למטה.
ומה התוכניות לעתיד?
עברו כמה חודשים מאד שסיימתי את
תפקידי .יצאתי בתחושה מאוד טובה של איזה
שיא אישי ,עם הרבה סיפוק ממה שעשיתי,
לא רק בתפקיד האחרון ,אבל בעיקר בתפקיד
האחרון .כמובן שיש הרבה התלבטויות באשר
לעתיד .העולם של החדשנות והיַּזָמּות מאוד
מעניין אותי ,לצד החשיבות של להמשיך ולעסוק
בחינוך ובערכים ,ואני צריך להכריע במתח הזה
בתקופה הקרובה ,או להצליח למצוא משהו
שישלב ביניהם .אני חייב להדגיש שאני ממשיך
לפגוש בני נוער ,וכבר הייתי בשלושה מפגשים.
הקפדתי לעשות את זה גם כקצין חיל ראשי פעם
בחודש או חודש וחצי ,ואני פוגש בני נוער ,בתי
ספר ,ואת זה אמשיך לעשות .חיל השריון הוא
בית ויישאר הבית שלי ,וגם אם עברתי דירה
קצת .את הבית לא שוכחים ,ונמשיך לעשות
כול מה שאפשר כדי לקדם.
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חיל השריון -

יומן מבצעים
המערכת

פעילות מבצעית
א.אירועים מרכזיים שהתקיימו בתקופה
האחרונה:
חדירת  3המחבלים דרך גדר המערכת בגזרת
כיסופים .האירוע זוהה על ידי תצפית
קרובה שעבדה בצמוד למ"מ טל מרקוביץ'
מהגדוד .במהלך האירוע הצליח צוות
המ"מ להשמיד  3מחבלים באמצעות ירי
מקלעים ,תוך הפגנת מקצועיות מרשימה
וחתירה למגע .על פועלו יקבל המ"מ תעודת
הצטיינות מקצין השריון הראשי.
 9כדורי כלנית נורו על אמצעי תצפית של
חמאס שמוקמו על תרנים גבוהים 3 ,עמדות
התצפית הושמדו.
ירי ופגיעה בשתי תשתיות חמאס מרכזיות.
ג.הגדודים הנמצאים בתעסוקה מבצעית
עובדים בנחרצות בכדי להתאים את עצמם
לאיומים החדשים בגזרות התעסוקה

השונות .השתנות האויב מחייבת שינוי
בהיערכות ,בפריסת הכוחות ובפעולותיהם.

אמל"ח ואימונים
א.חטיבה  188מתחילה בימים אלו את
ההסבה לטנקי מרכבה סימן  .4גדוד "סער"
יהיה הגדוד הראשון שיחל בהסבה בחודש
מארס הקרוב ולאחריו שני הגדודים
האחרים בחטיבה.
ב.עקב הסבת חטיבה  188למרכבה סימן
 4הוסב גם גדוד ההכשרות "עזוז" ()198
שבחטיבה  460למרכבה סימן  .4בכך
הושלמה הסבת כול חטיבה  460לסימן
 .4עד סוף שנת  2021צפוי כלל מערך
הטנקים הסדיר לשרת על גבי מרכבה
סימן !4
ג.חיל השריון ממשיך בביצוע ביקורות שגרה
ותעסוקה ובאימונים על כלל יחידותיו.
בתוך כך בתקופה הקרובה יחל בוחן "אנשי

הפלדה" שנועד לבחון את כשירויות היסוד,
הכוננות והמוכנות המקצועית ,החל ברמת
הלוחם ועד רמת המחלקה ,כדי להביא
לניצחון בכול מפגש עם האויב.

עידוד גיוס ואנשים

א.חיל השריון עתיד לגייס את מחזור מארס
 2020ביום  23בחודש .מחזור גיוס זה
מאופיין בבני ישיבות ומכינות רבים .החיל
ממשיך בגיוס לוחמים בעלי מוטיבציה
גבוהה באמצעות הירתמות המפקדים
מהחיל ברמות השונות ופעילות הסברה
מאומצת.
ב.החיל ממשיך בביצוע פעולות עידוד
גיוס מול המלש"בים החדשים ,הכוללות
כנס מתגייסים חילי באתר "לשריון",
השתתפות במופע "בעקבות לוחמים"
לדרום ואירוע "קרבי על הבר" .לפרטים
נוספים ראו באתר הפייסבוק שלנו "חיל
השריון" ובאינסטגרם "."shiryon-idf

מינויים חדשים בחיל השריון
מינויי אל"מים:
אל"ם רונן תמים
ימונה לסגן מפקד עוצבת "געש" (אוגדה )36
אל"ם אופיר זילברשטיין
ימונה לראש מחלקת ארגון בזרוע היבשה
אל"ם רועי סבירסקי
ימונה לסגן מפקד עוצבת "שועלי האש" (אוגדה )143

מינויי מח"טים:
סא"ל בני אהרון
ימונה למפקד חטיבת "הזקן" ( )8ויועלה לדרגת אל"ם
סא"ל אור וולוזינסקי
ימונה למפקד חטיבת "מרכבות הפלדה" ( )847ויועלה לדרגת אל"ם
סא"ל גידי כפיראל
ימונה למפקד עוצבת "יפתח" ( )679ויועלה לדרגת אל"ם
סא"ל ניסים חזן
ימונה למפקד עוצבת "קרני ראם" ( )179ויועלה לדרגת אל"ם

מינויים חדשים לסא"לים מכהנים:
סא"ל טל אלקובי
ימונה למפקד גדוד  195בחטיבה 460
סא"ל יואב שניידר
ימונה למפקד גדוד "שלח" ( )532בחטיבה 460
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סא"ל ניב דאובה
ימונה למפקד גדוד "הבוקעים" ( )52בחטיבה 401
סא"ל עידן ניר
ימונה למפקד גדוד "רשף" ( )71בחטיבה 188
סא"ל מיכאל שרביט
ימונה לראש אגף תכנון באגף התכנון
סא"ל רדי עזאמה
ימונה למפקד צוות במכללה לפיקוד טקטי
סא"ל אפיק
מזור סוכם ללימודי תואר שני

קידומים לדרגת סא"ל:
רס"ן דורון סער
ימונה למפקד גדוד "סופה" ( )53בחטיבה 188
ויועלה לדרגת סא"ל
רס"ן יהונתן מאיר
ימונה למפקד גדוד "געש" ( )82בחטיבה  7ויועלה לדרגת סא"ל
רס"ן עופר טכורש
ימונה לראש ענף חש"ן במרכז לאימונים באש במל"י ויועלה
לדרגת סא"ל
רס"ן אליעזר אברמוביץ'
מונה למפקד גדוד "עזוז" ( )198בחטיבה  460והועלה לדרגת
סא"ל .בהמשך השנה ימונה לסגן מפקד חטיבה 188

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

עמיהוד הבן השני מעניק לעינב את הצפרגול שלו

אבשלום הבן הגדול בהיותו מט"ק צעיר

אבא מחטיבה  7והבנים מחטיבה 188

כשחטיבה  7וחטיבה 188
רס"ן (במיל') עדי שוורץ | צילומי ארכיון המשפחה
שפחת השריון ,נעים להכיר:
האבא ,עדי ,חקלאי מראש
פינה ,בוגר חטיבה  7בגדודים
 82ו־ .75הבנים הגדולים,
אבשלום ועמיהוד ,בוגרי
חטיבה  188בגדוד  .74הבן הצעיר ,עינב ,משרת
בחטיבה  7בגדוד  .77אה ...ויש גם בת  -קצינה
בחיל האוויר .בקיצור ,משפחה של לוחמים,
ששמה דגש על שירות צבאי איכותי.
להיות בן של שריונר ,זה לטייל בשבתות
ברמת הגולן ,לעבור בין האנדרטות ולשמוע
סיפורי מורשת קרב; זה לתצפת על רמת הגולן
מהבית ,לשמוע את אימוני השריון ,לראות את
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אורות הנותבים ולדעת ששריון זה הכי קרבי,
אחי .לכו אל כותל השמות בלטרון אם אתם לא
מאמינים .להיות אח של שריונאים זה להגיע
ללטרון כול כמה חודשים לטקס ,עד כדי כך
שלטרון זה בית ,וכן  -גם לצעוד  13ק"מ בצעדת
השריון מדי שנה.
עדי התגייס לשריון ,לחיל שחי את טראומת
יום הכיפורים .כול לילה הם היו משננים במסדר
שינה את הדרך לרמפות ,באווירה של 'הסורים
על הגדרות' .בכול פעם שחייל סורי זז קצת
הצידה  -הופ ,סוגרים יציאות וכולם מוקפצים.
ללבנון ,במלחמת לבנון הראשונה ,נכנסו על
זחלים וחיו על הטנק ובתוך הטנק שישה שבועות

ברצף .הטנק הוא מרכבה סימן  ,1ואת "שערות
השולמית" הם הרכיבו תוך כדי תנועה בלבנון.
עדי מספר איך הגיעו אליהם מהנדסים מתח"ש
ושאלו אותם על חווית ההתנהלות בטנק ,כדי
להמשיך ולשפר אותו.
אבשלום רצה להתגייס לשריון ,והגיע
לחטיבה  .188אבא אמר :לא נורא ,לפחות
זו חטיבה צפונית ,ומיד קרא את הספר "על
בלימה" .עמיהוד ניסה את מזלו בגיבושי חי"ר,
אבל הציב את השריון כאופציה השניה והגיע
בשמחה ובששון גם הוא לחטיבה  .188בשבוע
ההכנה בטירונות חשב עוד ללכת לפלס"ר ,אבל
אז אחד המט"קים לקח אותו לטנק והראה לו

עינב (ילד) בסיום קורס מט"קים של אבשלום

ארבעה שריונאים בבית אחד

דרות בכפיפה אחת...
אותו מבפנים .הבחירה היתה ברורה  -ועוד
טנקיסט הצטרף למשפחה .עמיהוד ואבשלום
שירתו על מרכבה סימן .3
כאשר הגיע תורו של עינב להתגייס ,אחרי יום
סיירות וגיבושים שונים ,נפל הפור על השריון
והחייל הטרי הגיע לחטיבה  .7כבודו האבוד
של עדי הושב ,ואמא שמה באופן מידי בטלפון
את המנון החטיבה כצלצול .עינב כבר משרת
על מרכבה סימן .4
ליד שולחן השבת מדברים על פריסות זחל,
על איזו חטיבה טובה יותר ,על אמצעי ראיית
לילה ,מחשוב ,כוונות ותותחים וכול מיני מושגים
טכניים .הבנים צוחקים על האבא וטוענים

שהוא נלחם על דינוזאורים ,אבא טוען שפעם
התותחן בטנק היה צריך להיות יותר מקצועי
ולחשב אלפיות לתיקון הסטייה ,ואז דנים באיזה
פגז עושה מה ולאיזה טווח .אז כשיש ארבעה
שריונאים בבית ,על שלושה דורות שונים של
טנק המרכבה ,האם ניתן להרכיב צוות? בערך...
אבא ,אבשלום ועמיהוד  -תותחנים .עינב התחיל
כטען ועבר להיות נהג .בהתחשב בכך שאבא
סיים קק"ש ,ואבשלום מט"ק  -כנראה שאפשר
להסתדר.
מה אומר אבא על המצב? "אני בהחלט גאה
בכך שהבנים שלי הלכו בדרכי .השריון הוא
חיל חשוב מאין כמוהו .יש הבדל גדול בין חיל

השריון של ימיי כחייל וכקצין לבין חיל השריון
של ילדיי .החיל הצטמצם ונהיה קטן יותר ,טכני
וטכנולוגי יותר ואיכותי יותר .התו"ל השתנה
וכך גם החימוש .הכעיס אותי לשמוע על מרד
המגויסים שלא רצו ללכת לשריון כי הוא לא
קרבי מספיק .כול חי"רניק שעושה תרגיל משולב
עם שריון יודע להעריך את הכוח ,את העוצמה
ואת הקרביות של החיל .התנאים בזמני היו
יותר קשים ,והיו פחות תהילה ופחות וואסח.
אני שמח לראות שיש שינוי לחיוב".
מה אומרים הבנים? אין ספק שמה שסופגים
בבית עוזר לבחור כיוון ודרך ,והם גאים להיות
חלק ממשפחת השריון.

פברואר 2020

שריון  56׀ 17

מהו שריונר עבורי
חיל השריון ערוך ומוכן לעתיד לבוא 70 .אחוזים ממפקדי הטנקים כיום הם
קצינים .השורות מלאות ,המ״פים מצוינים ,והמג״דים מובילים .שריונר זה מקצוע,
שריונר זה אומץ לב ,שריונר זו חתירה למגע ,שריונר זה השגת המשימה לפני
הכול ,שריונר זו רעות שהיא דרך חייםֱ .היו גאים להיות שריונאים .כך ציין תא"ל
גיא חסון ,שסיים את תפקיד קצין השריון הראשי ,בטקס ההחלפה עם הקשנ"ר
הנכנס תא"ל אוהד נג'מה ביום  3באוקטובר 2019
תא"ל גיא חסון
חטיבות מרחביות (חטמ״ר) ביהודה ובשומרון
בהצלחה רבה.

ותר משלוש שנים ,עמדתי
בראש חיל השריון ,גאה מן
הרגע הראשון .לא הערכתי כמה
מהו שריונר עבורי?
מאתגר ,מעניין ומספק יהיה
לשריונר תחושת אחריות גדולה המּונעת מן
תפקיד זה .ואכן עבורי היתה זו
תקופה מאתגרת במיוחד .הגאווה הגדולה ביותר ההבנה שעליו מוטלת אחריות גדולה במלחמה
שלי הייתה כשפגשתי את הלוחמים והמפקדים ולכן מוכנותו ליום פקודה היא קריטית .שריונר
בסדיר ובמילואים ,באימונים,
בתעסוקות המבצעיות ובכול מקום.
אני מלא הערכה על ההצלחות
המבצעיות של יחידות השריון בכול
משימה ,בכול מקום וכול הזמן .פגעתם
בעשרות מחבלים ,בעשרות תשתיות
טרור ,הפגנתם נחישות ,חתירה למגע
ומקצועיות ,הייתם בכול מקום ובכול
זמן ובכך גרמתם למפקדים בגזרות
לסמוך עליכם יותר ויותר.
חיל השריון ערוך ומוכן לעתיד
לבוא 70 .אחוזים ממפקדי הטנקים
הם קצינים .כך חיזקנו את החוד
המבצעי של היבשה באופן משמעותי.
בעוד כשנה וחצי מהיום ,כלל יחידות
המחץ הסדירות שלנו יהיו עם טנקי
מרכבה סימן  ,4הטנק מהטובים
בעולם .בעוד כשלוש שנים ייקלט
לשורותינו טנק המרכבה החדיש 4
ברק ,שישפיע על הקרב היבשתי ללא
היכר .כול אלה יחד מתבססים על
רצון גובר והולך של מתגייסים לבחור גיא חסון בהיותו מח"ט  460במבצע "צוק איתן"
בנו בעדיפות ראשונה .גיוס לוחמים
בעלי מוטיבציה גבוהה לחיל השריון אינו דבר זה מקצוע ,שריונר זה אומץ לב ,שריונר זו חתירה
של מה בכך .תהליך זה אִפשר לחיל השריון למגע ,שריונר זה השגת המשימה לפני הכול,
ליצור רף מקצועי גבוה יותר ולהכשיר לוחמים ,שריונר זו רעות שהיא דרך חיים .הֱיו גאים להיות
מפקדים וקצינים טובים יותר .השורות מלאות ,שריונאים.
דרכו של החיל שזורה ושלובה בדרכה של
המ״פים מצוינים ,והמג״דים מובילים .אין זה
מקרה כי בתפקידי מטה בכירים בוחרים יותר מדינה ישראל .לוחמי השריון הצילו בגופם,
קצינים בכירים מחיל השריון .גאווה גדולה באומץ ליבם ובנחישותם את מדינת ישראל.
היא ששני מח״טים שריונאים מפקדים על להיותנו חומת המגן של העם הזה ,יש מחיר
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כבד ,מחירם של אלה שלא שבו משדה הקרב .אני
מבקש מעל במה זו ובמעמד זה ,לשלוח חיבוק
חם ואוהב למשפחות השכולות ,ולהביע את
הערכתי הרבה על השותפות שלכם בדרך ,על
השליחות ואהבת הארץ ,ועל הבחירה להמשיך
הלאה .בשלוש השנים האחרונות פגשתי רבים
מכם .נכנסתם לליבי ,ותישארו שם לתמיד.

תודות
אני מבקש להודות למפקדי זרוע
היבשה בתקופת כהונתי ,האלוף גיא
צור ,האלוף קובי ברק והאלוף יואל
סטריק על האמון והשותפות בדרך.
אני מבקש להודות למח״טים ,בסדיר
ובמילואים ,שהיו חלק מצוות חשיבה
וביצוע משמעותי ביותר .אני מבקש
להודות למפקדת החיל ,מפקדה
כה קטנה וכה אפקטיבית על כך
שאפשרתם להפליג למחוזות חדשים.
תודה מיוחדת לרל״שית אביה ,על
השותפות ,האחריות והמסירות ,היית
לי לעזר רב .תודה והערכה לעמותת
יד לשריון ולעומד בראשה על החיבוק
החם שהחיל זוכה לו .תודה.
אני מבקש לאחל הצלחה רבה
לידידי תת־אלוף אוהד נג'מה ,עם קבלת
התפקיד .דע לך ,זהו תפקיד מחייב
מאוד ובעל משמעות גבוהה .אין לי
ספק שניסיונך האישי והמבצעי ,לצד
אישיותך ,יהיו לך לעזר רב בתפקידך.
בהצלחה .ואתם כולכם ,המשיכו לעצב את
סיפור הדרך של ַחיִל היצוק מפלדהַ ,חיִל של
אדם ומכונהַ ,חיִל ששיניו בעקבי הדרך .שאו
ברכה בדרככם ,אני סומך עליכם ,עם ישראל
סומך עליכם.
והיום יותר מתמיד ,אני מרגיש גאה להיות
שריונר.
תודה.

מדור פרסומי

מודעות מצבית

הכרמל של
התעשייה האווירית

בזירת
הקרב
העתידית

הדמיה :התעשייה אווירית

מאת :משה דראי
עשור בדיוק חלף מאז שמערכת ההגנה
האקטיבית לרק"מ (רכב קרבי משוריין) "מעיל
רוח" נכנסה לפעילות מבצעית בטנק המרכבה.
מרגע זה השתנו חוקי המשחק בשדה הקרב.
מטרתה של המערכת היא לספק הגנה
לכוחות השריון כך שיוכלו להתקדם בשדה הקרב
ולבצע את משימתם .מערכת זו פותחה כתוצאה
מלקחי מלחמת לבנון השנייה ויכולותיה הוכחו
היטב במהלך מבצע צוק איתן ,כשיירטה
בהצלחה רקטות וטילי נ"ט מתקדמים ,באופן
שמנע פגיעות במספר רב של טנקים ונגמ"שים.
אלתא מערכות של התעשייה האווירית
אחראית לפיתוח מערכת החישה של "מעיל
רוח" ,הכוללות מכ"ם מתקדם בעל יכולות איתור
איומי נ"ט שונים על גבי פלטפורמה ניידת,
בסביבות קרקעיות מורכבות ומשתנות .מכ"ם
זה מחפש אחר איומים בצורה רציפה סביב
הפלטפורמה עליה היא מותקנת ,מספק התראה
מוקדמת לצוות הטנק עם זיהוי האיום ומנחה
את אמצעי הנגד לנטרול האיום.
מאז כניסתה של "מעיל רוח" לפעילות
מבצעית ,הפיתוח לא נפסק מעולם והיא עברה
כבר מספר סבבים של שיפורים ,במטרה לענות
על האיומים המשתנים והמתפתחים בזירת
הקרב המודרנית .כך ,הודות להשקעת פיתוח
אינטנסיבית ,היכולת של המערכת שקיימת
היום שונה ומתקדמת טכנולוגית לעומת
המערכת שהושקה לפני כעשור ,ולאחרונה
היא אף זכתה להבעת אמון מצד צבא ארה"ב,
שהזמין אותה להצטיידות בטנק המערכה -
האברמס וזאת בתום סדרה ארוכה מאוד של
ניסויים.
החיפוש אחר מענים לאתגרים בזירת הקרב
לא עוצרים כאן .כך למשל פיתוח נוסף של
אלתא ,הוא פתרון לרק"ם בשם 'מודעות מצב
אוטונומית' ,שמטרתה לאתר מטרות שונות

מכ"ם מעיל רוח

צילום :התעשייה אווירית

במרחב בזמן אמת ובדיוק גבוה.
היכולת הזו הוצגה לאחרונה במסגרת
"תוכנית כרמל" לפיתוח תשתית טכנולוגית
מתקדמת לרק"ם העתידי ,והותירה רושם חזק
על אורחים מהארץ ומהעולם.
פתרון זה כולל פיתוח אמצעים שמתבססים
על מערכות חישה מתקדמות ,יכולות היתוך
ובינה מלאכותית ,לניהול קרב ואיתור את

המטרות בצורה מהירה ובדיוק גבוה על מנת
לאפשר לסגור מעגל אש לפני שיפתחו בירי.
זאת במטרה לתת פתרון לבעיה המכונה 'האויב
הנעלם' ,המתבטאת בקושי לזהות את האויב
בשדה הקרב.
הקמת מפעל היבשה של אלתא ,התעשייה
האווירית מרחיבה את המחויבות ארוכת
הטווח של החברה למתן פתרונות מתקדמים
וחדשניים לאתגרים העכשוויים והעתידים
בשדה הקרב היבשתי .במטרה לספק את
הפתרונות המתאימים ביותר ללוחמי היבשה,
אלתא הקימה תשתיות טכנולוגיות חדשניות
ומשקיעה במחקר ופיתוח בתחומים פורצי דרך.
מוצרי המפעל נמצאים בחזית הטכנולוגיה
העולמית בתחומי הרובוטיקה אוטונומית
קרקעית ,מערכות מכ"ם יבשתיות כגון
 Drone Guardלשיבוש רחפנים ומכ"מים להגנת
גבולות.

הכותב הינו ראש מינהל מערכות לחימה טקטיות במפעל אמצעי יבשה של אלתא מערכות
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מצטיינים לפנים

לוחמי מחזור מארס  2019בתנועה

לוחמי
הפלדה

" 32חודשי שירות זה מעט מדי ,אני רוצה לתרום עוד ,אני פשוט מרגיש
שאני יכול וצריך עוד ,וזה חשוב לי לתרום" .באותו היום שבו מחזור
גיוס מארס  2019סיים מסלול ,היה מאוד מיוחד עבורי ,אבל יותר מכול
הוא סימן את השינוי שחל בנו  -מערכת עוצמתית ,מובנית ומסודרת,
המכשירה לוחמים באחריות ובמקצועיות
כתב וצילם אל"ם (במיל') רונן איציק
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מחלקה  , 1פלוגה צ' ,העולה לגדוד  75בחטיבה 7

ביקור שלי בטקס סיום המסלול
של לוחמי גיוס מארס  2019היה
מרגש במיוחד ,אפילו מרגש
כפול  .3לא רק שממש באותו
שבוע מלאו  30שנים להיותי
טנקיסט ,אלא שהגעתי לטקס שבו בני סיים
מסלול ,ומפקד החטיבה שלו ,לא פחות ולא
יותר ,היה סגני בעבר .העובדות האלו גרמו לי
להסתובב בטקס הזה כמו עכבר מורעל ,אך מעבר
לכול אלה ,מרגש כול פעם מחדש לראות את
העוצמה השריונאית האמיתית  -האדם!
זה קרה לי לקראת סוף שנת  ,1989כמעט
 8חודשים לאחר גיוסי לשריון ,עמדתי בטקס
צנוע במחנה קובת־קרעה שברמת הגולן ,לרגל
סיום הכשרתי כטנקיסט .היינו אז  27לוחמים
ש"שרדו" את המסלול ,מתוך כמעט  40שהתחילו
אותו .באמת שהרגשנו כמו אנשי פלדה .משם
הסיפור ידוע...
 30שנה עברו להן ביעף ,ומצאתי את עצמי
ביד לשריון שבלטרון ,לקראת טקס סיום המסלול
של מחזור גיוס מארס  ,2019שאחד מהם הוא
בני .כשהגעתי למקום חשבתי על הטקס ,אולי
היה זה נכון יותר ,אז בעבר ,כשהיינו פלוגות
צמ"פ בתוך הגדודים המבצעיים .זה היה טקס
צנוע יותר ועוצמתי יותר ,כך חשבתי.

המג"ד והסמג"ד לשעבר

אך מרגע שהלוחמים החלו לצעוד וראית
אותם במאות ,הבנת מהי עוצמה אמיתית .פלוגה
אחר פלוגה הם עלו לבמה ,ולא יכולתי להימנע
מהתובנה הזו  -שזה העתיד של מדינת ישראל,
שזו העוצמה של חיל השריון ,ושזהו חוד החנית
של צבא ההגנה לישראל.
לאחר שענדו להם את אות הטנקיסט ,עברתי
בין הלוחמים הצעירים ,ושוחחנו.
־ "היה צמ"פ קשה?"
־ "לא תמיד ,לפעמים קרעו אותנו ,אבל סך
הכל בסדר"

כך אמרו רובם ,בצניעות.
אחד הלוחמים סיפר לי שהוא רוצה להמשיך
בצבא 32" :חודשי שירות זה מעט מדי ,אני רוצה
לתרום עוד" ,כך אמר .לא יכולתי שלא לשאול,
למה? מה זה שאיפות אישיות?
"לא" ,הוא השיב" .אני פשוט מרגיש שאני
יכול וצריך עוד ,וזה חשוב לי לתרום".
באמצע הטקס" ,גנבתי" לרגע את מפקד
חטיבה  ,460אל"ם הישאם אברהים .גילוי נאות
 הישאם היה סגני בהיותי מג"ד  77לפני 15שנים" .אני מאוד מרוצה מהחבורה הזו" ,כך אמר.
"ומה השתנה" ,שאלתי?
"המסלול שונה אבל הכנסנו חזק את תרבות
האימון הגופני" ,כך אמר לי בשיחה סא"ל אחסאן
דקסה ,מפקד הגדוד היוצא .אחרי הכול ,הם
לוחמים!
סא"ל דקסה ,יש לומר ,נותן הרבה דוגמה
אישית בעניין ,וכבר פגשתי אותו בשבת
אחת בשערי שיזפון לאחר ריצת בוקר של 15
קילומטרים.
באותו יום שבו מחזור גיוס מארס 2019
סיים מסלול ,היה מאוד מיוחד עבורי ,אבל יותר
מכל הוא סימן את השינוי שחל בנו  -מערכת
עוצמתית ,מובנית ומסודרת ,המכשירה לוחמים
באחריות ובמקצועיות.
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לוחמי החטיבה ביום המירוץ,
צילום דו"צ חטיבה 188
מרכבה 3ד' של עוצבת
ברק ברמת הגולן.
צילום :סא"ל (במיל')
מיכאל מס

ממפרץ חיפה ועד
הגולן ,צילום סא"ל
טל אלקובי ,מג"ד 53

יובל לעוצבת ברק
ביום  7באוקטובר השנה התכנסה עוצבת "ברק" ,חטיבה  ,188לציון  50שנה
להיווסדה .החטיבה פועלת כבר יובל שנים בכול הגזרות והחזיתות ותמשיך
לעשות זאת היכן שתידרש עם אותו ׳ברק בעיניים׳
אל"ם ניר רוזנברג ,מפקד החטיבה

 22׀ שריון 56

פברואר 2020

עצרת עוצבת ברק ,בראשות מפקדי ההווה והעבר ,צילום דו"צ חטיבה 188

תקופה שבין כסה לעשור,
בתאריך שהוא יום ציון מיוחד
בדרכה של החטיבה ,שאיבדה
מטובי בניה במלחמת יום
הכיפורים בקרבות הבלימה
וההבקעה ברמת הגולן ,התכנסו ביד לשריון
לוחמי החטיבה ומפקדיה ,יחד עם המשפחות
השכולות של  338נופלי החטיבה ,וקיימו עצרת
התייחדות מול כותל השמות .היתה זו הפעם
הראשונה שהחטיבה מקיימת את העצרת ביד
לשריון בלטרון ולא באתר ההנצחה הסמוך
למפקדת החטיבה שברמת הגולן .הדבר אִפשר
מפגש ייחודי בין המשפחות השכולות לרעים

ולחברים לנשק של אלה שלחמו ואינם עוד.
קודם לכן ,בבוקרו של היום התקיים מירוץ
חטיבה  188ובו רצו לוחמי החטיבה 188
קילומטרים ממפרץ חיפה ,דרך נחל תבור אל מעלה
שנ ִית
גמלא ומשם לתל־סאקי ,הג׳וחדר ,רכס בָ ָ
(רכס ַחזֵקָה) ,וציר הנפט .המכיר את המקומות
בודאי יבין את מסלול המירוץ שעבר דרך נקודות
ציון בעברה של החטיבה  -המפרץ המצוי על
תג החטיבה ,מעלות הגולן שדרכם עלה גדוד
המילואים  39של החטיבה כדי לתגברה במלחמת
יום הכיפורים ,אנדרטות הגדודים  71ו־ 53בגבעת
אורחה ובג׳וחדר ואנדרטות מפקד החטיבה אל״ם
בן־שֹהם ,סגנו סא״ל דוד ישראלי וקצין האג״ם

רס"ן בני קצין ז"ל ,שנפלו בציר בנפט.
את הערב של אותו יום מיוחד חתמה החטיבה
בעצרת חטיבתית ליובל של שנות פעולה,
רלוונטיות עם ׳ברק בעיניים׳ ואליה הוזמן כול
מי שנשא על כתפו את תג החטיבה .בעצרת
השתתפו כ־ 4000איש ובהם לוחמים ומפקדים
בהווה ובעבר ובני המשפחות.
עוצבת ברק כיום כמו בעבר מצויה בחוד החנית
של הלחימה ,ובעתיד הקרוב תצטייד בטנקים מהדור
החדש  -מרכבה סימן " 4ברק" .החטיבה מצויה כבר
בימים אלה בתהליך של הסבה והכשרת הלוחמים
לקראת עידן חדש של פעולה על פלטפורמה
חדשנית ,בתקווה לעוד  50שנים של ברק.
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חטיבה 401

את לי האחת
"קצב־השריון מבקיע את ההבקעה המכרעת ,האסטרטגית ,בתנאי
ששומרים עליו כול הזמן .אופן ההתקדמות האמיתי של כוחות שריון
דומה לנחל גועש המקיף איי־התנגדות חזקים וחודר למקומות תורפה.
הוא מתכווץ בעוברו פרצה צרה והוא מתפשט לאחר שעבר אותה"
(מדברי גנרל היינץ גודריאן :נחל גועש השריון)
רב"טית אור משה (נציגת דו"צ בחטיבה)
טיבה  401עוצבת "עקבות
הברזל" שהוקמה ב־ 15במאי
 1967הייתה אז חטיבת
מילואים בפיקודו של סא"ל
אורי בר־און .מאז ועד היום
עברה החטיבה שינויים רבים במבנה ובכוח האדם
המרכיב אותה וכיום היא כוללת שלושה גדודי
שריון " -שלח" (" ,)46עשת" ( ,)9ו"הבוקעים"
( ,)52שבכול אחד מהם פלוגה מסייעת ,גדוד
ההנדסה "אסף" ( )601ופלס"ר  .401החטיבה
לחמה בכול מערכות ומלחמות ישראל מאז
מלחמת ששת הימים ,ויש לה מורשת קרב
מפוארת ועתירת הישגים מבצעיים.
לחטיבה יש שם של חטיבת שריון מבצעית,
מקצועית ,לוחמת וחדשנית ,בין היתר בשל
עוצמתה הטכנולוגית  -חטיבת השריון
המתקדמת ביותר בצה"ל ,ולרשותה כלים
עוצמתיים מהמתקדמים בעולם  -ביניהם
טנק מרכבה סימן  4המצויד במערכת ההגנה
האקטיבית מפני טילים "מעיל רוח" ומערכת
ניהול קרב ממוחשבת המכונה צי"ד (צבא יבשה
דיגיטלי).
חטיבה  401וחיל השריון בכלל ,תהווה
כוח מכריע במערכה הבאה אם תבוא ,ועל כן
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הכוחות מאומנים לתמרון וללחימה בתוואיי
שטח שונים .בכול מקום ובכול זמן שבהם
יידרשו תחכום ,יצירתיות והכרעה  -שם תפעל
החטיבה .הלחימה המשולבת של שריון ,חי"ר,
הנדסה וארטילריה בצוות קרב חטיבתי ,מדגישה
את הרלוונטיות של החיל ושל החטיבה בשדה
הקרב המודרני ומביאה לידי ביטוי את חשיבות
שילוב המקצועות השונים של זרוע היבשה.
בנוסף לשילוביות החטיבה עובדת בשיתוף
פעולה הדוק עם זרועות המודיעין ,האוויר
והים .במרכזה של החטיבה עומד משולש "רוח
הברזל" המורכב מהיסודות של ניצחון ,אנשים
ומקצועיות .שלושת היסודות האלה מהווים

לוחמי חטיבה  401בפעילות

את הבסיס לרוח החטיבה ולערכים שעליהם
היא מחנכת את חייליה ומפקדיה בכול מקום
ובכול זמן.
אין ספק שבבסיסה של החטיבה עומדים
אנשים מנוסים ,מקצועיים ,מאומנים ומסורים,
המובילים את החטיבה בגאווה להישגים
משמעותיים אלה .כלים מתקדמים לא מספיקים
כדי להפוך חטיבת שריון למובילה בצה"ל ,עליה
להיות נתונה בידי האנשים הנכונים והאיכותיים
ביותר ,ולדעת כי כול חייל ומפקד בחטיבה הוא
משמעותי והכרחי לביצוע המשימה .המחויבות
ותחושת השליחות המניעות את חיילי צה"ל
ומפקדיו ,הן אלו שיבטיחו את העמידה ביעדים
המורכבים הניצבים בפניהם.
בליבת העשייה של החטיבה ובקרב לוחמיה
ומפקידה עומד מאמץ המוכנות למלחמה,
שמתבטא באימונים ובתרגילים רציפים ,גם בזמן
תעסוקה מבצעית משמעותית בגזרות השונות
ברחבי הארץ .האימונים מתבצעים בכלל הגדודים
ובכול הרמות ,מרמת מטה החטיבה ועד רמת
הלוחם בקצה ,כי לשמור תמיד על כשירות גבוהה
ועל רמת שיא של מוכנות.
בשנת  2019החטיבה נטלה חלק פעיל וביצעה
מעבר מהיר משגרה לחירום בכול האירועים

לוחמי חטיבה  401בפעילות

המשמעותיים לאורך הגבולות בצפון ובדרום,
לרבות אירוע "בין ה ְמצָרים" באוגדה  91ובמבצע
"חגורה שחורה" ברצועת עזה .במבצע "גן סגור"
שבמהלכו נורו מעל ל־ 600רקטות לעבר יישובי

לוחמי חטיבה  401בפעילות

לוחמי חטיבה  401בפעילות

ישראל במאי האחרון ,ביצע גדוד "שלח" ()46
תעסוקה מבצעית בגזרת אוגדת עזה .הגדוד לחם
ברציפות יותר מ־ 48שעות ברציפות וביצע ירי
של מעל  100פגזים והשמיד מעל  50איתורים
ומטרות אויב.
המאמץ המרכזי מתלכד בסופו של דבר
ל"לבנות אימון" ממוקדות המכשירות את
הלוחמים לתרחישי לחימה במתווה דרומי
(רצועת עזה) ובמתווה צפוני (לבנון) וכוללות ,בין
היתר ,אימון מפקדים אינטנסיבי ,תרגול לוחמת
תת־קרקע ,תרגולי הפעלת אש ,ניווטים ולמידה
מעמיקה של השטח .כלל גדודי החטיבה וכן
הפלס"ר ומפקדת החטיבה  -משתתפים באימונים
הנערכים במשך שלושה־ארבעה חודשים.
בימים אלו מבצעים גדודי החטיבה תעסוקה

מבצעית רב־זירתית בגזרות הכי נפיצות
ומבצעיות במדינת ישראל  -בגבולה הצפוני,
גזרות סוריה ולבנון ,ובגבול רצועת עזה בדרום.
לוחמי החטיבה ומפקדיה עומדים על המשמר
ביום ובלילה ,בכול תנאיי מזג האוויר ,כדי לשמור
על ביטחונם של תושבי מדינת ישראל ,גם כאשר
נקראו באותה עת לסייע לכוחות החילוץ וההצלה
בעיר נהריה.
החטיבה משקיעה מאמצים רבים בפיתוח
אנשיה ומפקדיה באמצעות מופעי דגל כמו
הקמ"ם (קורס מ"מים מתקדמים) ,שהוא
מופע ייחודי מסוגו של החטיבה ,המתקיים
זו הפעם הרביעית בינואר  .2020הקורס
נערך בהשתתפות מפקדי מחלקות מצטיינים
מהגדודים השונים (מפקד מכול פלוגה) כדי
לפתח עבורם כלים מקצועיים ופיקודיים ,לשפר
את האיתנות הפיזית והמנטלית ,ולעורר חשיבה
תחבולנית ופורצת גבולות בקרב דור המ"פים
העתידיים של החטיבה .במהלך השבוע יועברו

תכנים מבצעיים המתרכזים באימונים פיזיים
עצימים הכוללים אימונים בטנקים ,הפעלת
אש ,ניווטים ואימונים בשיתוף פעולה עם זרוע
האוויר וזרוע הים .עוד יתמקד השבוע בחיבור
המפקדים לרוח החטיבה ובתכנים ערכיים כמו
מפגש עם משפחות שכולות ,שיחת מפקד עבר
וערב מח"ט ומג"דים.
החטיבה גם ממשיכה להוביל ולהשקיע
במאמץ הטכנולוגי .בתחילת השנה הובילה
החטיבה את שלושת ימי התרגיל של "הצק"ג
הרובוטי הראשון  -עתיד המערכה הבאה" .אלה
רובוטים חדשניים ויחידים מסוגם המשמשים
ככלי הנדסה ורק"ם בלתי מאוישים ,רובוטים
אוטונומיים ומשוכללים שמטרתם לאסוף מידע
ולהשמיד כול מטרה ,בשעה שהלוחם שמפעיל
אותם ממוקם עשרות מטרים מזירת האירוע.
התפיסה המדוברת דוגלת בצוות קרב המורכב
מרובוטים לוחמים ולוחמים אנושיים כאחד
 תפיסה חדשנית ומהפכנית שמעמידה אתהיכולות הטכנולוגיות של זרוע היבשה וחיל
השריון במרכז.
בכול מקום ובכול זמן שיידרש ,החטיבה
ולוחמיה מוכנים למלחמה ומוכנים לניצחון
 נהיה הראשונים לפעול ,הראשונים להגיעוהראשונים להכריע .ברשות החטיבה עומדים
האמצעים ,היכולות והכלים לעמוד בפני אתגרי
שדה הקרב המודרני .לוחמי החטיבה ימשיכו
לחתור למגע בעוז ובנחישות ויעשו הכול למען
ביטחונה וריבונותה של מדינת ישראל בכול
גבולותיה.
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המחלקה של אור במהלך המסלול

להילחם כדי
להיות
לוחם
מי אור רובין ,בן  20מחדרה,
בן בכור למשפחה .לפני
שהתגייסתי לצה"ל נקבע לי
פרופיל  64עקב בעיות ברכיים
וגב .התגייסתי בדצמבר ,2018
בלי הבנה מוקדמת לגבי סוגי השירות בצה"ל.
שובצתי לחיל השלישות ,ולאחר מחזור של קורס
מקצועי הוצבתי בחטמ"ר  ,417היא חטיבת
הבקעה .לאחר תקופה של שנה שבה קיימתי
מספר תפקידים באגף השלישות ,לרבות תפקיד
של ממלא מקום נַּגָד ,הגעתי לתחושת מיצוי,
ורציתי לעבור ולהיות לוחם  -זה תמיד עניין
אותי .ראיתי את הלוחמים מהצד ובפעילות,
ורציתי להיות כמותם .ידעתי שלמרות הבעיות
אני מסוגל  -אם אני רוצה.
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לפני כמה חודשים הזדמנתי להרצאה בפני חיילי
מחזור גיוס מארס  .2018במהלך המפגש עם
הלוחמים נתקלתי בחייל בשם אור ,שהיה אז חייל
בצמ"פ ,המתעתד להיות לוחם שריון בחטיבה .7
הסיפור של אור הקסים אותי  -לא מדובר בעוד
לוחם  -זהו סיפור של חייל שנאבק כדי להיות
לוחם ,והרי הוא לפניכם
כתב וצילם סמל אור רובין ,ערך אל"ם (במיל') רונן איציק

אור משתלב בתפקיד לוחם שריון בטקס הענקת
הכומתה

אור רובין ,חייל שלישות בחטיבת הבקעה

המפקדת שלי ,קצינת השלישות החטיבתית,
לא הייתה מרוצה מהחלטה זו ,והייתה בטוחה
שאני לא מסוגל להיות לוחם (הרבה בגלל
העובדה שהייתי עם פטור לעבודה משרדית
בלבד) .אבל אני התעקשתי והעליתי פרופיל
בלי שהיא תדע.
העניין הזה לקח לי זמן ופגישות רבות עם
אורתופדים ועם הרופאים בוועדה לשם העלאת
פרופיל .ופתאום באחד הימים ,המפקדת שלי
גילתה שיש לי פרופיל  - 72היא התעקשה שלא
אעבור ללחימה ,ולמרות זאת הרבה מפקדים
המליצו על מעבר ,לרבות סגן מפקד החטיבה.
למזלי באותה תקופה מפקד חטיבת הבקעה היה
שריונר ,אל"ם אודי צור (כיום מח"ט  ,)7וכך,
למרות התנגדות המפקדת שלי ,ולאחר שיחת
מח"ט ,שבה הוצע לי לצאת לקורס קצינים ולהיות
קצין שלישות  -אני ראיתי את עצמי פועל רק
למען דבר אחד :לוחם!
זה דרש ממני מאבק לא פשוט ,כולל קבילה,
אך בסופו של תהליך אישרו לי את הבקשה,
והצטרפתי לגיוס מארס  19בשריון ,לחטיבה .7
בגלל הבעיות שיש לי בגב ובברכיים הופתעתי
לגלות שאני משובץ בתור טען .היה נראה לי
הגיוני יותר שאשובץ בתפקיד אחר .דיברתי עם
החובש הפלוגתי והוא אמר לי שהוא ממליץ,
ושהוא ידבר עם הרופא וקרוב לוודאי שאעבור
תפקיד .אולם המפקדים ציינו בפניי שאם אעבור
מתפקיד טען ,בשל בעיות בריאות ,סביר שיפלטו
אותי מהמסלול ,כיוון שאנו מצויים כבר בשלב
מתקדם .לרגעים זה היה נראה אבוד ,ובשלב
מסויים כבר השלמתי עם זה שאחזור לתפקיד
תומך לחימה ,וגם שסביר מאוד שאחזור
לשלישות.
אולם לאחר שיחה עם המג"ד הוא החליט
להפתיע אותי ,ולאחר שכבר די אימצתי את
המחשבה שזה לא אפשרי ,הוחלט להכשיר אותי
במסלול מהיר לתפקיד נהג טנק.
היום ,לקראת סיום הצמ"פ ,אני מוסמך כנהג.
עוד חודש וחצי אגיע לפלוגה המבצעית ,לקו
עזה ,ואגשים חלום .ומי יודע אולי עוד אפגוש
את המח"ט שלי שוב ...הפעם בחטיבה .7
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הרפתקאות
י ִָדי בבה"ד 1
רס"ל ידעיה (ידי) כהן שירת כתותחן בגדוד  ,77ובהמשך שימש נגד קטלניות ,בוגר
קורס מאסטר גאנר .לאחר מאמצים רבים ולאחר פציעה ,יצא ידי לקורס מפקדי
טנקים ולקורס הקצינים .אנו מלווים אותו במסע הזה ,והפעם  -בה"ד 1
ידעיה כהן* (צילומים מהארכיון האישי)
בית הספר לקצינים הגעתי קצת
מאוחר מהרגיל ,אחרי  4שנים.
ממה ששמעתי הבנתי שאני
הולך ל"בית מרגוע" ,סוג נופש
לפני הקק״ש  -בריכה ,בנות
ושמש .כשהגעתי הבנתי שזו דרך אחת להסתכל
על הבה״ד ,אך יש דרכים טובות יותר .אם תבקשו
ממני לתאר את בה״ד  1במשפט יחיד אני חושב
שאגיד לכם משהו בסגנון :״אוניברסיטה שבה
אתה מתאמן בזמן החופשי ל"איש הברזל״.
באופן כללי ,מלבד שבועיים בשטח וניווטים
מדי פעם ,היום שלך מתנהל בצורה יחסית קבועה.
אתה קם ב־ 6בבוקר ,יוצא לריצה קצרה של
ארבעה עד שישה קילומטרים או עושה אימון
כוח ,ואחר כך מתקלח ,לובש בגדים נקיים ,עובר
בשק״ם ,קונה בורקס תפוחי אדמה וקפה ,ומגיע
לשיעור הראשון בנחת.
השיעורים עוסקים במגוון נושאים ונועדו
לתת בסיס אחיד לכלל קציני היבשה בצה״ל,
כשהמטרה הגדולה היא להשתפר ביכולת
שלנו לפעול ב״קרב המשולב״ .תרגילי הסק״ם
(סדרת קרב משולבת) בסוף ההשלמה הם
הביטוי המעשי לכך .בשביל שריונר להיות
עם מפק״ץ (מפקד צוות) חי״רניק  -זו חוויה
רצינית ,ועם צוות שכולל צוערים מיהל"ם,
דובדבן ועד גבעתי ותותחנים ,זו כבר בכלל
חוויה מעצבת .בפעם הראשונה הבנתי מה
ההבדל בין גלצ״ח (גילוח־צחצוח שריונאי)
לגלח״ץ (גילוח צחצוח של חירניקים) .בשבילם
משמעות הביטוי היא ״מרחתי קצת משחה על
קצה הנעל מעל הבוץ" ,ואילו אצלנו אם לא
רואים את ההשתקפות שלך על הנעליים לא
פתחת את הבוקר כמו שצריך.
הלימודים שעברנו בבה״ד היו משמעותיים
מאוד  -נוהל קרב ,ניווטים ,ניתוח שטח מעמיק,
צורות הקרב השונות ,ואפילו סדנת הפעלת אש.
אבל אני חושב שהדבר החשוב והמשמעותי ביותר
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סיום מסע בה"ד 1

בבה״ד  1הן ההרצאות שמתקיימות כמעט בכול
שבוע.
ללמוד חומר מקצועי אתה יכול בעצמך,
מצופה מכול מפקד בצה״ל ובטח מקצין שיהיה
"אוטודידקט״ .רק בצורה זו אפשר להתגבר על
ההכשרות הקצרות של קצינים ומפקדים .הערך
המוסף שבה״ד  1מאפשר לקצינים זו בדיוק
העצירה הזו ,ה״מנוחה״ משגרת האימונים
והשגרה המבצעית הלוחצת ,והאפשרות לחשוב
ולבנות את התפיסה הפיקודית והמערכתית
שלך .אם נקביל את התפקיד הראשון כקצין
ל״שטח החיוני״ הרי ההרצאות הן ״שטח
המפתח״ .מגיעים מרצים עם דעות שונות
ומגוונות ,מתחומים שונים בחברה הישראלית,
החל בקצינים בכירים עם ניסיון קרבי עשיר ועד
לראשי מכינות ואנשים שמקדמים פרויקטים
חברתיים באזרחות .לאחר ההרצאה הדיון
פתוח לכול שאלה ,דבר שמאפשר לבנות תפיסה
פיקודית וערכית מגובשת יותר .מה שיוצר את
ההבדל ,לדעתי ,בין קצין למפקד מלבד התחום
המקצועי זו ראיית העולם הבוגרת והכוללת
יותר שמתפתחת שם בבה״ד .1

למרות כול זאת ,אם לא הייתם בבה״ד 1
בשבת  -לא חוויתם את בה״ד  1כמו שצריך.
מי שחושב ששריונרים הם עם קשה ,שדוגל רק
במשמעת ברזל ,יגלה שהמיתוס מתנפץ לו בפנים.
שבת בבה״ד  1מתחילה באספה מבודדת של
כלל השריונאים ,שמרגע שיצאו ל״נוהל שבת״
לא הלכו להתקשר אפילו להגיד שלום לאימא,
כי עכשיו מתחילה העבודה הקשה .בשעתיים
הבאות הם יאלתרו מערכונים סאטיריים על
אירועים ממהלך השבוע ועל החילות השונים,
ואותם יחברו להצגה שנקראת ״תיאטרון שריון״.
האירוע המכונן הבא במהלך השבת הוא בגמר
ארוחת שישי .אף צוער לא יצא מחדר האוכל
לפני שיקומו השריונאים לשירת ״תחנות 3״
(מילים :לא ידוע ,לחן :עממי) .עם הזמן כלל
הצוערים לומדים את המילים ובסוף ההשלמה
חייבים לדעת את כול המילים .כאשר ההמולה
נרגעת ,יעלה שריונר ויכריז על השעה שבה יתחיל
תיאטרון שריון.
הראשונים שיגיעו לרחבת מגרשי הספורט
בבה״ד  ,1שם מתקיים תיאטרון השריון ,הם
צוערי מג״ב .מסורת שנבנתה על המסורת של

ידי כהן ואל"ם (במיל') רונן איציק ,לאחר שסיימו
את הקורס וקיבלו את סיכת המ"מ

ידי כהן בבוחן שטח
אחוות הצוות בבה"ד 1

תיאטרון שריון היא המסורת של ״שולחן מג״ב״.
הצוערים מגיעים עם שתיה ,חטיפים ושלטי
ניקוד לסצינות בתיאטרון בסגנון ״נפץ ,נ״ט,
לחיי בריק״ ,וכיתובים מפרגנים פחות בסגנון
״לא הבנתי ,אל תמחאו כפיים״ .אחריהם
יגיעו כול צוערי בה״ד  1שסוגרים שבת (מאות
צוערים ,מגדוד אחד ועד ארבעה גדודים) ,ובסוף
יגיעו השריונאים ויציגו מערכונים לתשואות
הקהל .את התיאטרון יפתחו ,כמיטב המסורת,
בהקראת קטעים נבחרים מהספר שהיה לאגדה
(״על בלימה״) ויסגרו בשירת ״הזחלים״ (מילים:
לא ידוע ,לחן :עממי) ,ולאחר מכן בתשואות
הקהל ומחיאות כפיים נלהבות .או אז ילכו
השריונאים בבה״ד עם חזה נפוח במהלך כול
השבוע וידחו בנימוס בקשות מהקהל ״לצחוק
עליהם״ בתאטרון הבא.
את ה״לורן״  -בוחן הכושר לקצין בבה״ד,
הכולל בוחן מסלול ,ריצת ֶוסְט וירי לאחר מאמץ,
עושים הצוערים בשלוש קבוצות של רמת קושי.
יחידות מיוחדות  -הצוערים מסומנים בכחול,
שאומר לבוחנים שהם צריכים לרוץ קילומטר
נוסף עם וסט חי״ר ללא סימון .ומתנייע שאומר
לבוחן שהצוער צריך לטפס חבל  3מטרים במקום
 6מטרים ולקבל עוד דקה לריצת וסט .שריונאי
אמיתי יגיע למבחן בגאווה ,עטוף כמו מומיה
באיזולירבנד אדום ,ולא ישכח לצעוק לבוחן לפני
שהוא ניגש לחבל ״אני מתנייע ,אני מתנייע״...
כיף לראות איך צוערי השריון יודעים לשלב
בין משמעת ברזל ומקצועיות לא מתפשרת לבין
חום ,הומור עצמי ואנושיות.
עכשיו מגיע השלב השני ,ההשלמה ,או כמו
שרבים מתארים (ובצדק) ״עד עכשיו היית בחלום
המתוק ,יושב עם קוקוס ומטריה בחופים של
תאילנד .התעוררת כי נפלת מהמיטה וכול
החברים שלך רצים לטנקים  -הוקפצתם.״
בהצלחה ,אתה בקק״ש".
*ידעיה כהן ,צוער ,לשעבר נגד קטלניות
בחטיבה 7

פברואר 2020

שריון  56׀ 29

סטטוסים נבחרים מהמשטח
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החטיבה שהגיעה
למבצע "צוק איתן"
על זחלים
לוחמי חטיבת "הראל"  10רק עברו לפיקוד הדרום וכבר הופעלו בצורה
משמעותית .זהו סיפור שטרם סופר על טנקי מרכבה סימן  2שלא נפלו
מ"אחיהם" הצעירים והמשוכללים ,וכן על המפקדים והלוחמים שתרמו רבות
למאמץ המלחמתי באותו מבצע" .מאז יום הכיפורים זה לא קרה ,אני גם לא זוכר
שדבר כזה קרה בשנים האחרונות  -יחידה שגויסה ,לקחה את הטנקים ,עשתה
טל"ת ונסעה לחזית" ,ציין גיא אליהו ,אחד המג"דים
רס"ר (במיל') דוד בקר ,צילום :רן זיסוביץ
קיץ האחרון מלאו חמש שנים
למבצע "צוק איתן" ,המערכה
המשמעותית ביותר ברצועת
עזה מאז היציאה ממנה בתוכנית
ההתנתקות בקיץ .2005
בחודשים האחרונים סופר על מורשות הקרב של
החטיבות הלוחמות והועלתה על נס גבורת
הלוחמים .אך המפקדים והלוחמים של חטיבה
 ,10הנושאת את שמה של "הראל" האגדית,
הרגישו ששכחו מאחור אותם ואת תרומתם
במבצע זה .זה לא שאין להם במה להתגאות ,אם
כי בהיותם חיילי מילואים הנקראים לדגל רובם
יגידו בוודאי "כשצה"ל קורא  -סרג'ו בא" .הם
אכן התייצבו 83 ,אחוזים מכלל הכוחות של
החטיבה .זמן קצר לפני המבצע חטיבה  10הוגדרה
כ"חטיבת גיוס מהיר" .המשמעות היא שבעת
הפעלת אמת יתייצבו הלוחמים לגזרה שאותה
הם לא מכירים ולא התנסו בה בפעילות טנקאית.
זו הייתה חטיבת השריון היחידה באותו מבצע
שהגיעה מהימ"ח לחזית על זחלים .הפעם
האחרונה שכך נעשה הייתה כנראה במלחמת
יום הכיפורים .הטנקים של שלושת גדודיה ,360 -
 363ו־ - 429נסעו במצטבר כ־ 19אלף ק"מ .כול
טנק בשני הגדודים הראשונים הגיע לממוצע
מדהים של  211ו־ 346ק"מ בהתאמה בגזרתו .יש
לזכור שמדובר בטנקי מרכבה סימן  ,2ללא מערכות
האש ,המיגון והתקשוב המתקדמים שיש לאחיהם
הצעירים יותר עם המענ"ק ,מערכת הבק"ש
הממוחשבת עם תותח  120מ"מ ו"מעילי הרוח".
גדודי החטיבה הופעלו ב־ 8ביולי  2014לטובת
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משימת הגנה באוגדת עזה .גדוד  360בפיקודו
של סא"ל מומי אביטל נשלח לגזרת החטיבה
הצפונית ,וגדוד  363בפיקודו של סא"ל גיא אליהו
נשלח לחטיבה הדרומית .לאחר כחודש ,גדוד
 429החליף את גדוד  363והמשיך את משימותיו
באזור דרום הרצועה .הלוחמים קפצו ,לעיתים
כמעט  24שעות ביממה ,לאיתור פירי מנהרות
מחבלים ,טיפלו באירועי חדירה לשטחנו ,סייעו
בהגנה על היישובים ,ירו לעבר מטרות בשטח
הרצועה וכמה מהם ,מגדוד  ,363אף חצו את
גדר הגבול לאזור שדה התעופה הישן בדהניה.
בראיון מיוחד לביטאון השריון ,חזרו המג"דים
מומי וגיא לאותם ימים דרמטיים בקיץ .2014
ספר קצת על עצמך ,בן כמה אתה? במה
אתה עובד? מה המצב המשפחתי?
מומי" :אני בן  ,48גר בנטף שליד ירושלים,
יש לי שלושה ילדים .אני בא מהתחום של ההיי־
טק ועובד באינטל .פיקדתי על גדוד  .360בסדיר
הייתי בחטיבה  7וב־ .460אחרי שהשתחררתי
הגעתי לגדוד  360בתפקיד מ"פ ,ומילאתי את
התפקיד כ־7־ 8שנים ,אח"כ הייתי סמג"ד ,עזבתי
את הגדוד ,וחזרתי בתפקיד מג"ד שאותו מילאתי
 5שנים .בסוף  - 2014תחילת  2015עזבתי את
החטיבה".
גיא" :אני עוד מעט בן  ,41גר בקדומים
שבשומרון ,נשוי ויש לי שלושה ילדים .עובד בתור
יזם וקבלן בחברת בנייה .הייתי בסדיר בחטיבה
 ,7התחלתי כעתודאי במסלול שנקרא עתודה
קרבית ,עשיתי מסלול בחטיבה  7והגעתי לתפקיד
מ"מ .השתחררתי ב־ 2004אחרי תפקיד מ"פ

בגדוד  .75למילואים הגעתי לחטיבה שמספרה
היה אז  213ובהמשך קיבלה את המספר 10
ונכנסתי אליה בעצם בתפקיד מ"פ .אחרי תקופה
קצרה יחסית של כארבע שנים בתפקיד מ"פ
החלטתי שאני רוצה להיות מג"ד .הייתי תקופה
קצרה מאוד סמג"ד .בסוף  2009נכנסתי לתפקיד
מג"ד  ,363ואותו מילאתי עד  .2014החליף אותי
מג"ד שהגיע מחטיבה  279שהתפרקה".
גיא סיפר גם על התהליך שעברה החטיבה
בתקופה שקדמה למבצע" :בגלל רה־ארגון שעבר
מערך המילואים בשנים 2013־ 2014החטיבה
לא הייתה אמורה לקבל ימי מילואים באותה
שנה ועלתה אצלנו השאלה לגבי איך אפשר
להחזיק אותה במצב כזה .למזלנו התאפשר לנו
לתת מחלקות טנקים לאימוני שת"פ עם יחידות
סדירות .באורח פלא העבירו אותנו תחת פיקוד
אוגדה  252שבפיקוד הדרום ואף עשו תרגיל
חטיבתי באפריל  .2014קיימנו אימוני מחלקות,
למדנו את צד האופרטיבי של פיקוד הדרום
והתחיל צוק איתן .יצא שבשנה שהיינו בטוחים
שלא יהיה בה כלום ,עשינו  120ימי מילואים".
מה הדבר הראשון שעשית כשנודע לך על
ההפעלה של הגדוד במבצע צוק איתן?
מומי" :ביום של ההפעלה בצוק איתן היינו
בחטיבה ,באוגדת עזה בנוהל קרב .הסיפור של
חטיבה  ,10של הגדודים ,מתחיל בערך חודש
או חודשיים לפני כן ,כשהעבירו אותנו מאוגדה
צפונית לפיקוד הדרום .חודש לפני כן נפגשתי
עם מפקד החטיבה הצפונית ,וההרגשה הייתה
שהולך להיות מבצע בעזה .חודש שלם ,אני לא

חטיבה  10הראל:
איתנים בעורף  -מנצחים בחזית

זוכר כמה ימי מילואים ,היינו באוגדה בנוהלי
קרב ,סיורי קו וימי מ"מים .ביום של ההפעלה
היינו בנוהל קרב ובאמצע קיבלנו טלפון .אני כבר
שבוע לפני כן מסתובב עם ארגז המלחמה שלי,
כך גם נהגו מ"פ או שניים שהבינו את העסק.
כשזה קרה לא הייתה שום הפתעה ,זה היה די
ברור מאליו שזה קורה .פשוט שמחתי שאני לא
צריך לנסוע הביתה להביא את התחתונים שאני
צריך בשביל זה".
גיא" :במאי־יוני  2014חוברנו אופרטיבית
לפיקוד הדרום .ביולי המג"דים כבר עשו את
הקפ"קים עם החטיבות המרחביות של עזה.
החל מסוף יוני לא היה יום שבו מפקד החטיבה
הדרומית לא הרים אליי טלפון ועדכן בכל מה
שקורה ,למרות שאני איש מילואים .לכן היה
מתח כי בסוף יוני הסתיים מבצע 'שובו אחים'
אז מצאו את הגופות של שלושת הנערים .הבינו
שהיו פה חטיפה ורצח והכול שצף ממש .צוק
איתן התחיל רשמית ב־ 7ביולי והופעל לנו גיוס
באותו יום .ב־ 7ביולי בבוקר דיבר איתי ,כהרגלו,
מפקד החטיבה הדרומית עמוס הכהן ואמר לי
'תשמע גיא ,אני אפעיל את כול כובד משקלי
מול אלוף הפיקוד כדי שנביא אתכם .אני מרגיש
שהסיר רותח .תתפוצץ לי מנהרת תופת או יצאו
מחבלים ממנהרה וזה יקרה עוד הלילה' .מומי
אמר לי שבוע לפני שהתיק שלו באוטו".
בראייה לאחור ,האם להערכתך הגדוד היה
ערוך ומאומן למבצע?
מומי" :הגדוד היה מאוד מוכן .בראייתי בתור
מג"ד במשך  4שנים ,גם אם לא הייתי שם ,הכול

היה תקתק בצורה מושלמת ,הכול זרם והתחבר
אחד לאחד .מבחינתי זה היה כאילו התכוננתי
 4שנים ,והיינו ממש בשיא מכול הבחינות .לא
היה צריך לבנות ולחבר שום דבר ,הכול היה מוכן
לפניך ונשאר אחריך .היו לנו אימוני מחלקות
מאוד אינטנסיביים בשנה הזאת ,לכן יצא לגעת
כמעט בכול הפלוגות .הייתי בהרגשה כאילו הצבא
ידע והיה מוכן שזה יקרה ,לפני שזה קרה .קיבלנו
לפני כן הרבה סגירות פערים מבחינת כוח אדם:
מ"מ סיור ,מ"מ מרגמות ,רופא ופרמדיק נוסף.
אלה גורמים שהיו חסרים לנו הרבה שנים קודם
לכן ,ואז היה כאילו חץ מכוון שהדבר הזה יקרה".
גיא" :הגדוד היה ערוך ומאומן .פעלנו הרבה
מאוד במחלקות עצמאיות ,ואימוני המחלקות
תרמו לנו המון בעניין הזה .אוסיף ואומר שרמת
המקצועיות שהגדוד הפגין הייתה גבוהה מאוד,
כאמור המחלקות ,המ"מים המ"פים היו הרבה
יותר שם ,כי לא נלחמתי כצק"ג .מבחינת
קילומטרז' ,ואני לא אחראי על ספר שיאי גינס
של השריון ,בחודש אחד רק הגדוד שלי עשה
מעל  11אלף ק"מ ,יותר מחטיבה  188 ,7ו־.401
בדקתי את סיכומי הלחימה שלהם .כשהלחימה
התגברה והאיום של המנהרות והמטענים עלה,
בעצם לכול זיהוי על הגדר נסע צוות טנקים
לבדוק אותו .גם המנועים שלנו החזיקו מעמד,
האנשים טיפלו בטנקים כראוי .זה גם העיד על
עומס הפעילות בשבוע וחצי הראשונים ,כאשר
החי"רניקים הפעילו אותנו לפעמים  24שעות
ביממה .הייתי צריך להסביר להם שיש בני אדם
בפנים ,שיכולים לעבוד  20שעות ביממה ,וגם

 48אם צריך ,אבל אי אפשר במשך שבוע שלם
לתת להם לישון במשך שעתיים בלילה .הלוחמים
שלי צריכים לקבל מנוחה כמו כול לוחם בגזרה.
אם טנק עשה  80ק"מ ביום ,זה המון בשבילו.
הסברתי להם שאני מוכרח לבדוק זחל והינעים
ולעשות טיפול כול  500ק"מ .בשבוע עשינו את
הקילומטראז' הזה .זה היה עומס מבצעי מאוד
גדול ,והישג מבצעי של הלוחמים והמפקדים".
הבנתי שהחטיבה הוקפצה במהירות ,מהימ"ח
ישר לחזית
מומי" :תראה ,המרחק בין הימ"ח לחזית
הספיק לנסיעה על זחלים .קיבלנו התרעה
והופעלנו ב־ 11:00בבוקר כאשר הגיוס הרשמי
הופעל ב־ .17:00יצאנו עם הטנקים מהימ"ח
למחרת ב־ 08:00בבוקר .אך עצרו אותנו ואמרו:
'תירו ותעשו קצת אימונים ,למשל אימוני
מקלעים' .בערב כבר היינו בגזרת החטיבה .זה
היה ממש קרוב ותוך זמן לא רב כולם הגיעו".
גיא" :על זחלים .אמרו לי שב־ 252מאז יום
כיפור זה לא קרה .אני גם לא זוכר שדבר כזה
קרה בשנים האחרונות :יחידה שגויסה ,לקחה
את הטנקים ,עשתה טל"ת ונסעה לחזית .היה
מאמץ גדול של כולם שנגיע וניכנס לגזרה לפני
החושך .הגענו ליעד בסביבות  .19:00-18:00לפני
הצהריים טרם הנסיעה קיימתי שיחת גדוד כי הייתי
חייב לדבר עם האנשים .הדגשתי להם את המיגון
האישי ,ציינתי כמה חשוב שמגיעים ,ועוד לגזרה
שהם לא מכירים .רציתי לעשות הכנה מנטלית
לאנשים ושנלמד תוך כדי תנועה .בסוף ,כך גם
הסברתי בתדריכים באוגדה ,הבאתי טנקי סימן
 2בלי מעיל רוח ,מענ"ק וצי"ד .ידעתי שאם לא
אעשה הכנה מנטלית מינימלית לאנשים ,הם לא
יעלו למשימות כי זו התאבדות .אמרתי להם שאם
מסתכלים על המפה של המזרח התיכון ,מרכבה
סימן  2שווה ערך לאברהמס סדרה  1של צבא
מצרים .זהו עדיין אחד מטנקי המערכה הטובים
של המזרח התיכון .הוא מיושן אומנם ,אבל האדם
שבטנק ינצח במלוא מובן המילה .טכניקה קרבית
נכונה ,ביצוע אחר של המשימה  -יכולים להביא
לאותן תוצאות מבצעיות .לעומת הסדירניקים
בגזרה שיש להם שנה־שנתיים ניסיון ,אצלנו זה
10־ 15שנים .אני למשל ,ראיתי את עזה מבפנים
ומבחוץ .אמרתי לאנשים זה מה שיש ,עם זה
נלחמים ועם זה ננצח .בדיעבד השיחה מאוד עזרה".
גיא סיפר על הימים הראשונים של ההפעלה
והאתגרים שבהם נתקל" :ב־ 8ביולי היינו בגזרה.
באותו לילה התפוצצה מנהרת תופת בכרם שלום,
וכבר בלילה זרמנו פנימה ונכנסנו למשימות,
כולל לאותו מקום בו התפוצצה המנהרה .היינו
עם פלוגת טנקים של גדוד  71ועשינו ציוותים
זמניים של טנק מ־ 188ומחלקה שלנו .מג"ד 71
העביר לנו היסטוריה גזרתית במהירות .הספקנו
לעשות תיאומי כוונות באור יום ולכן הגענו
יחסית מתואמים .דיברתי עם מח"ט הדרומית
ועשינו ניסוי כלים לכול המא"גים .ביומיים
הראשונים הייתה הרגשה של מלחמה ולא של
בט"ש ,זה גם התבטא במנטליות של האנשים כי
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זה מה שאמרו בבית .העסק התגלגל במהירות,
לא היו לנו שטחי כינוס והתמקמנו במחנה כרם
שלום .לא הסכמתי שאנשים יישנו בפריקסטים
כי פחדתי מנפילות .התעקשתי שהאנשים שלי
יישנו בנגמ"שים .בוקר אחרי זה נפלו פצמ"רים
בבסיס שגרמו לשני פצועים קשה ופצוע בינוני
מההנדסה ,והמסר עבר .החיילים הבינו כי הם
חייבים לישון בתוך הנגמ"שים ובתוך הטנקים.
החלטתי לשלוח את כול הדרגים שלי לצאלים
כדי להרחיק אותם מקו המגע".
ההפעלה המהירה זה משהו שתרגלתם בעבר?
מומי" :בגזרה הזאת ספציפית היה לנו ניסיון
של חודש .אחרי התקופה בחטיבות הצפוניות,
כאשר ירדנו דרומה כולם התרגשו .בצפון הייתה
לנו תפיסה של להיות מוכנים ולזנק .העברנו
את הטנקים לדרום לא הרבה זמן לפני כן ולא
ממש הכרנו את המסלולים .את נוהל הקרב ואת
הקפ"ק ( 2קבוצת פקודת לפני פעילות) עשינו
באותו יום .לבוא ולהגיד שזו הדרך לרמפות
כשהיינו 'ילדים' בחטיבה  7וידענו בדיוק לאן
צריך להגיע  -זה לא היה קיים .אבל כולם הבינו
שהסיבה העיקרית בגינה עושים מילואים היא
לא בשביל לעשות תעסוקות בהר חריף ,אלא
בשביל אירוע כזה .אז כשזה קרה  -כולם הרגישו
מוכנים ויצאו לדרך".
מה הגדוד שלך עשה במהלך המבצע?
מומי" :הגדוד שלנו היה זה שהחליף את הגדוד
שהוצב בשגרה בחטיבה הצפונית של עזה .זו גם
הייתה המטרה שלנו בחרום .גדוד אחר שהיה
שם הוחלף על ידי שלושה גדודי חי"ר .התפקיד
שלנו היה ,כאמור ,להחליף את גדוד הטנקים
שנמצא שם.
רוב הפלוגות התפזרו בין הגדודים האחרים.
למפג"ד היו שתי משימות ,האחת  -גדוד ועוד
פלוגה בתור עתודה .כלומר ,ספקי טנקים לגדודים
האחרים כדי לשמור על הכשירות שלהם .השנייה
 מבצעית .השגרה של הטנקים שלנו הייתהלירות הרבה לתוך עזה .היינו גם בכמה אירועים
שבהם נפתחו מנהרות ,כולל המקרה המפורסם
של מגד 'גפן'  -מחלקה שלנו הייתה שם ,אחד
הטנקים ירה על האנשים שיצאו מהמנהרה.
חיפינו על הכוחות שנכנסים פנימה ,הגנה  -זה
הכול .זו הייתה מלחמה מאוד מוזרה .מצד ההגנה,
משהו מאוד מוזר' .קופצים' לאיתורים ,למנהרות
שנפתחות ,לאיתורים שחושבים שזו מנהרה"..
גיא" :הגדוד היה פרוס מכיסופים ועד כרם
שלום בחטיבה הדרומית .כול הפלוגות שלי,
למעט החרמ"ש ,היו ת"פ יחידות אחרות .קיבלתי
משימות צפויות אבל לא משימה אופרטיבית
מידית ,למעט עתודה שהיא משימה לכול דבר.
אחרי שלושה ימים הבנתי שהמשימה העיקרית
שלי היא לראות שהטנקים עושים את העבודה
הטנקאית שלהם בצורה הטובה ביותר ,כי היו
אי־הבנות עם יחידות החי"ר הסדירות .יחד איתנו
באופרטיבי היו אמורים להגיע גדודי חי"ר מילואים
ולהחליף את הסדיר ,אבל פיקוד הדרום החליט
שלא לעשות את זה .למעשה היינו המילואימניקים
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לוחמים
ולוחמות
בחטיבה

היחידים בגזרה ש"מדברת" בצי"ד ואנחנו מנותקים
מהעולם .היה מקרה של זיהוי אמיתי של חוליית
נ"ט והתצפיתנית אמרה לי ולמ"פ שלי שהיא מזינה
לי מטרה (בצי"ד) .אמרתי לה' :אל תזיני לי מטרה,
תני לי את המיקום שלה ,תגידי לי איפה הם' .היא
התעקשה להזין לי את המטרה ,וזה תסכל אותי.
אחרי שלושה ימים של מפגשים ושיחות הצלחנו
להגיע לסגירת מעגלים די טובה .פגענו בחוליות
נ"ט ,ובמטרות ספציפיות כאלה ואחרות .התרגלו
לעבוד איתנו בשיטה שאנחנו יודעים לעבוד בה -
בשיטה האנלוגית .עם מרכבה סימן  2עושים את
המשימה בצורה אחרת ,ושלא כמו מרכבה סימן 4
עם מעיל רוח ,להשאיר סימן  2כשעתיים בעמדת
אש ,זו סכנת חיים .לקח לי כשבוע להטמיע את
זה כדי לעבוד עם גדודי החי"ר .אחרי שפיקוד
הדרום הוציא את הסדירניקים והחליף אותם
במילואימניקים נאלצנו לעשות את כול התהליך
מהתחלה .אחרי הכניסה הקרקעית ,רוב פלוגות
הטנקים עברו לעבוד ת"פ הגזרות שלהם .פלוגה
ל' שלי עבדה עם כוח נוסף לאיתור פירים ,ועשתה
איתם כמה כניסות ויציאות .פלוגה כ' ,שהייתה
הפלוגה הדרומית ,הביאה לחשיפת המנהרה באזור
סופה אז יצאו ממנה  13מחבלים ,וזה היה פחות
משבוע מאז שנכנסנו לגזרה .הייתי גם גדוד עתודה
של גבעתי במשך תקופה מסוימת .באירוע של
הדר גולדין ,כאשר הם נכנסו לרפיח ,אנחנו נכנסנו
במקומם לדהנייה ,ועשינו מבצע גדודי אחד או
שניים .עם זאת ,אני לא יכול להגיד שהייתה לחימה
גדודית יוצאת דופן .עם צוות הקרב הגדודי שלי
לא נתקלתי באויב אלא רק במה שהשאיר האויב
אחריו .פלוגות הטנקים היו מעורבות בהרבה
מאוד אירועים מבצעיים ,ת"פ כוח נוסף ,גבעתי

וצנחנים  -תלוי באיזה תקופה .מ"פ כ' למשל סגר
מעגלים על חוליית נ"ט ואנחנו יודעים בוודאות
שהוא השיג פגיעה עם כמה מחבלים הרוגים".
גיא שיתף על שני אירועים שיכלו להסתיים
באסון" :היו לנו גם שני אירועי דו־צדדי :בראשון
 טנקים שלנו זיהו את מחלקת המרגמות בגזרההמרכזית של החטיבה הדרומית ,אלה התקדמו
לכיוון הגדר ולא עדכנו אף אחד .הטנקים קיבלו
אישור לירי מהמג"ד וממח"ט הדרומית וירו
עליהם שני פגזים .לשמחתי הם לא פגעו באף
חייל אלא רק בנגמ"שים .מ"מ המרגמות הצליח
לזהות מאיפה יורים עליו ,הספיק לחדול את זה

בצרחות לפני שקרה לנו אסון .האירוע השני היה
של טנק בגדוד  75שאיבד את הצפון ,זיהה את
הטנקים שלנו בתור רכבי אויב וירה עלינו סדרה
של ארבעה פגזים מתוך מחנות המרכז .זה קרה
במסגרת מבצע משותף שלנו ושל כוח נוסף .טנק
המ"מ שלנו כמעט חטף את ארבעת הפגזים הללו.
הייתי בטוח שזה ירי נ"ט .רק בגלל שזה היה שש
שניות בין פגיעה לפגיעה על הסוללת סביב הטנק,
חשבתי תחילה שזה שתי חוליות נ"ט ,כי אי אפשר
תוך שש שניות להוציא טיל שני .לשמחתי הם
לא פגעו באף פגז .האירוע היה בלילה לכן המ"מ
שלנו לא לגמרי הבין מה קורה ,אבל הסמל שלו
תפס עמדת אש והצליח לזהות את ההבזקים של
הירי ולאחר ששאלתי אותו מדוע לא ירה חזרה,
הוא אמר לי שמדובר בהבזקים של טנק ולא של
נ"ט לכן החליט שלא לירות בחזרה .בתחקיר,
המ"מ מגדוד  75לא יכול להסביר את מה שקרה
למרות שהוא היה עם מענ"ק בטנק".
האם אתה חושב שהגדוד השיג את היעדים
שלו במבצע?
מומי" :הגדוד השיג את היעדים שלו במבצע.
אני חושב שבסך הכול המשימה שלנו הייתה
משימת הגנה ,זו גם הייתה המשימה של החטיבה

הצפונית ־ להגן על קו הגבול ,אף אחד לא נכנס
לאף יישוב שם".
גיא בסיכום הלחימה שלו" :הגדוד עמד
במשימותיו ללא יוצא מן הכלל ,ללא הרוגים
ופצועים בלחימה (למעט תגובות קרב) .בעיניי
הדבר המרכזי ביותר בגיוס מהיר ולא מתוכנן
ולחימה מסוג זה  -הוא גמישות ההפעלה (הגדוד
הופעל בחייגן לראשונה) .כניסת הגדוד ללחימה
ללא אימון מקדים ולקיחת חלק באירועים
מבצעיים מוצלחים ,תרמו מאוד לביטחון
העצמי של הלוחמים והמפקדים ויצרו אמון
גדול בטנקים ,למרות גילם ומגבלותיהם".
מה המסקנות שלך מצוק איתן?
מומי" :אין לי מסקנות מיוחדות .גדוד
מילואים שווה לגדוד סדיר ,יש אפס הבדל
ביניהם .לי בתור מג"ד מילואים נוח יותר לדבר
עם אנשים מבוגרים שמבינים עניין ויש בזה רווח.
הטנקים בגזרת עזה בהגנה ובהתקפה הוכיחו את
עצמם והיו כלים חיוניים .בהרבה מקומות רבו
על הטנקים .אני הרגשתי כאילו הייתי האדם הכי
חשוב בנוהל קרב שם .כשעשינו את הקפ"ק היומי,
כולם רצו את הטנקים ,ואם אין אותם ,אנשי
החי"ר נכנסים לאטרף .טנק הוא כמו כוח אש
של מחלקה מסייעת של פלוגת חי"ר שלמה ,או
פלוגה מסייעת של גדוד .זה כוח אש משמעותי,
זמין ונייד מאוד .אני לא מתפלא שגדודי החי"ר
רדפו אחרי הטנקים".
גיא בסיכום הלחימה שלו" :המבצע נתן
למ"פים ולמפג"ד הזדמנות לבחון את תפקוד
המפקדים והקצינים החדשים והוותיקים תחת
אש ובלחימה .קציני המטה ,המ"פים והמ"מים,
למעט אחד ,הוכיחו התאמה לתפקידם ואין
לי ספק כי הם צברו ניסיון מבצעי ופיקודי
חשוב ושימושי .רמת המקצועיות הטנקאית
של צוותי הטנקים עלתה באופן משמעותי תוך
כדי הלחימה .כתוצאה מהלחימה המשותפת
ואופי הלחימה  -רמת הגיבוש בצוותים ובפלוגות

גבוהה מאוד .עם זאת ,יש צורך לבחון באופן
מעמיק את יכולתו של הגדוד לעמוד במשימות
ברמה דומה".
עם המעבר ההדרגתי למרכבה סימן  ,4האם
לדעתך סימן  2עדיין רלוונטי לשדה הקרב של
?2020
מומי" :זו שאלה קשה .אני יכול להגיד לך
שאני זוכר שהתגייסתי ,ומרכבה  2הייתה בזמנו
שיא הטכנולוגיה .הסתכלנו על הטנקיסטים
בשיזפון יורים עם הבוהן .כך פעם היו מודדים
מרחק .אני ראיתי את זה ואמרתי להם' :אתם
לא רלוונטיים' .אבל טנקיסט שמתבגר עם הטנק
הוא נשאר בתחושה שהטנק שלו הוא הכי טוב.
אז מבחינתי ,כמו כול אלה שגדלו על מרכבה ,2
זה הטנק הכי טוב .אני מרגיש בו כאילו אני רוכב
על אופניים .הוא עושה בדיוק מה שאני רוצה.
אני מרגיש בו בטוח .לא הרגשתי שם לא מוגן או
מפגר אחרי סימני  .4גם אם האיומים הם לוחמה
בשטח בנוי אני מרגיש מצוין שם .לא מרגיש לא
נוח כי אין לי 'מעיל רוח' או משהו כזה".
גיא" :התשובה היא כן .אני חושב שגם
המיגון וגם עוצמת האש שלו הם מעל ומעבר
למה שנדרש בגזרה .גם אם יש חוליית נ"ט מאוד
מיומנת ,ואם יש גדוד משולב שנמצא בהתקפה,
אז הוא ישיג את המשימה שלו .אבל כמובן אי
אפשר לחתום על אפס נפגעים .מדובר בטנק
עם יכולות פנומנליות .גם רמת הטנקים במחסני
החירום היא טובה ,לראייה 11 ,אלף ק"מ בחודש
אחד .האתגר הוא יותר תקשובי .הצבא צריך
לקבל החלטה ולדעתי הוא קיבל אותה לקראת
התר"ש הקרוב ,שבעצם חייבים מערכות שו"ב
יותר משוכללות כדי לחבר את כולם לכולם.
אם אכן נקבל סימני  4בתוך שנה נקבל טנקים
ראשונים ,ובתוך ארבע שנים יושלם התהליך.
זה המקום בו החטיבה נמצאת כרגע .בכול אופן,
סימן  2הוא טנק מצוין וכשיר עם יכולות מאוד
טובות .ברור שבמערכה שבין המלחמות (מב"ם)
זה לא הטנק המתאים לשדה הקרב .הוא לא טנק
שיכול לאפשר לך לפעול במינימום עד אפס
נפגעים כמו הטנקים על מעילי הרוח ,שנותנים
מרחב תמרון יותר גדול".
צריכים לזכור שבמיוחד מאז מלחמת לבנון
השנייה איומי הנ"ט השתכללו .אולי בשנות
ה־ 80ובשנות ה־ 90מרכבה סימן  2הייתה ה־
דבר .אבל כיום מדאיג אותי שעדיין משתמשים
בטנק הזה ,לאור האיומים החדשים.
מומי" :הטנק עצמו לא נשאר באיזה ואקום.
נכון שהאיומים גדלו והתפתחו ,אבל יש מעטפת
שנלחמים בתוכה .לבוא ולהגיד שמרכבה סימן
 4עם מעיל רוח זה כול מה שעושה את ההבדל,
ומי שבלי מעיל רוח לא יכול להתמודד עם
נ"ט ...לי נראה ,שאמנם תמיד טוב להיות בחוד
הטכנולוגיה ,וכנראה שבאמת סימן  ,2וזה גם
מה שקורה בפועל ,רוצים לסגור את החטיבה.
יעבירו את הסמל של החטיבה ואת האנשים
הצעירים למקום אחר ,אלה החיים .אני בכול
מקרה הרגשתי מאוד נוח על הטנק שלי".
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כנגד כל הסיכויים
בסקירת הספר "כנגד כל הסיכויים" בגיליון שריון  55לא
צוין בכתבה כי המחבר הוא דודו הלוי (ששמו מופיע רק בצילום
הכריכה) .סא"ל (במיל') דודו הלוי ,עיתונאי עתיר מוניטין ,היה
איש מילואים שנפצע קשה במלחמת יום הכיפורים .לאחר מלחמת
יום הכיפורים גייס אותו מוסה פלד לקבע במסגרת המאמץ
לשיקום שלד הפיקוד של השריון ,ומאז הם נותרו ידידים .במלחמת
ההתשה ,בהיותו איש מילואים ,התנדב לשלושה חודשים להיות
"נמר" ולפקד על מוצב "טמפו" מול פורט סעיד.
המערכת מתנצלת על ההשמטה.
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מכתבו
של תא"ל
משה
בר־כוכבא
ללוחמי
גדס"ר 134
משפחות שכולות וחבריי הלוחמים,
אני מצטער מאוד שאין ביכולתי להיות אתכם
ביום הזיכרון לחללי גדוד הסיור שנפלו במלחמת יום
הכיפורים .ביקשתי ממפקד הגדוד סא"ל חנני למסור
לכם ניחומים ועידוד.
לחמנו יחד במלחמת יום הכיפורים הקשה והאכזרית.
זכות הייתה לי להילחם עם חיילים ומפקדים מסורים
ואמיצים ללא חת .זה היה גדוד נבחר ,קטן בכמות
וגדול באיכות .הוא חסם בגופו את נחשולי הסורים
המסתערים ללא הרף .הוא נשא את הנטל העיקרי
בשבירת עוצמת הטנקים של האויב ,עשה זאת בתושייה,
בדבקות למטרה ,תוך דיוק בפגיעות.
באומץ לב ,בהעזה ,בלמו הלוחמים את נחשולי
הפלדה והאש שהציפו את הגזרה בה לחמו ,כזרם מים
אדיר ,על מנת להשמידנו .המלחמה הייתה נטושה
על אדמתנו ,מלחמה נואשת ,אכזרית לחיים ולמוות.
הנופלים השליכו נפשם מנגד והיוו דוגמה ומופת
בגבורתם .הם לחמו כאריות מול אויב עדיף .בגופם
ניפצו שריוניו והעבירו את המלחמה אל אדמתו ,אחרי
לחימה ארוכה ,עיקשת ונועזת .בשדות הקרב העקובים
מדם השאיר הגדוד את מיטב לוחמיו .הם היו צעירים,
מלאי חיים ,נועזים ,לוחמים ללא חת ,שהמשיכו את
מסורת הגבורה של עמנו ,נתנו את נפשם בהגנה על
המולדת ,על המשפחות ועל כבוד העם היהודי והאדם.
על גבורתם ומסירותם של הנופלים נתחנך ויתחנכו
דורות הלוחמים הבאים .דמותם חרותה עמוק בלבנו,
רוחם חיה בתוכנו ומלווה אותנו בכול מעשינו.
נזכור אותם לעד ,יהי זכרם ברוך.

*האלוף משה בר־כוכבא (בריל) היה במלחמת יום הכיפורים סגן מפקד אוגדה ,210
בדרגת תא"ל ,שלחמה ברמת הגולן בפיקוד האלוף דן לנר

תת־אלוף משה בריל
בר־כוכבא*
 18בספטמבר 1977
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40
שנה

לטנק המרכבה
בשריון
ביום חיל השריון ,ב־ 29באוקטובר  ,1979במלאות  23שנים לפרוץ
מלחמת סיני ,התקיים בחטיבה  7שברמת הגולן טקס חגיגי ומיוחד
ברוב עם ,לרגל כניסת טנקי המרכבה סימון  1הראשונים לשירות בחיל
השריון .כעבור  40שנה ,ב־ 5בדצמבר  2019התקיים ביד לשריון אירוע
חגיגי לציון  40שנה לשירות טנקי המרכבה בחיל השריון
ליקט וערך אל"ם (במיל') שאול נגר
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הרמטכ"ל רב-אלוף יצחק רבין ומפקד גייסות השריון האלוף ישראל טל בחזית אחד מטנקי הצ'יפטיין בארץ בעת הניסויים

תא"ל גיא פאגלין

וד לפני מלחמת ששת הימים
עלה הצורך בטנק מודרני
ומתקדם עם יתרון איכותי
מובהק על הטנקים המתקדמים,
ואשר יוכל להגן טוב הרבה
יותר על אנשי הצוות .צורך זה הפך לחיוני גם
בעקבות לקחי ששת הימים וגם לאור ביטול
עסקת רכש וייצור בארץ של טנקי הצ'יפטיין
מבריטניה .האלוף ישראל טל ,ששימש באותם
ימים מפקד גייסות השריון ופיקד על אוגדת
הפלדה במלחמת ששת הימים ,קידם את הרעיון
ועמד בראש המאמץ רב המשתתפים ,והצליח
לממש אותו בהצלחה כפי שהתברר בטקס
שברמת הגולן ב־.1979
הכול החל לפני  63שנים ,כשחיל השריון
הישראלי רשם בדפי ההיסטוריה את הניצחון
במבצע "סיני" ,באוקטובר  ,1956והפך להיות
החיל המוביל את התמרון בקרב המשולב ביבשה.
עשרים ושלוש שנים לאחר אותה מלחמה ,קלט
גדוד  82של חטיבה  7את טנקי המרכבה סימן 1
הראשונים ,מפיתוח וייצור כחול לבן .האירוע
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סא"ל (במיל') חיים דנון

אז התקיים בטקס מרכזי שנערך בסינדיאנה
שברמת הגולן ,בהשתתפות שר הביטחון האלוף
(במיל') עזר ויצמן ,הרמטכ"ל רב־אלוף רפאל
איתן (רפול) ,עוזר שר הביטחון האלוף (במיל')
ישראל טל ,מפקד גייסות השריון האלוף אמנון
רשף ,מפקד אוגדה  36תא"ל אורי שגיא (לימים
אלוף) ,מח"ט  7אל"ם נתי גולן (לימים תא"ל)
ומג"ד  82אמי פלנט (לימים תא"ל וקצין השריון
הראשי).
לציון מלאות  40שנה לכניסת טנקי המרכבה
לשירות בשריון התקיים ערב מיוחד ביד לשריון,
ביום  5בדצמבר  ,2019בהשתתפות מפקדים
ולוחמי שריון בעבר ובהווה ,יחד עם אנשי פרויקט
במרכבה לדודותיהם ,אשר שמעו וראו כיצד חלפו
אותן ארבעים שנים מלאות האתגרים והמעש.
עמלו וטרחו על הכנת הערב אנשי עמותת
יד לשריון ,מפקדת קצין השריון הראשי ומנת"ק
(כיום "מנהלת הרק"ם") .הנחה את הערב סא"ל
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(במיל') מיכאל מס.

הניסיון והצורך שהולידו
את טנק המרכבה
בשנים שלפני מלחמת ששת הימים וכמובן
בשנים שלאחריה עסקו מומחי חיל החימוש
בשיפור ושדרוג הטנקים והרק"ם האחר של
צה"ל ,ובהם טנקי השרמן ,הזחל"מים ,הסנטוריון
והפטון ,ואף בנו סוגי רק"ם ייעודיים על בסיס
שלדות של טנקי השרמן והסנטוריון .ביטול
עסקת רכש טנקי צ'יפטיינים ,שהיו אמורים
גם להיות מיוצרים בארץ ,היה הדחף האחרון
להתנעת פיתוח וייצור הטנק הראשון שכולו
כחול־לבן ,הוא טנק המרכבה.

מדברי סא"ל (במיל') חיים דנון
על עסקת טנקי הצ'יפטיינים ,שעברו בארץ
ניסויים מקיפים ותרמו משמעותית לפיתוחו

ולהתאמתו לתנאי המזרח התיכון ,סיפר סא"ל
(במיל') חיים דנון ,שהיה בצוות הניסוי של
טנקי הצ'יפטיין ,ובהמשך דרכו שימש מג"ד
סנטוריונים במלחמת יום הכיפורים ברמת
הגולן ,ומגיבורי קרב הבלימה בחטיבה 679
של אֹורי אור.
שני טנקי צ'יפטיין נמסרו לישראל לניסויים
סודיים והוקמה יחידה סודית בנגב שכללה
צוותי טנקים ,מהנדסים מחיל החימוש
ומהצבא הבריטי.
הטנקים נוסו בירי ובנסיעה בתנאי מדבר.
מהר מאוד התגלו תקלות במנועים שדרשו
תכנון מחדש של מערכת סינון האוויר .מהנדסי
החימוש בארץ תכננו מערכת חדשה עבור
הבריטים.
הניסויים נעשו בבקעת סיירים בנגב ,באזור
נחל צין ובמטווח צאלים ,בליווי יחידות סיור,
כדי לוודא שאין תצפיות על הניסויים ,ולמנוע

ארבעת הקצינים הצעירים שיצאו לאנגליה ללימוד הצ'יפטיין לקראת הניסוי בארץ .משמאל :חיים ברק ,חיים דנון ,מוטי קלמנוביץ' ,עודד ארז

התקרבות של אנשים בלתי מורשים.
הטנקים חזרו לאנגליה ליישום של כ־150
שיפורים שונים שהוצעו על ידי הצוות בארץ.
לקראת החזרת הצ'יפטיינים לישראל נקראנו
שנית לבדיקת הטנקים המשופרים ,ואכן לאחר
ניסויים מאומצים נוספים ,התאימו הטנקים
לצרכים של חיל השריון.
תרגמנו ספרי הדרכה מאנגלית לעברית לקראת
הצטיידות של חיל השריון בטנקי הצ'יפטיין
המשופרים.
ספר התותחנות תורגם על ידי חיים דנון ,וספר
נט"ר תורגם על ידי חיים ברק.

מדברי האלוף (במיל') אמנון רשף
האלוף אמנון רשף שימש מפקד גייסות
השריון בעת השקת טנקי המרכבה הראשונים,
והוא תיאר את קליטת הטנקים הראשונים בחיל
השריון.

מדברי תא"ל גיא פאגלין

הראשון שקלט את טנקי המרכבה סימן  1וכיום
הוא מפעיל את טנקי המרכבה סימן  ,4ומצוי
בחזית הלחימה והביטחון השוטף.

תא"ל גיא פאגלין משמש ראש מנת"ק,
הנקראת כיום מנהלת הרק"ם .תא"ל פאגלין
תיאר את ההתקדמות הטכנולוגית העצומה
מאז נכנס לשירות טנק המרכבה סימן  1ועד טנק
המרכבה סימן  4כיום ,המצויד במיטב מערכות
השליטה והבקרה ובמערכת ההגנה האקטיבית
"מעיל רוח" ,וכן סיפר על הגרסה הבאה "מרכבה
 4ברק" עם מערכות השו"ב המתקדמות עוד יותר.

קצין השריון הראשי תא"ל אוהד נג'מה סקר
את הפעלת השריון בקרב היבשה ובעתיד ,ובתוך
כך את תפקיד הטנקים במכלול הכוחות של
קרב היבשה.

מדברי מג"ד  82כיום,
סא"ל יואב שניידר

מדברי יו"ר עמותת השריון
האלוף (במיל') אודי שני

במלחמת העצמאות בחטיבת הזקן ,הלא היא
חטיבה  ,8היו בגדוד רק  14טנקים ישנים ולא
כולם זהים .במלחמת סיני ( )1956הוכיח השריון
את יכולתו הרבה בקרב היבשה ,בלחימה פורצת
דרך שהביאה אותו לקדמת הבמה .גדוד  82היה

האלוף (במיל') אודי שני ,יו"ר עמותת יד
לשריון ,סיכם את הערב בדבריו על האלוף ישראל
טל ,אבי המרכבה ,על לבטים שהיו בעבר ועל
חיל השריון כיום העומד מול יעדים ואתגרים
מורכבים.

מדברי קצין השריון הראשי
תא"ל אוהד נג'מה
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מעשה
המרכבה

במלחמת העצמאות היו לישראל רק  15טנקים והם לא מילאו
תפקיד מכריעה בלחימה שהייתה ביסודה מלחמת חי"ר .מלחמת
סיני ב־ 1956כבר הייתה מלחמה ניידת ומשוריינת ופתחה עידן חדש
במלחמות ישראל .הניסיון הרציני לייצר בארץ טנק חדיש ומתקדם -
טנק הצ'יפטיין הבריטי  -כשל ,ובעקבותיו נולד מיזם המרכבה
אל"ם (במיל') ד"ר בני מיכלסון

טנק מרכבה סימן 1
צילום :מיכאל מס
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רקע היסטורי
מלחמת העצמאות הייתה ביסודה מלחמת
חי"ר .המבצעים של האויב ושל ישראל התבססו
על יחידות ועוצבות חי"ר .הטנקים שהיו אז
מעטים לא מילאו תפקיד מכריע .לישראל היו 15
טנקים ולערבים היו  54טנקים .הכוחות הניידים
והמשוריינים במלחמת העצמאות התבססו על
זחל"מים ,על נושאי גייסות משוריינים ועל
משוריינים חמושים בתותחים קלים .לישראל
היו  280זחל"מים ו־ 20משוריינים עם תותחים.
לערבים היו  620משוריינים ונגמ"שים 80 ,מתוכם
עם תותחים.
מלחמת סיני בשנת  ,1956הייתה מלחמה
ניידת ומשוריינת .אנחנו הפעלנו בסיני כ־200
טנקים ,והמצרים כ־ 150טנקים .מאז מלחמת
סיני הייתה המלחמה ביבשה בין ישראל ומדינות
ערב מלחמה ניידת ומשוריינת .במלחמת ששת
הימים השתתפו בקרבות בשני הצדדים יחד
כ־ 2500טנקים ,ובמלחמת יום הכיפורים כ־6,200
טנקים .מאז מלחמת סיני הושמדו אלפי טנקים
במלחמות ישראל־ערב .במרכזה של אמנות
המלחמה ביבשה ניצב במרבית שנות המדינה
הטנק ,והוא נחשב לנשק ההכרעה העיקרי
במלחמה המודרנית.

לפני מבצע סיני ,בשנת  ,1956קיבלה מצרים
במסגרת ה"עסקה הצ'כית"  300טנקים ומשחיתי
טנקים סובייטים מעולים ,מסוגים שונים  -סטלין
 T-34 ,3ומשחיתי טנקים  ;SU-100הייתה זאת
תוספת מרשימה לצי הטנקים ומשחיתי הטנקים
המצרי הקיים ,שמנה  430כלים מערביים מסוגים
שונים.
במירוץ החימוש הזה במזרח התיכון הייתה
ידנו על התחתונה ,גם מבחינה כמותית וגם
מבחינה איכותית .רכשנו בצרפת טנקים מסוג
"שרמן" וטנקי ( AMX-13שלא היו טנקים
של ממש אלא מעין משחיתי טנקים קלים).
הערבים השיגו ללא בעיות טנקים חדשים
וחדישים גם מן המזרח וגם מן המערב ,ואילו
אנחנו נאלצנו להסתפק בטנקים ישנים ולא
בהכרח כשירים ,ה"שרמנים" ממלחמת העולם
השנייה" ,סנטוריונים" בריטיים וטנקי פטון M48
אמריקאיים מדגמים לא מתקדמים .אף מדינה
בעולם לא הסכימה למכור לנו טנקים חדשים.
עד היום לא ברור מדוע הסכימו כמה מדינות
למכור לנו ,מפעם לפעם ,אמצעי לחימה הדשים
וחדישים כגון מטוסי סילון ,אך סירבו בהתמדה
ובעקשנות למכור לנו טנקים חדשים .בכוח
ההכרח ,אפוא ,הצלחנו להשתלט על טכנולוגית
השריון ולשקם את גרוטאות הטנקים שהשגנו
ולשכלל אותם באמצעות השתלת מנועים
ותותחים חדשים.
התחרות בינינו ובין הערבים בתחום
איכות הטנקים הייתה ,למעשה,

תחרות בין טנקים מערביים וסובייטיים חדשים
שבידי הערבים ,ובין טנקים ישנים ,משוקמים
ומאולתרים של ישראל.
בשנות השישים עמדו הערבים לקבל מרוסיה
את הטנק  .T-62היה זה הטנק המבצעי החדיש
ביותר בעולם באותה עת ,בעל תותח רב
עוצמה בקוטר  115מ"מ .ניצבנו חסרי אונים
מול ההתפתחות הזאת .היה ברור שבעתיד לא
יהיה אפשר עוד להמשיך ולקיים יחסי כוחות
איכותיים ונסבלים באמצעות אלתורים ו"חידוש
נעורים" של טנקי שנות ה־ 40וה־ .50באותה עת
לשמחתנו הציעה לנו אנגליה ,בשנת  ,1966הצעה
היסטורית ודרמטית .האנגלים היו זקוקים אז
לכסף כדי להשלים את פיתוח טנק העתיד החדיש
שלהם ,ה"צ'יפטיין" ,החמוש בתותח  120מ"מ.
טנק זה אמור היה להיות הטנק החזק והחדיש
ביותר של המערב .נוכח מצוקתם הכספית
הם הציעו לנו "עסקת חבילה" ,שנרכוש מהם
מאות טנקי "סנטוריון" ישנים (ה"גרוטאות"
המסורתיות) ,ובתמורה ,הם ישתפו אותנו בשלבי
הסיום של פיתוח טנק ה"צ'יפטיין" ,ימכרו לנו
"צ'יפטיינים" ואף יעזרו לנו להקים בארץ קו
הרכבה לייצור טנקים אלה .קפצנו על ההצעה
בשמחה ,כמוצאי שלל רב ,שכן היה בכך משום
פתרון אידיאלי לתחזית הקודרת של יחסי
הכוחות הבלתי נסבלים ,הכמותיים ובעיקר
האיכותיים הצפויים בעתיד.
שיתוף הפעולה עם האנגלים נמשך כשלוש
שנים .שני אבות טיפוס של טנקי "צ'יפטיין"
הועברו לישראל ,ואנו שקדנו על ביצוע ניסויים
מקיפים של תפעול ,נסיעה וירי ,ותרמנו ידע
רב ואיכותי לשכלולם ולגמר פיתוחם ,יחד
עם קצינים ומהנדסים אנגלים ,שפעלו אתנו
בארץ .מדינות ערב הכשילו את העסקה.
הן איימו על אנגליה בהטלת סנקציות,
כמו משיכת הרזרבות הכספיות שלהן מן
הבנקים האנגליים ובאמצעים אחרים .בכמה
בירות ערביות גם היו הפגנות ואספסוף
שרף שגרירויות .בחודש נובמבר ,1969
נוכח הלחץ הערבי ,נסוגה אנגליה
מעסקת ה"צ'יפטיינים" עם ישראל.
מאמצי הפיתוח ,התכנון וההכנות
שנמשכו שלוש שנים ,ירדו לטמיון,
וחזרנו לנקודת ההתחלה .את
הזמן האבוד לא ניתן היה להשיב.
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מאוחר יותר ,בשנת  ,1977כאשר ריצ'רד
קרוסמן ,שהיה שר בממשלת בריטניה ,פרסם
את זיכרונותיו ,נודע לנו שממשלת אנגליה,
בנוסף להפרת מחויבותה כלפינו בגלל סיבות
"אובייקטיביות" ,לא נרתעה גם מלהוליך אותנו
שולל במשך כשנה .הממשלה הבריטית הסתירה
מאתנו במזיד את העובדה שהיא לא מתכוונת
למלא את חלקה בעסקת ה"צ'יפטיינים" .היא
גם לחצה על ממשלת ארצות הברית והשיגה
את הסכמתה למנוע מאיתנו טנקים אמריקאיים
חדישים ,אם נפנה אליה בנדון .האפשרויות
המעשיות באותה עת היו:
רכש טנקים מיושנים ("פטון" או "סנטוריון")
ושכלולם בארץ.
פיתוח וייצור טנק ישראלי.
נוכח ההתפתחות זאת והעדר צפי לרכש טנקים
חדישים בחו"ל נשקלה האפשרות לפתח ולייצר
טנקים בישראל .היה ברור שעלינו לפתח ולייצר
בעצמנו מערכת נשק עיקרית ליבשה ,ולפי
מאפיינים המותאמים לצרכים שלנו .השאלה
הייתה לא האם מוצדק לפתח וליצר טנק
בישראל אלא האם ביכולתנו ,מבחינה טכנולוגית
ותעשייתית ,להוציא לפועל תוכנית כבירה כזו
והאם אפשר לעשות זאת במחיר סביר ומבלי
לפגוע בכלכלת ישראל .כדי להשיב על כך הוחלט
לערוך מחקר בראשות האלוף ישראל טל .את
המחקר עשו מומחי משרד הביטחון ומהנדסי
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חיל החימוש .מטרתו הייתה לענות על שתי
שאלות עיקריות:
האם מבחינת הידע הטכנולוגי והתשתית
התעשייתית יש בכוחה של ישראל לתכנן,
לפתח וליצר טנק.
האם יש היגיון כלכלי בכך  -האם מובטחת
כדאיות כלכלית בראיה כוללת של כלכלת
ישראל.
המחקר עסק בתחומים הבאים:
בדיקת הכושר הטכנולוגי והתעשייתי של
מדינת ישראל באותה עת ,בכול הנוגע לפיתוח
וייצור טנקים .הבדיקה כללה סקר תעשייתי
של עשרות מפעלים שיועדו להשתתף בפיתוח
ובייצור ,וכן הערכת ההשקעות הדרושות
לרכישת ידע ,להרחבת פעלים ולהקמת קווי
ייצור שלא היו קיימים באותה עת.
בחינת החלופות בהיבטים של מענה לצורכי
האיכות ,לצרכים הכמותיים ולצמצום התלות
המדינית.
בדיקה כלכלית ,שכללה בחינת העומס התקציבי
של תוכנית לייצור טנק ישראלי בהשוואה
לרכש טנקים בדרך אחרת ,וכן בחינת הכדאיות
הכלכלית הכוללת למשק של ייצור טנק ישראלי,
בהשוואה לחלופה הנ"ל ובהשוואה כלכלית,
תיאורטית בלבד ,לרכש טנקים מודרניים
וחדישים (שכאמור לא היו אז בהישג ידינו).
הממצאים העיקריים של הניתוח שנערך

הצביעו בראש ובראשונה כי הפתרון של
פיתוח וייצור טנק ישראלי ייתן מענה כולל
לבעיות הכמות ,האיכות ואי התלות .הוכח כי
בהתבסס על התעשיות הקיימות בארץ ועל הידע
הטכנולוגי והניסיון המצטבר של חיל החימוש,
בתוספת השקעה נוספת ברכישת ידע והרחבת
תשתית קיימת במפעלים מסוימים יהיה אפשר
לבסס תעשיית טנקים בארץ.
עלות כלכלית :נערכה השוואת העלות
הכלכלית של מספר טנקים .עלות זו כללה
את המחיר הבסיסי של הטנק בתוספת החזר
הוצאות ההון (שהן במקרה של ייצור בארץ  -על
מחיר כול טנק העמסה של ההשקעות לפיתוח
ולהקמת תשתית תעשייתית ,ושל הוצאות מימון
(ריבית) המלאים בתהליך הייצור ,ובמקרה של
רכישת טנק בחו"ל  -הוצאות המימון (ריבית)
הנובעות מתנאי התשלומים עד קבלת הטנקים).
הוכח שטנק ישראלי יהיה זול יחסית בהשוואת
לטנקים מיובאים.
כדאיות כלכלית :נבדקה על פי הקריטריון
של מחיר הדולר היחסי ,המצביע על הכדאיות
הכלכלית הכוללת למשק .בבדיקה זו משווים
את מחיר הדולר הנחסך בייצור המקומי ,לשער
החליפין במשק .אם מחיר הדולר הנחסך דומה או
נמוך משער החליפין  -קיימת כדאיות כלכלית
מובהקת לייצור המקומי ,אך גם אם הוא גבוה
משער החליפין ,במקרים רבים מוצדק הייצור

המקומי של מערכות ,זאת על פי קריטריונים
שנקבעו במערכת הביטחון ובאוצר ,משיקולים
שונים הכוללים שיקולים אסטרטגיים ,שיקולי
תעסוקה במשק ,פיתוח אזורים בארץ ועוד.
נבחנו גם היבטים משקיים נוספים בהקשר לערך
המוסף ,לעובדים ולתעסוקה במשק ,העומס
התקציבי ועוד.
ממצאי המחקר היו חיוביים :ישראל מסוגלת
לפתח ולקיים תעשיית טנקים שתהיה כדאית
כלכלית בראייה כוללת של המשק הישראלי,
והטנק הישראלי יהיה טנק טוב ויתאים לצרכים
הצבאיים שלנו ,בתנאי זירת המלחמה המודרנית.
הנהלת משרד הביטחון והמטה הכללי למדו
את הנתונים ,עיינו בהם והחליטו להמליץ על
ביצוע התוכנית .משה דיין שהיה אז שר הביטחון,
ביקש שההחלטה הסופית תתקבל על בסיס
ראייה לאומית כוללת .הוא ביקש שצורכי
המשק יובאו בחשבון ,ושההחלטה על ביצוע
הפרויקט תתבסס על שיקול הכדאיות הכלכלית
בלבד .הוא העביר את האחריות ואת סמכות
ההחלטה למשרד האוצר .שר האוצר באותה

(ששמה כיום "מנהלת הרק"ם") נושאת באחריות
כוללת לפיתוח ,לייצור הטנק ,ולהקמה והרחבת
התעשיות .במפקדת חיל חימוש הוקמה ,בכפיפות
למנת"ק ,רשות פיתוח טנק (רפ"ט) ,שעוסקת
בתכנון ההנדסי של הטנק.
מיד בתחילת הפעילות של מנת"ק הוחלט
להכין ,על פי מסגרת המחקר שבוצע לבחינת
הכדאיות הכלכלית ,תוכנית מחשב מיוחדת -
"דגם עלויות"  -שהייתה ייחודית מסוגה .מטרת
התוכנית הייתה להציג כמה יעלה יצורו של הטנק
בכל עת ,וכן להציג את פריסת ההשקעות לפיתוח
ולהרחבת התשתית על פני שנים ולפי הנושאים
השונים" .דגם העלויות" הכלכלי ,שהציג את כול
הנתונים והתחשיבים הכלכליים ,הפך לכלי בקרה
חשוב של מנת"ק .הוא מספק נתונים לצורכי
ההחלטות בכול הדרגים במהלך ביצוע התוכנית,
ולצורך בדיקות חוזרות ונשנות של הכדאיות
הכלכלית ,כול אימת שמשתנים מחירים של
חומרי גלם וחלקים ,ובכול פעם שעלה הצורך,
תוך כדי תהליך הפיתוח של הטנק ,לסטות
מהתכנון המקורי.

התוכנית תשתמש בתשתית הקיימת של משרד
הביטחון וצה"ל ,כגון :מרכז ציוד וחלפים ,מינהל
ההרכשה והייצור ,יחידת היועץ המשפטי ,יחידת
היועץ הכלכלי וכו'  .עוד הוחלט להתבסס על
התשתית התעשייתית של צה"ל ,ועל התעשייה
הביטחונית והאזרחית בישראל ולהרחיב תעשיות
קיימות ,ולהשתדל ככול האפשר לא להקים
מנגנונים מנופחים ,תקורות ותעשיות חדשות.
במסגרת זו נקבע כי המרכז לשיקום ואחזקה של
הטנקים בצה"ל ישמש כמפעל ההרכבה של הטנק,
וכי כמאתיים מפעלי תעשייה ביטחונית ואזרחית
ואחרים יקלטו ידע חדש ,יוסבו ויתאימו עצמם
לייצור אלפי החלקים ,המכללים והמערכות של
טנק ה"מרכבה".
נקבעה מדיניות של פריסת הייצור המקומי על
פני כול הארץ ,לרבות אזורי פיתוח ,תוך שיתוף
מרבי של התעשייה האזרחית וללא מונופול
לתעשייה הביטחונית .נקבע כי הידע הטכנולוגי
החסר יירכש בחלקו מחברות זרות ,ובחלקו
יפותח בישראל במערכת הביטחון ,במפעלי
התעשייה ובמוסדות המחקר בארץ.

דורות המרכבה

טנק מרכבה סימן 4מ' עם מערכת "מעיל רוח" | צילום :מיכאל מס

עת ,פנחס ספיר ,הטיל על מר זנבר ללמוד את
עבודת המחקר של משרד הביטחון .לאחר שלושה
חודשי לימוד כינס שר האוצר דיון בראשותו,
בהשתתפות שר הביטחון דיין ,הרמטכ"ל חיים
בר־לב ,אנשי הנהלת משרד הביטחון ,חברי
המטה הכללי והנהלת ומומחי משרד האוצר .כול
המשתתפים בדיון תמכו בתוכנית ,ושר האוצר
החליט בחיוב לאשר :מדינת ישראל תפתח טנק
ותקים תעשיית טנקים ,שתייצר טנקים עבור
צה"ל ,וברבות הימים תייצר גם לצורכי ייצוא.
זה היה בחודש אוגוסט .1970

ההתארגנות ושיטת
הפיתוח והיצור
מיד עם קבלת ההחלטה באוגוסט 1970
פורסמה על ידי הנהלת משרד הביטחון הוראת
יסוד ,ששימשה מאז כבסיס שלפיו התנהלה
תוכנית ה"מרכבה" .הוקמה מנהלת תוכנית טנק
(מנת"ק) ,בכפיפות לעוזר שר הביטחון .מנת"ק

התוכנית המקורית הייתה לפתח טנק
שמבוסס בעיקרו על מערכות ומכללים קיימים.
אולם כבר בשנות הפיתוח הראשונות עברה
מנת"ק ,בגלל אילוצי ידע ,ומסיבות טכנולוגיות
ודרישות מבצעיות שהתפתחו עם הזמן ,לתכנון
טנק חדיש שהתבסס על מכללים מקוריים
וחדשים .משימת הפיתוח עודכנה בהתאם תוך
בקרה כלכלית קפדנית .המגמה לקצר את זמן
הפיתוח של הטנק יצרה שיטה מקורית של תהליך
פיתוח מקוצר ,תוך נטילת סיכונים מחושבים,
שכונה בהמשך "פיתוח טלסקופי" .שיטה זו
התאפיינה בהתחלת ייצור סדרתי לפני השלמת
כול שלבי הפיתוח והניסויים ,ולפני השלמת כול
תיקי הייצור ותוך התבססות על דגמים.
כדי להקטין את ההשקעות הדרושות לייסוד
ולניהול תעשיית הטנקים ,הוחלט לא להקים ארגון
חדש וגדול ,שיכלול את כול שירותי התקורה
הנדרשים במיזם כזה (עיתוד ,רכש ,שירותים
משפטיים וכלכליים וכו') .נקבע כי מנהלת

טנקי מרכבה סימן  1הראשונים סופקו ל־
צה"ל באפריל  ,1979קרוב ל־ 9שנים מהמועד
שבו הוחלט על תוכנית המרכבה .טנק המרכבה
מתבסס על לקחי קרבות השריון של צה"ל ,בכול
מלחמותיו ,מאז מבצע סיני .טנק המרכבה סימן 1
נבנה בתפיסה המאפיינת את כול דורות המרכבה,
לפיה המיגון והשרידות הם המרכיב המרכזי
בתכונות הטנק .האלוף טל הגדיר זאת באמירה
"האדם במרכז החומר" ,כלומר כול החומרים
והמערכות שמהם בנוי הטנק ,ישמשו בנוסף על
תפקידם הייעודי גם להגן על הצוות.
מיגון הטנק מבוסס על שריון שכבתי היקפי
ופריסת מערכות הטנק סביב הצוות באופן המאפשר
ניצולן להגנה על הצוות והתחמושת ,בנוסף לתפקידן
הייעודי .הדוגמה הבולטת ביותר לתפיסה זו היא
חטיבת הכוח ,הממוקמת בחזית הטנק.
גורמים נוספים שתורמים לשרידות הם:
צללית קטנה של הטנק בעמדת אש.
העדר חומרים דליקים בתאי צוות.
אחסון כול התחמושת הכבדה (בדגמים
הראשונים) מתחת לקו טבעת הצריח ,בחלקה
האחורי של התובה ,במארזים חסיני אש.
טנק מרכבה סימן  1השתתף במלחמת של"ג
בשנת  1982וזכה להצלחה רבה .יצורו נמשך
עד שנת  1983שבה החלה ההצטיידות של חיל
השריון בטנקי מרכבה סימן .2
בטנק מרכבה סימן  2הובאו לידי ביטוי
הלקחים המצטברים של תפעול טנק מרכבה
סימן  1בידי חיל השריון .הטנק שונה מקודמו
במרכיבים הבאים:
שיפורים בתחום הניידות.
שיפורים בתחום בקרת האש.
תוספת שריון מיוחד.
מרגמה  60מ"מ מופעלת מבפנים.
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טנק מרכבה סימן 2
צילום :מיכאל מס

שירות מבצעי
טנקי מרכבה סימן  4השתתפו מאז כניסתם
לשירות בפעילות ומבצעית ,ובתוך כך במלחמת לבנון
השנייה ( ,)2006ב"עופרת יצוקה" וב"צוק איתן".

התוצאות הטכנולוגיות־כלכליות

יצור טנקי מרכבה סימן  2נמשך עד סוף שנת
 1989ואז החלה ההצטיידות בטנקי מרכבה סימן .3
טנק מרכבה סימן  ,3שנכנס לשירות בצה"ל
בתחילת שנת  ,1990היה טנק משוכלל ביותר.
ההבדל בינו ובין מרכבה סימן  2היה הבדל
של מהות ולא רק של דרגה .כול המערכות
והמכללים היו חדשים ,לבד מן המנוע ,והיו
פרי הפיתוח והייצור של ישראל .סימני היכר
בולטים של מרכבה סימן  3הם תותח בקוטר
 120מ"מ (לעומת  105מ"מ בדגמים הקודמים),
מנוע חזק בהספק  1200כוחות סוס (לעומת
 900כוחות סוס בדגמים הקודמים) ,מזקו"ם
חדיש ,ובעיקר תפיסה חדשנית ומקורית  -שריון
מודולרי :מיגון הטנק בנוי מחלקים שמצטרפים
יחד ,באמצעות ברגים ,למערכת מיגון רצופה כך
שאפשר להחליף את חלקי המיגון במיגון חדיש
יותר כל אימת שתושג פריצת דרך ביצור שריון
ותפותח טכנולוגית מיגון טובה יותר .לכן טנק
מרכבה סימן  3יהיה תמיד חדש ומודרני מבחינת
הגנת השריון שלו.
מרכבה סימן  4הוא הדגם הרביעי והמתקדם
ביותר של טנק המרכבה הישראלי .הוא נכנס
לשירות החל משנת  .2003המפרט הטכני
ויכולותיו של סימן  4עולים באופן משמעותי
על אלה של קודמיו .הוא מאופיין במערכות
בקרת אש ושו"ב מתקדמות מאוד ,במנוע 1500
כוחות סוס וכן במערכת הגנה אקטיבית "מעיל
רוח" (שמורכבת כיום גם במרכבה סימן .)3

מאפיינים ותכונות של
מרכבה סימן 4
שריון
המרכבה סימן  4הוא אחד הטנקים הממוגנים
בעולם .יש לו שריון משופר בחזית ,בצדדיו
ואפילו בגג הצריח .השריון עצמו מודולרי,
ומאפשר להחליף בקלות ובמהירות מודול מיגון
שנפגע .הטנק תוכנן כך שרכיבי הטנק (כגון מנוע
ומכלי דלק) יהוו שכבת מיגון נוספת ,שיספגו
פגיעה שתחדור את שכבת המיגון ,ובכך יגנו על
אנשי הצוות .למרכבה  4יש מערכת מיזוג אוויר
המשולבת במערכת הגנת אב"ך ,כפי שקיים גם
במרכבה סימן  .3התחמושת מאוחסנת במכלים
חסיני־אש.
הטנק מצויד גם במערכת הגנה אקטיבית
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"מעיל רוח" כנגד איומי נ"ט ,שפותחה על ידי
רפא"ל וג'נרל דיינמיקס .המכ"ם של המערכת
סורק את המרחב ההיקפי ,וברגע שהוא מגלה
איום הוא מנתח מסלול תנועתו .אם האיום עלול
לפגוע בטנק משוגר אליו ממשגר ייעודי ,מטען
הפוגע באיום ומנטרל אותו .המערכת מסוגלת
להתמודד עם מגוון רחב של איומים ועם כמה
התקפות בו־זמנית ,וכן יכולת לעבוד בתנועה
ובכול תנאיי מזג אוויר.

נשק וחימוש
המרכבה סימן  4חמוש בתותח  120מ"מ
חלק־קדח תוצרת תעש ,כפי שקיים במרכבה
סימן  .3כמו כן הותקנה בו מערכת בקרת אש
מתקדמת המאפשרת לטנק לפגוע גם במסוקי
קרב .הטנק חמוש בשני מקלעי מאג ובמקלע
כבד  12.7מ"מ (" )0.5המופעל מתוך הצריח.
עוד בטנק דגם חדש של מרגמת  60מ"מ תוצרת
תעש־סולתם.
הדלת האחורית והמסדרון שבעקבותיה
(הקיימים בכל דגמי המרכבה) ,מאפשרים לטנק
להוביל לוחמים רגלים ,לשאת פצועים ולהתאים
ללוחמה בשטח בנוי ולחימה בעצימות נמוכה.

ניידות
למרכבה סימן  4ניידות משופרת ,המאפשרת
תנועה קלה יחסית בשדות הבזלת של רמת הגולן
שמהווה שטח כמעט בלתי־עביר עבור טנקים
זרים .המזקו"ם המשופר מצמצם את תופעת
פריסת זחל .בטנק הותקנה מצלמה אחורית
המאפשרת לנהוג לאחור מבלי להזדקק למכוון
חיצוני.

מיזם המרכבה הביא להרחבת ולפיתוח
הפוטנציאל התעשייתי והטכנולוגי בארץ:
א.הוכנסו לארץ טכנולוגיות מודרניות בתחום ייצור
הטנקים ,והעיקריות שבהן :ריתוך ועיבוד גופי
שריון גדולים (במש"א) ,יציקת פלדות בליסטיות
("אורדן") ,ייצור תותחי טנקים (תעש),
תעשיות אלקטרוניות ואלקטרו־אופטיות ,כולל
טכנולוגיות לייזר ("אלאופ"" ,אלביט" ומפעלים
אחרים) .רוב החלקים ,המכללים והמערכות
של טנק מרכבה סימן  3ו־ 4פותחו בישראל,
ומיוצרים בתעשייה הישראלית ,למעט המנוע
(הגרמני) שמיובא מארצות הברית.
ב.פותחו בארץ טכנולוגיות מיגון בליסטי מודרני
ומקורי .בתחום זה עוסקים בעולם רק במעט
מדינות נוספות.
ג.פותחו טכנולוגיות מיוחדות לאריזה ובידוד
של התחמושת.
ד.הושגו פריצות דרך והומצאו טכנולוגיות
חדשות ומקוריות.
תרומת תעשיות ה"מרכבה" :התעשיות שפותחו
עבור המרכבה תרמו גם לשיפור שאר סוגי
הטנקים והרכב הקרבי המשוריין של צה"ל ,לייצוא
טכנולוגיות ומכללים וחלפים ולהחלפת יבוא.
א .תעשיית ה"מרכבה" אפשרה הנצלת מאות
טנקים ותומ"תים שנפגעו במלחמות.
ב.פותחו מערכות חדישות עבור צה"ל ,על בסיס
הטכנולוגיות של ה"מרכבה".
ג.טכנולוגיות של המרכבה ומערכות של הטנק
מיושמות גם בכלי רכב קרבי משוריין ובכלי
נשק אחרים של צה"ל.
ד .החלפת יבוא :הופסק כליל יבוא טנקים מחוץ
לארץ וגדל הייצור המקומי של חלקי חילוף
לרק"ם אחר של צה"ל במפעלי התעשייה
שמייצרים את המרכבה.
ה.מפעלי התעשייה של המרכבה ,בנוסף
לתרומתם בתחום החלפת הייבוא ,גם מייצאים
טכנולוגיות ,חלקים ומכללים בערך של עשרות
מיליוני דולרים בכול שנה.

מערכת צי"ד

עלויות

השיפור המהותי ביותר הוא אולי מערכת
צי"ד  -צבא יבשה דיגיטלי  -שנועדה למחשב את
מערכות השליטה והבקרה בקרב ולאפשר לכול
הכוחות הלוחמים להיות בקשר האחד עם השני
ולקבל תמונה מלאה בזמן־אמת של שדה הקרב.
המיזם מבוצע על ידי חברת אלביט .מערכת צי"ד
מאפשרת למרכבה  4לכוון למטרות על סמך
תצלומי מזל"טים ,נתונים מתצפיתניות ו־GPS
ואף לסמן מטרות למטוסי קרב ולארטילריה.
המערכת גם מאפשרת להקליט את מהלך הקרב
לצורך תחקיר מבצעי וניתוח טעויות לאחר מכן.

העלות השוטפת של טנקי ה"מרכבה" לסוגיו
(שהיא עלות יצורו והרכבתו של הטנק המיוצר
לצה"ל) ,הייתה במחירי  1989ללא מע"מ:
מרכבה סימן  1משופר  -כ־ 1.8מיליון דולר.
מרכבה סימן  - 2כ־ 1.9מיליון דולר.
מרכבה סימן  - 3כ־ 2.3מיליון דולר.
הערך המוסף של "מרכבה" סימן  3היה כ־65
אחוזים.
תעסוקה .בייצור הטנק עוסקים כ־10,000
עובדים בכול מגזרי המשק ,בכ־ 260מפעלי
תעשייה בארץ.

ליקט וערך אל"ם (במיל') שאול נגר

ידעתי את ארצי
מתן וילנאי היה מהמפקדים הבולטים בתולדות צה"ל.
הוא לחם במלחמות ישראל ובלא מעט מבצעים מיוחדים
בשטחי האויב .מתן וילנאי" ,ילד טוב ירושלים" של לפני
 76שנה וילנאי (יליד  ,)1944בנו השני של פרופסור זאב
וילנאי ,מגדולי חוקריה ,אוהביה ויודעיה של
ארץ ישראל בדורות האחרונים .מתלמיד
בגימנסיה העברית ברחביה ,הפך לבוגר
הפנימיה הצבאית בבית הספר הריאלי
בחיפה ולצבא ,שם עלה בסולם הדרגות.
הוא שירת בצנחנים  -מחייל פשוט עד
לתפקיד מח"ט הצנחנים ,פיקד על בה"ד ,1
על אוגדת הגולן ,היה מפקד פיקוד דרום ,עד
שהגיע לתפקיד סגן הרמטכ"ל .לאחר שסיים
את שירותו הצבאי בתפקיד סגן הרמטכ"ל
שימש שר בממשלות ישראל ושגריר בסין.
בספר ידעתי את ארצי הוא מתאר (בסיוע
יניב מגל) את עלילות מסע חייו ,שהחל בבית
פטריוטי בירושלים ,המשיך לשירות צבאי
מלא מחויבות ואמונה והגיע עד הכפרים
הנידחים של סין ,וכול זאת בשפה פשוטה,
מלאת הומור ורצופת תובנות שלרוב נסתרות מעיני רובנו
בנוגע לחיים הציבוריים ,למאבק התמידי בין דרך ארץ
לקרייריזם ,לאחורי הקלעים של הפיקוד בצה"ל ולהנהגת
המדינה .בד בבד הוא פורש בפנינו מפת דרכים של האתגרים
הגדולים ,הן הביטחוניים והן החברתיים ,שעדיין ניצבים בפני
מדינת ישראל.

דרך סיפורו של מתן וילנאי ,נפרס למעשה סיפורה של
ארץ ישראל ערב הקמת מדינת ישראל ,וסיפורה של מדינת
ישראל הנאבקת על קיומה והתפתחותה.
הלבטים של מפקד בשעת קרב וההחלטות שעליו לקבל
בלחץ זמן ,שתוצאותיהן עשויות לחרוץ את
פעולה להצלחה או לכישלון ,משתקפים
בפעילות המבצעית הרבה שבה מתן נטל
חלק ,ואחת הדוגמאות היא במבצע "הלם".
ב־ ,1968לאחר שמונה לסמג"ד ,נקרא
וילנאי לפקד על מבצע "הלם" .היה זה ,אולי,
המבצע הבולט ביותר בקריירה שלו .מה
מבדיל בין הצלחה לכישלון? שאל בראשית
הפרק .לשיטתו ,לא השגיאות או השקדנות
והמסירות הן שעושות את ההבדל ,שכן
כאלו יש בשני המקרים" .מה שבעצם מבדיל
בין הצלחה לכישלון הוא ,במקרים רבים,
מידת הנחישות .לפי ניסיוני ,נחישות ברוח
הצנחנים .וכמובן ,גמישות מחשבתית
בהתאם לנסיבות המשתנות ,ולא פחות מכך,
כמה טיפות מזל הנופלות למקום הנכון"
(עמוד .)14
הסיפור קולח ומרתק ומאיר את אישיותו רבת הקסם
של מתן וילנאי ,שבלט והצטיין לאורך כול מסלולו בצה"ל
ולאחר מכן .בספר נפרסת ההיסטוריה הפרטית שלו עם
הרקע הכללי של מדינת ישראל בשבעים וחמש השנים
האחרונות.

"ידעתי את ארצי" ,הוצאת ידיעות אחרונות | ספרי חמד 349 ,2019 ,עמודים ,כרוכה רכה

"חמוטל ומכשיר לא בידינו"
 40שנה ניקרה בעודד מגידו ,מחבר הספר,
אותה שאלה :איך קרה שפלוגה של "פרים
צעירים"ׂ ,שָׂשָה אלי קרב ,עלתה דאיוש על יעד
חי"ר רווי נ"ט ,מבלי לדעת על מה היא עולה,
מבלי שיש לה את ציוד הלחימה הבסיסי,
מבלי לדעת שלפני פחות משעה עלו כוחות
אחרים על אותו יעד ונדפקו .תוך דקות המ"פ
נוטרל ,הסמ"פ וצוותו חוסלו ,והיתר ירדו עם
זנב בין הרגליים.
עודד מגידו היה מפקדה של פלוגה מ',
בגדוד הטנקים  ,257באוגדה  143בפיקודו
של אריאל שרון ,בגזרה המרכזית של תעלת
סואץ .ב־ 8באוקטובר  .1973קצת אחרי

השעה  ,17:00עם אור אחרון ,פלוגה מ' עלתה
על "חמוטל".
"חמוטל ומכשיר לא בידינו" הוא מחקר
קפדני ,יסודי ,מעמיק ,שלא מותיר פינה שלא
נבחנה בזכוכית מגדלת תחת עיניו הבוחנות
של המחבר.
בדרכו ה"יבשה" ,העניינית" ,חמוטל
ומכשיר לא בידינו" מנפץ את הנרטיב השגוי
שהודבק ללוחם המצרי ,ולא מהסס גם לסדוק
חלקים מהנרטיב שדבק בלוחם ,ובעיקר
במפקד הישראלי .בעשותו כך ,ידע מגידו
שהוא נכנס לשדה מוקשים ועדיין ,בשמה של
האמת המחקרית שהיא נר לרגליו ,לא וויתר.
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מגידו מטפל בכאב שהותירה המלחמה באמצעות תחקיר
מקיף :הוא חוזר לזירת הקרבות ומשחזר אותם לפרטיהם .הוא
נעזר בספרות מחקר ובספרי זיכרונות ,בתצלומי אוויר ,בהקלטות
רשתות הקשר ,בדוחות ותחקירי יחידות ,ובדוחות אית"ן  -יחידת
איתור הנעדרים .הוא מביא מעברה השני של הדיונה קטעים
מספרי זיכרונות של קצינים מצרים שהשתתפו בקרבות.
הספר הזה על קרבות חמוטל ומכשיר ,מתווסף לכלל הספרים

והמחקרים שנעשו ונעשים אצלנו על מלחמת יום הכיפורים,
ומהווה נדבך נוסף למורשת של צה"ל ,בכול הקשור בה .גם היום
חשוב להמשיך ולחקור את המלחמה ,מאחר ועדיין לא מיצינו את
כול אשר התרחש בה .כך קורה גם בצד השני ,במיוחד אצל המצרים,
המפרסמים כול הזמן מחקרים ,ספרים ,ראיונות וזיכרונות של
מפקדים ולוחמים ,על חלקם בה ,ועל מה שקרה וכיצד.

"חמוטל ומכשיר לא בידינו" ,הוצאת דביר 376 ,עמודים ,2019 ,כריכה רכה

"תחנות שקמה ,מי נשאר? עבור"
"אני רוצה שתדעו שכולנו מצפים שהגדוד
ימלא את ייעודו ,יבצע את משימותיו השונות
ויוביל את צה"ל והחטיבה לניצחון ...דיברתי
היום עם הרמטכ"ל ועם האלופים הבכירים
של צה"ל .אני השריתי בהם ביטחון ,יכולתי
להשרות את הביטחון הזה אחרי שראיתי
את הנכונות ואת רוח הלחימה שלכם
בשדה הקרב ".אלה דברים שאמר אל"ם
אמנון רשף (לימים אלוף) ,מפקד חטיבה 14
במלחמת יום הכיפורים ,בפני לוחמי גדס"ר
(גדוד הסיור)  ,87דקות לפני היציאה לקרב
ההבקעה לעבר החווה הסינית ותעלת סואץ,
ב־ 15באוקטובר .1973
גדס"ר  ,87גדוד הסיור של אוגדה ,143
הוקם זמן קצר בלבד לפני מלחמת יום
הכיפורים ופורק בעיצומם של הקרבות
הקשים לאחר שאיבד כמעט את כול שרשרת
הפיקוד שלו :שני מג"דים ומפקד פלוגה
בכיר שנהרגו ,לצד קצינים ומפקדים נוספים
שנפצעו" .תחנות 'שקמה' ,מי נשאר? עבור!"
נשמעה ברשת הקשר קריאתו של סגן מפקד
גדס"ר  ,87בלילה שבין  15ל־ 16באוקטובר,
בעיצומו של הקרב בצומת "טרטור"־"לכסיקון" ,צומת שבו מצא
את מותו מפקד הגדוד ,יואב ברום .הוא לא קרא "מי שומע? עבור",
גם לא "מי נמצא? עבור" ,אלא "מי נשאר? עבור" ,ומעטים נשארו.
מעטים ,שסיפור גבורתם כמעט שנשכח ,בעיקר כי לא היה מי
שיספר אותו.

על אף האבדות הכבדות של מפקדים
ולוחמים ,היה לגדס"ר  87תפקיד חשוב
ומשמעותי במהלכי המלחמה :בבלימת
השריון המצרי ,באיתור ה"תפר" שבין שתי
הארמיות המצריות וחשיפת מסדרון הַצליחה,
בהובלת הכוחות שהבקיעו את הדרך לעבר
תעלת סואץ ובקרבות הקשים לכיבוש החווה
הסינית; קרבות שהובילו למפנה בחזית
הדרום ובהעברת הלחימה לאדמת מצרים.
 45מלוחמי הגדוד נפלו בקרבות יום
הכיפורים .עליהם ועל לוחמי הגדוד אמר
מפקד האוגדה שרון" :ראיתי בימי שירותי
גדודים רבים ,גדוד הסיור היה מהטובים
שבכולם" .ועוד אמר האלוף שרון" :עם
הפסקת האש ,בעומדי באותו ערב במבואות
איסמעיליה ובראותי את הטנקים האחרונים
של הגדוד בוערים ,ראיתי לנגד עיני את
פניהם של לוחמי הגדוד שאיתם דיברתי ביום
הכיפורים .זכרתי את מבטם של הלוחמים,
את ההחלטה הנחושה שהייתה נסוכה על
פניהם ,וידעתי שהם לא אכזבו ,ואמנם היה
על מי לסמוך.
רבים מהם לא זכו להגיע איתנו אל גמר המלחמה ,אבל הם הם
אלה שהביאו את המלחמה לסיומה".
אנשי הגדוד שהיה מעוררי השראה על דבקות במשימה ,באחד
מהקרבות היותר קשים שחווה השריון הישראלי מעודו .הספר
מרתק ונקרא בנשימה עצורה.

כריכת הספר שכתבו אילן כפיר ודני דור ,הוצאת ידיעות אחרונות | ספרי חמד 189,עמודים ,2019 ,כריכה רכה.
כותרת המשנה לשם הספר היא :קרבות הגבורה של גדס"ר  87במלחמת יום הכיפורים

השעות  -יומן מלחמה של חטיבה  600מדברי עמירם אזוב על הספר
"השעות  -יומן מלחמה" הוא ספר ענק שמביא את סיפורה
של חטיבה  600במלחמת יום הכיפורים .חטיבת הטנקים שנשאה
בחלק ניכר מקרבות הבלימה בסיני ושילמה על־כך מחיר יקר
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במיוחד .את המחקר המקיף והחריג מאוד בסגנונו האישי והאנושי,
ניהל המחבר (היסטוריון ,ובעצמו קצין בחטיבה) במשך  16שנים
במהלכן ראיין  140איש .התוצאה ספר מרשים וכואב ,רב מידות

ומודל חריג ומרתק של היסטוריוסופיה
צבאית.
מחקרו המונומנטלי של מנחם בן
שלום הוא חריג בכל קנה מידה של מחקר
היסטורי וטיפולו במלחמה הוא רב־פנים:
צבאי ,תרבותי ,חברתי ,אישי ,אפילו
רוחני .ואת סיפור המלחמה הוא מביא
כמארג של עדויות אישיות עם סיקור
היסטורי־צבאי.
חטיבת שריון מילואים  - 600חטיבת
מילואים צעירה ומיומנת ,בפיקוד אל"ם
טוביה רביב  -נכנסה למלחמה ב־7
באוקטובר ולחמה עד לשניות האחרונות
ממש של הפסקת האש .החטיבה ספגה
 119הרוגים וכן פצועים רבים ,ולא מעט
מלוחמיה נפלו בשבי המצרי .האבדן
וההתמודדות אתו ,משמשים ציר מרכזי
בסיפור החטיבה.
בן שלום עצמו שימש קצין סיור
בשורות החטיבה ולפיכך הוא חובש שני
כובעים :של היסטוריון ושל צופה־משתתף .וככזה הוא לא רק

כואבים מאד.

מביא את זיכרונותיו האישיים מהמלחמה
אלא מזדהה עמוקות עם מרואייניו הרבים.
הספר נוגע בלב הוויכוח המתודולוגי
על יחסי הגומלין שבין הזיכרון האנושי
לבין המקור הראשוני .מצד אחד בן שלום
עושה שימוש בכליי ההיסטוריון ומצד שני
בכלים מעולם המחקר האיכותני (ראיונות,
זיכרונות וסיפורי חיים) .כהיסטוריון הוא
מלקט ומנתח יומני מבצעים ,צילומי אוויר,
יומני קשר ותחקירים; בוחן את הפקודות
שניתנו ומה בוצע; ומביא תובנות צבאיות
כגון מיקומו הראוי של מח"ט בעת קרב.
מצד שני הוא מתבסס רבות על עדויות
וזיכרון הלוחמים  -מתודיקה שלא כל
היסטוריון יאהב ,בודאי אלה המפקפקים
בתרומה של עדויות ל'אמת ההיסטורית'.
אך מנחם בן שלום רואה בעדויות כלי
סוציולוגי ותרבותי מן המעלה הראשונה,
ואמצעי לשחרור הדחקות בנות עשרות
שנים .והדברים לעיתים קרובות כואבים.

כריכת הספר שכתב ד"ר מנחם בן שלום ,הוצאה עצמית 1216 ,עמודים

תנ"ך במדים
כתוב במשנהֲ " :הפְָך בָ ּה וַ ֲהפְָך בָ ּה ,דְ כֹלָ א בָּה".
והרמב"ם מפרש :אמרו על התורה שיהפוך בה
ויהגה בה מפני שהכל בה .ספרו המיוחד של
עמי נוי* עוסק בסוגיות צבאיות בתנ"ך וחוקר
ומנתח אותן בעזרת ארון הספרים היהודי
וארון הספרים הצבאי .הסוגיות הצבאיות
אמנם לקוחות מהתנ"ך אך הן אוניברסליות
ורלוונטיות לימינו ,וכפי הנראה גם לעתיד.
בספר עולים הקשרים מפתיעים בין המקורות,
למשל ,בין חכמי ישראל כמו רש"י והרמב"ם
לבין הוגי דעות צבאיים כמו סון טסו ולידל
הארט ,או בין התלמוד והמדרשים לבין תורות
צבאיות שונות.
עוד דן הספר באירועים המופיעים בתנ"ך
וחוזרים על עצמם לאורך ההיסטוריה ,כמו
פריסת מחנות שבטי ישראל מסביב למשכן
בצורה הדומה ליהלום הנפוליאוני ,קרב־
התקדמות ולשיטת ההגנה וההתקפה 1־3־ 1במשחק הכדורסל.
הספר מציע שילוב חדשני של מקורות מגוונים אשר נותנים

זווית מבט מקורית על ההיסטוריה התנ"כית
הצבאית ומאפשרים הבנה של תהליכים
ואירועים בעבר ובהווה והפקת לקחים ומסקנות
לעתיד.
מדברי האלוף (במיל') יאיר גולן שהיה סגן
הרמטכ"ל:
ספר זה עוסק בסוגיות מרכזיות למקצוע
הצבאי :מנהיגות קרבית ,טקטיקה וצורות הקרב,
לחימה פסיכולוגית ,מודיעין קרבי ואסטרטגי,
והיבטים שונים של לוחמה בלתי־סדורה.
"תנ"ך במדים" הוא ספר מעניין ויוצא
דופן .המחבר ,עמי נוי ,משלב את בקיאותו
הרבה במקורותינו ,יחד עם הבנה מעמיקה
את המקצוע הצבאי כפי שנלמד בצה"ל,
וידע נרחב בספרות הצבאית העולמית ,ואף
בספרות יפה".
* עמי נוי  -רס"ן וסמג"ד בשריון ,מהנדס
תוכנה ומדריך טריאתלון ,לומד ומתעניין בתנ"ך ,בהיסטוריה,
בצבא ובשילובים ביניהם.

תנ"ך במדים ,מרכז אריאל לחקר ביטחון ותקשורת 374 ,2019 ,עמודים ,כריכה רכה
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איציק זיסמן ז"ל

מותו של לוחם -
רס"ן (במיל') איציק
(צ'וצ'ו) זיסמן
רס"ן (במיל') איציק זיסמן ז"ל היה סמל ראשון במלחמת ששת הימים ,בתפקיד
מפקד מחלקה של טנקי שרמן בפלוגה של רס"ן איתן אריאלי ,בגדוד הטנקים
 95שבפיקודו של צביקה דהב .הטנק שלו הוביל את הצנחנים .כשהגיע איציק
עם הטנק שלו לשער האריות בירושלים הוא לא יכול היה להיכנס לשטח העיר
העתיקה כי הטנק שלו היה גבוה מהשער .בהיותו שריונר נחוש יכול היה לפרוץ
את השער עם הטנק אך הוא חשב גם על ההיסטוריה של העיר ועל הנזק הצפוי
לשער ,ופינה את המעבר לזחל"מים של מוטה גור ,והשאר היסטוריה
מיכה ארזי

צירוף מקרים מצמרר
ומרגש כאחד
יציק זיסמן ז"ל ,יליד  ,1938היה
עורך דין ידוע במקצועו .הוא
נפטר ביום  16בינואר 2020
והובא למנוחת עולמים למחרת
בבית העלמין בגבעת השלושה .במלחמת ששת
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הימים שימש בדרגת סמל ראשון מפקד מחלקת
טנקים בגדוד  95שבפיקוד צביקה דהב (לימים
אל"ם) בחטיבה  10הראל שעליה פיקד אורי
בן־ארי .איציק השתתף בקרב על ירושלים והגיע
ראשון עם הטנק שלו לחומת העיר העתיקה,
ליד שער האריות ביום  7ביוני  ,1967אך גובהו
של שער האריות לא אִפשר לטנק השרמן הגבוה
להיכנס מבלי לגרום לשער נזק קשה .היה זה

מאותם רגעים בקרב שבהם אתה צריך להחליט
לבד ,ואיציק החליט שלא לפרוץ בכוח ופינה
את הדרך לזחל"מים של חטיבת הצנחנים
שבעקבותיו ,שבפיקוד מוטה גור .זמן לא רב
לאחר מכן קרא מוטה בקשר לנהג שלו בזחל"ם
"סע בן־צור ,סע!"
בצירוף מקרים נדיר ,ביום שבו נפטר איציק
זיסמן  16 -בינואר  - 2020הגיע לאתר יד

הטנק הראשון ,מגדוד ,95
פורץ לעיר העתיקה בירושלים
במלחמת ששת הימים

הספד ללוחם איציק זיסמן ז"ל

הטנק של איציק זיסמן שנדד בעולם מגיע למשכן הקבע שלו ביד לשריון ביום  16בינואר 2020

לשריון הטנק שעליו פיקד בקרב על ירושלים
במלחמת ששת הימים .טנק השרמן ההיסטורי
הזה עשה דרך ארוכה לאחר המלחמה ,שהחלה
בהגירה לחו"ל וחזרה לישראל :תחילה נמסר
הטנק לצבא אוגנדה תחת משטרו של אידי אמין
דאדא ומשם הועבר לאוסף פרטי באנגליה,
ולאחר מאמצים רבים של אוצר התערוכה ביד
לשריון ,סא"ל (במיל') מיכאל מס ,שאיתר אותו
באנגליה ,הגיע למשכן הקבע שלו במוזאון
הרק"ם ביד לשריון.

כריכת הספר
"סיפורו
של גדוד
הטנקים "95

(דברים שקרא מיכה ארזי)
גדוד הטנקים  95הוקם בשנת  ,1960לפני 60
שנה ,בידי המג"ד משה בר־כוכבא (בריל) ,לימים
אלוף ומפקד גייסות השריון ,יחד עם הסמג"ד
צביקה דהב ,לימים אלוף משנה ,הנמצא כאן
איתנו .הגדוד הוקם במסגרת חטיבת חי"ר 10
(לשעבר חטיבת "הראל" של הפלמ"ח) שעברה
הסבה מחי"ר לשריון .איציק היה מראשוני
הגדוד.
במלחמת ששת הימים לחם הגדוד בפיקודו
של צביקה דהב באזור ירושלים .איציק זיסמן
היה מפקד הטנק הראשון שהגיע לשער האריות.
הוא החל להיכנס דרך השער ,אך לא היה יכול
לעבור מבלי לגרום לשער נזק .לכן נסע לאחור
ופינה מעבר לזחל"מים של הצנחנים .זהו איציק
האמיתי שתמיד חושב כמה צעדים קדימה.
מוטה גור מח"ט הצנחנים ,לימים הרמטכ"ל,
ראה את איציק שפינה את השער ,עבר בעצמו עם
הזחל"מים שלו דרך השער והגיע לכותל המערבי.
לגדוד היו במלחמת ששת הימים  5חללים.
לאחר המלחמה איציק עבר קורס קצינים
ומונה להיות מ"מ בגדוד .בשנת  1972הגדוד
הועבר לפיקוד הצפון והיה גדוד הטנקים של
חטיבת החי"ר ( 4חטיבת "קרייתי") שעברה
הסבה מחי"ר לשריון .הגדוד בפיקוד סא"ל יעקב
נויפלד ז"ל ,לחם בקרבות הקשים של החטיבה,
בפיקוד אל"ם יעקב הדר (פפר) ,ברמת הגולן
במלחמת יום הכיפורים ,ואיבד  10מלוחמיו.
מיד לאחר המלחמה ,בתחילת שנת ,1974
החלטנו קבוצת קצינים וביניהם איציק ,להקים
קרן הנצחה לחללי הגדוד .הקרן הזאת פעילה
כבר  46שנים ,יצרה קשר אמיץ עם המשפחות
השכולות ,הקימה אתר הנצחה בחורשת
"המטוס" שליד צומת נחשון ומקיימת בו כנסי
הנצחה אחת לשנתיים .הקרן גם הוציאה לאור
ספר זיכרון הנקרא "סיפורו של גדוד הטנקים ."95
הכנס האחרון של ותיקי הגדוד ובני המשפחות
השכולות התקיים ביום  29באוקטובר ,2019
ואיציק לא נכח בו מפאת מחלתו.
מתוך שבעה חברים שהקימו את הקרן נותרנו
שלושה עד לאחרונה .שניים נפטרו ושניים
אחרים פרשו מהפעילות מסיבות שונות .עכשיו
גם איציק הלך מאיתנו ונותרנו רק שניים :יוסי
בן־הרוש ואני מיכה ארזי .אנו מתחייבים להמשיך
במשימה החשובה והקדושה שלקחנו על עצמנו
לפני  46שנים  -הנצחת גדוד  95וחלליו ושמירת
הקשר עם המשפחות השכולות.
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גדודי הסיור בצה"ל
גדודי הסיור (הגדס"רים) בצה"ל התפתחו לצורך שימור מרכיב התנועה בשדה
הקרב ,לשמור מגע עם האויב לאיסוף מידע ,ולהוות גורם חיסכון בכוח עד
להתארגנות הגוף העיקרי .לא ברור אם זה כיום הייעוד של גדודי הסיור הקיימים
בכול חטיבות החי"ר ,ובמה משימותיו שונות מאלה של גדוד חי"ר רגיל .כיוון
שהתנועה בשדה הקרב עשויה להיות הגורם החשוב ביותר בכול מלחמה בעתיד
־ לדוגמה לצורך כיבוש השטח שממנו יורים רקטות על מדינת ישראל ־ מן הראוי
לשקול האם לא כדאי להחזיר את נושא גדודי הסיור לאחריות חיל השריון
אל"ם (במיל') ד"ר בני מיכלסון

גדודי הפשיטה במלחמת
העצמאות
באות ערב שפלשו למדינת
ישראל ב־ 15במאי  1948פגשו
צבא שעלה מהמחתרת והיה
בשלבי הקמה ראשונים .לצבא
זה לא היה כמובן שריון וגם
קשה היה באותה תקופה לרכוש טנקים ולהביא
אותם לארץ במהירות .ג'יפים רבים הגיעו אז
לארץ והועלה הרעיון לנצלם לשימוש קרבי.
ההערכה הייתה שממדים קטנים ,מהירות וזריזות
ועבירות טובה ,עוצמת האש גדולה של המקלעים
המורכבים עליהם ,יחד עם לוחמים נועזים,
יאפשרו ביצוע פעולות חדירה לעומק מערך
האויב ופשיטה על מתקנים ומפקדות עורפיות.1
יצחק שדה העלה את הרעיון להקים יחידות
ג'יפים ,בדומה לאלה שהופעלו על ידי יחידת
ה־ "( SASשירות האוויר המיוחד") הבריטי
בקרבות המדבר המערבי במלחמת העולם
השנייה .פלוגות הג'יפים הראשונות של צה"ל
נועדו לחטיבת הנגב ,שעליה הוטל להילחם נגד
הצבא המצרי ,גם משום חולשתה היחסית של
חטיבה זו ובגלל ההערכה שמרחביו הגדולים
והפתוחים של הנגב ,הדומים למדבר המערבי
במצרים ,הם זירת פעולה ליחידות מסוג זה.
ישראל כרמי ששירת במלחמת העולם השנייה
בשירות האוויר המיוחד  ,SASהתמנה אחראי
להקמת פלוגות הג'יפים .מבחינה ארגונית
ותפעולית הייתה הקמת הפלוגות כמעט פעולת
בראשית .תכנון המתקון של הג'יפים וביצועו
נעשו במרוכז במשך כמה ימים במפעלים שהתמחו
בייצור שריוניות .בלילה אחד מותקנו כ־ 30ג'יפים
עם חצובות למקלעי "ּבֶ ז ָה" ו־( MG-34שנודע
בשם מגל"ד) ,ואביזרים נוספים ,שהיו זכורים
לכרמי מימי שירותו בצבא הבריטי.2
ב־ 16במאי  1948עם הקמתה של חטיבה
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( 7החטיבה ה"משוריינת") הוקם בה גדוד
פשיטה ממוכן מספר  73שהפך במהרה לגדוד
 .79בימים  30-29במאי עם הקמת חטיבה 8
(חטיבת השריון) ,הוקם גם בה גדוד פשיטה
ממוכן ,הוא גדוד  .89במקביל הוקמו  2פלוגות
ג'יפים שנשלחו לחטיבת הנגב .בהפוגה הראשונה
( 11ביוני  9 -ביולי  )1948מוסדו יחידות אלה
שהפכו לגורם הנייד במבצעים השונים :גדוד 79
שעוד הספיק להצטיין בהתקפה על לטרון נשלח
עם חטיבה  7לחזית הצפון .גדוד  89במסגרת
חטיבה  8התארגן במרכז וגדוד  9הפך לגדוד
הפשיטה של חטיבת הנגב.
היה זה לימוד ראשוני של כוח צבאי שלא היה
ב"הגנה" ולא היו לגביו ניסיון או ידע קודמים.
היה צריך לגבש תורת לחימה המתאימה ליחידה
החדשה ,הן במסגרת חטיבת חי"ר והן כשלעצמה,
לצורכי תפעול ותרגולות ברמת הג'יפ ,המחלקה,
הפלוגה והגדוד .מעל הכול צריך היה לבחון כיצד
בשעת לחימה מנוצלות הניידות ועוצמת האש ־
שתיים מהתכונות הבסיסיות של השריון לעתיד

לבוא .אחד היתרונות שמהם נהנו מפקדי יחידות
העילית האלה היה היכולת לבחור ליחידות
לוחמים מוכשרים ובעלי ניסיון מכלל החטיבות
ואף מחוצה להן ,כפי שמקובל בהקמת יחידות
מסוג זה .לקראת תחילת המבצעים הגדולים
כללה כול פלוגת ג'יפים ,לפי המצבה 14 ,ג'יפים
החמושים כול אחד בשני מקלעי ( MG-34מגל"ד)
ועוד מרגמה  81מ"מ על אחד הנ"נים של מחלקת
השירותים.3
בקרבות "עשרת הימים" ( 18-9ביולי )1948
השתתף גדוד  79בכיבוש נצרת במסגרת מבצע
"דקל" .גדוד  89בלוד וברמלה השתתף במבצע
"דני" וכבש את כרתיה תחת פיקוד חטיבת
"גבעתי" .גדוד  9ערך כמה מבצעי פשיטה על
הכוחות המצרים התוקפים באזור אסדוד (ליד
אשדוד כיום) ,בית עפה ונגבה.
בסוף נובמבר  1948פורקו בחטיבת "גולני"
הגדוד המסייע "( 15גורן") וגדוד חי"ר "( 14דרור").
מכוח האדם של שני הגדודים הוקם גדוד הפשיטה
הממוכן  ,19ומאיר עמית מונה למפקדו .4מבנה

גדוד הפשיטה היה דומה למבנה גדודי הפשיטה
הממוכנים  -גדוד ( 9של חטיבת הנגב) ,גדוד 79
(של חטיבה  )7וגדוד ( 89של חטיבה  ,)8והוא כלל
פלוגת שריוניות ,פלוגת ג'יפים ,פלוגת חרמ"ש
מצוידת בזחל"מים ,פלוגה מסייעת ופלוגת מפקדה.
באותה תקופה הייתה חטיבה  1כפופה לחזית
הצפון .ארבעה ימים לאחר הקמת הגדוד קיבלה
החטיבה הוראה לעבור לנגב ולהחליף את חטיבה
"( 11יפתח") שהועברה לצפון.
גדודי הפשיטה הממוכנים נטלו חלק דומיננטי
במבצעים הגדולים של מלחמת העצמאות:
גדוד  79במסגרת מבצע "חירם" בצפון הביא
להכרעת צבאו של קאוקג'י ואילו הגדודים ,9
 19ו־ 89במבצעים "חורב" ו"עובדה" היוו גורם
מרכזי בהכרעת הצבא המצרי וקביעת גבולותיה
הדרומיים של מדינת ישראל.
הפעולה במסגרת גדודי פשיטה חייבה
שינויים בתו"ל ותרגולות חדשות .השתלבות
עם שריוניות וחרמ"ש על גבי זחל"מים ,תנועה
לקראת מגע ,מתן פקודות בקו ובשדרה ,שינויי
מבנה תוך התקדמות ,פעולה רגלית בחיפוי ועוד.
הייתה זו גם תקופה חשובה להכרה גיאוגרפית
של הזירות השונות ,לאנשי הגדודים מהעמקים
והגליל בצפון המכוסה צמחייה והירוק בצבעו.
הם היו חייבים להסתגל לחולות ,לשממה
ולצבעים הצהוב והבז' .עוד היו צריכים לקלוט
את האמצעים החדשים ולהתאקלם בתוך גדוד
ממוכן של חטיבה סדירה ,הפעם עם כול הציוד
ואמצעי הלחימה המקובלים.
זמן קצר לאחר סיום מלחמת העצמאות,
במהלך ספטמבר  ,1949ואף קודם לכן במהלך
המשא ומתן להסכם שביתת הנשק האחרון (עם
סוריה ,שנחתם ב־ 20ביולי  ,)1949החלו גדודי
הפשיטה לעבור שינויים מפליגים שבמהלכם
צומצמו המסגרות הגדודיות לגודל של פלוגת
סיור חטיבתית .עקב ההחלטה שהמספר של
כול יחידות הסיור החטיבתיות בצה"ל יסתיים
בספרה  ,7הוסב גם שם היחידה לגונדת סיור
 .517וכך עשרה חודשים לאחר הקמתו ,חדל
למשל גדוד  19להתקיים.

הקמת גדודי סיור לפיקודים
בחודש יוני  1954קבע המטכ"ל שיוקמו ארבעה
גדודי סיור שייעודם יהיה סיורים בעומק מערך
האויב ,אבטחת הגייסות ,מניעת האויב מלהשיג
ידיעות על כוחותינו ,תפקידי קישור וביצוע
פשיטות .גדודים אלה יועדו לפעול עם האוגדות
שעל הקמתן הוחלט באותו הזמן ,אחת לכל פיקוד
ואחת על בסיס מפקדת גייסות השריון.
גדוד הסיור הפיקודי כלל פלוגת מפקדה
וסיוע ושתי פלוגות סיור .המבנה של פלוגות
הסיור היה שלוש מחלקות סיור ,בכול אחת
ארבע שריוניות "סטאגהאונד" 6וארבעה ג'יפי
סיור .הגדודים שעתידים לקום היו גדוד סיור
 181בפיקוד הצפון ,גדוד סיור  182בפיקוד
המרכז וגדוד סיור  183בפיקוד הדרום .מפקדת
גייסות השריון נקבעה אחראית להקמת הגדודים,

ובגמר הקמתם הם היו אמורים לעבור לאחריות
הפיקודים .איוש הגדודים התאפשר על ידי הצבה
של חיילים בעלי הכשרה בסיסית בלבד (וללא
רקע סיור) בעיקר בשריוניות .הצורך הקריטי של
הפיקודים בכוח שריון ,שיסור למרות מפקדת
הפיקוד ,הפכם למעוניינים מאד בהקמתם ולכן
הם טרחו לאייש את הגדודים בבעלי תפקידים
שונים מתוך כלל כוח האדם שהיה ברשותם.
האלוף משה צדוק לדוגמה ,שהיה אז אלוף פיקוד
הצפון ,מינה את מוסה פלד להקים יחידה חדשה
וחיונית זו ב־ 1ביוני  .1955עד יולי  1955הושלם
איוש גדודי הסיור ,ולגדוד הסיור  181של פיקוד
הצפון נקבעה עדיפות ראשונה להקמה על פני
גדוד  182של פיקוד המרכז .אז הוחל בהכשרה
הבסיסית שנערכה בפלוגת הסיור הסדירה 135
ובבית הספר לשריון .7גדוד  183כלל לא הוקם
כי פיקוד הדרום בוטל באותה עת (לכן גם לא
הוקמה בו אוגדה).
גדודי הסיור תוכננו להצטייד בשריוניות
"סטאגהאונד" והחלו את אימון ההקמה שלהם
בשנת  .1955במשך חצי שנה ,עד דצמבר ,1955
פלוגות הסיור הגדודיות סיימו את הקמתן.
הגדודים היו אמורים לכלול  36ג'יפי סיור ו־36
שריוניות .עם זאת בסוף  1955עדיין היו רחוקים
גדודי הסיור מלהיות חלק מהסד"כ הצה"לי ,בעיקר
בגלל המחסור החמור בשריוניות ובג'יפי סיור.
בעקבות עסקת הנשק הצ'כית־מצרית וההסכם
של מנכ"ל משרד הביטחון שמעון פרס עם גורמי
ביטחון בצרפת ,בנובמבר  ,1955על תוספת 70
טנקי  ,AMX-13הוחלט לפתוח במאמץ מרוכז
להסבת צוותי שריוניות ה"סטאגהאונד" לטנקי
 .AMX-13הכוונה הייתה שעד להשלמת הכמות
הכוללת ל־ 120טנקים באפריל  ,1956יימצאו
צוותים ומסגרות קרביות להפעלתם .להסבה זו
ניתנה קדימות משום שאיוש טנקי AMX-13
הקיימים ואלה שהיו עתידים להגיע בהמשך,
הוערך כמשימה ראשונה במעלה ,העשויה לחזק
באופן משמעותי את כושר הגנת הנ"ט של צה"ל
נגד התקפת שריון חזויה של האויב.
צרפת עיכבה את הספקת הנשק לישראל,
ובאפריל  1956התברר שמתעכבת ההספקה
של  70טנקי  AMX-13הנוספים ,שהוסכם
עליהם בנובמבר .באפריל  1956הגיע המתח
הבטחוני בין ישראל למצרים לשיאו ,וגברה
סכנת ההידרדרות למלחמה שתקיף גם את
סוריה וגם את ירדן .התפתחות זו העמידה
את גדודי הסיור במצב שמערכת צבאית אינה
יכולה לשאת אותו  -גדודי הסיור שהיו אמורים
לספק כוח מבצעי לפיקודים ,לא היו בכשירות
משום שהארגון הקודם עורער (הם לא יכלו
להפעיל את שריוניות ה"סטאגהאונד" ,בעוד
שלצוותים המוסבים לא היו טנקי .)AMX-13
פירוק מחלקות ה"סטאגהאונד" בפלוגות הסיור
שנראה סיכון מחושב ,התגלה במציאות כעומד
על כרעי תרנגולת.
סדר העדיפות השתנה ,ואימון פלוגות הסיור
המצוידות ב"סטאגהאונד" הוקדם .השאריות

של צוותי ה"סטאגהאונד" בגדודי הסיור קובצו
למסגרת פלוגתית .בגדוד  181של פיקוד הצפון
הוקמה פלוגה בת שתי מחלקות ובגדוד - 182
פלוגה מלאה .9כוח אדם בלתי מאומן להקמת
פלוגת שריוניות נוספת בכול אחד מהגדודים
האלה נלקח מהפיקודים.

מגדודי סיור פיקודיים לגדודי
שריון פיקודיים (גש"פים)
ב־ 12בספטמבר  1956הורה אג"ם/מת"ם על
שינוי השמות של גדודי הסיור הפיקודיים לגדודי
שריון פיקודיים .בעניין ייעוד הגדודים במלחמה
הם עברו לכאורה מהפך :מביצוע של תפקידים
הקשורים בהשגת ידיעות תוך חדירה לשטח
האויב ושימוש בכוח להשגתן ,ליחידות שריון
המגינות על מרחב הפיקוד נגד כוחות שריון של
האויב .בחינה מעשית של השינוי מצביעה על
כך שהוא היה רק אישור לאחר מעשה ,לשימוש
המעשי ולתפקידים שמילאו הגדודים בפועל
בפיקודים כבר קודם .ההתעצמות של צבאות
האויב בשריון צמצמה מאד את האפשרות
להחדיר כוחות שריון קטנים לעומק שטח האויב
להשגת ידיעות ,והחמירה את הסכנה של פריצת
כוחות שריון של האויב .מתחילת  1956שילבו
אלופי הפקודים את כוחות השריון בגש"פים
יחד עם מחלקות של משחיתי טנקים M-10
בתוכניות ההגנה של מרחב הפיקוד.12

גדודי הסיור במלחמת
ששת הימים
ההחלטה על הקמת האוגדות בפיקודים
בשנת  1954לוותה בהחלטה להקמת גדודי סיור
שילחמו עם האוגדות .גדודי הסיור הפכו כאמור
לגש"פים ובמלחמת סיני ( )1956לחמו האוגדות
ללא גדודי סיור .אחד הלקחים ממלחמה זו היה
שחשוב שלאוגדות בלחימה יהיו גדודי סיור.
משעברה האחריות לתורת הפעלת האוגדות
ממה"ד למפקדת גייסות השריון ,נראה אך טבעי
שאותה מפקדה  -שהייתה אמונה על הקמת
גדודי הסיור הפיקודיים בשנות החמישים (ומאז
האחריות בנושא לא הועברה לגורם אחר) -
תמשיך ותטפל בנושא גם עשור אחר כך.
הדחיות הרבות בהקצאת טנקים למערך הסיור
המשוריין ,שבעבר כבר הביאו לעיכוב בהקמת
גדודי סיור אוגדתיים ,היו במידה רבה אמורים
לבוא על פתרונן בתוכנית הרב־שנתית (תר"ש)
"בני אור" .הרקע לכך הייתה התוכנית להוצאת
טנקי  AMX-13מהחטיבות המשוריינות החל
משנת  .1967למרות המגבלות של טנקים אלה
הוחלט שבאופן זמני הם ישמשו כבסיס להקמת
גדודי הסיור.10
ההקמה של מסגרת חדשה חייבה ,החל
מסוף שנת  ,1964לקיים עבודת מטה מקיפה
במטכ"ל ,בפיקודים ובעיקר במפקדת גי"ש
שהייתה אחראית על הנושא .היה צריך לקבוע
את הייעוד ,המשימות ,שיטת התפעול והארגון
של גדודי הסיור .נושאים אלה גובשו במהלך
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שנת  1965והיו כך:
ייעוד :להוות דרג סיור אוגדתי או פיקודי
למשימות סיור ,פשיטות ,אבטחת אגפים
ולפעולות מיוחדות.
תפקידי הגדוד בצורות הקרב:
א .בהתקפה  -ביצוע חדירות לעומק של עד 80
ק"מ למערך האויב ויצירת מגע עם כוחות הגנה
ושריון אויב כדי להשיג ידיעות; להוות מסך סיור
לפני הכוח העיקרי ,ולאבטח את האגפים כדי
למנוע מכוחות האויב להפתיע.
ב .בהגנה  -גייסות מחפים לפני המערך העיקרי;
אבטחת פרצות במערך ההגנה או באגפי המערך;
לחימה נגד כוחות מונחתים ומוצנחים; ביצוע
פשיטות בעורף האויב.
ג .בהתקדמות ורדיפה  -השתלטות על שטחי
מפתח כדי למנוע מהאויב התארגנות להגנה;
שיבוש דרכי נסיגת האויב וזריעת בהלה בעורפו.
הארגון:
לביצוע תפקידיו הגדוד צריך להפעיל כוחות
המאופיינים בעוצמת שריון ,בניידות גבוהה
ובעצמאות לוגיסטית עם יכולת להתפצל לפחות
לשלושה צוותי־סיור פלוגתיים .לפיכך יכלול
הגדוד טנקים ,ג'יפי סיור ,סיירים על זחל"מים
ואמצעי סיוע ושירותים .פלוגות הגדוד יהיו
הומוגניות ויצוותו בהתאם למשימותיו.
בתר"ש "בני אור" תוכנן להקים גדוד סיור
אוגדתי אחד בפיקוד הדרום ,שישמש לאחר
בחינתו דגם להקמת גדודי סיור נוספים.
הקמת גדוד הסיור הראשון ובהמשך גדודים
נוספים ,נדחו .הדחייה הארוכה נבעה בשל סדר
העדיפויות של מפקדת גי"ש ,שהתרכז במאמצים
ארגוניים ותורתיים להקמת יחידות שריון
לוחמות על פני גדודי הסיור .באופן מעשי לא חל
כול שינוי במבנה ותפעול הסיור בשריון ,והשריון
נכנס למלחמת ששת הימים ללא גדודי סיור.

שני גדודי סיור מאולתרים
במלחמת ששת הימים
כוח "גרנית"
כוח גרנית היה גדוד סיור מאולתר שלחם
כחלק מאוגדה  84בגזרת פיקוד הדרום במלחמת
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ששת הימים .האוגדה בפיקודו של האלוף ישראל
טל ,נערכה בשטחי כינוס מול רפיח ,ומשימתה
הייתה להבקיע את מערכי הצבא המצרי לאורך
ציר החוף בצפון סיני בואך אל־עריש.
אל"ם ישראל גרנית הגיע למטכ"ל בתקופת
ההמתנה ,ונכח במרבית הישיבות של המטה
הכללי .באחת הישיבות פנה אליו האלוף
ישראל טל וביקש ממנו לבוא ולפקד על גדוד
סיור מאולתר במסגרת אוגדה  .84גרנית הסכים
וחבר לאוגדת טל .גרנית שזכה לאמון רב ממפקד
האוגדה ,קיבל את המשימה עם כוח סיור משוריין
מאולתר שכלל את המרכיבים הבאים:
פלוגה ש' של טנקי פטון בפיקוד סרן יום־טוב
תמיר מגדוד  79בחטיבה ,7
פלוגה מ' של טנקי  AMX-13בפיקודו של סרן
חיים עדיני מגדוד  19בחטיבה .60
פלוגת תול"רים בפיקודו של רס"ן דן שומרון
(איגד את שלוש מחלקות התול"רים של גדודי
חטיבה .)35
פלוגת חרמ"ש כ' בפיקודו של סרן יהודה
גלר מגדוד .14
מחלקת הנדסה ( 3זחל"מים) מפלוגת הנדסה
של חטיבה .60
פלוגת הנדסה (על משאיות) מגדוד חה"ן 604
ועוד צמ"ה.
סוללת תותחי  155מתנייעים בפיקודו של
אריה זינגר.
מפקדת הכוח נבנתה על בסיס שלושה
זחל"מים :זחל"ם פיקוד ,זחל"ם סיוע וג'יפ סיור,
עם מטה מאולתר .קציני המטה השונים צוותו
לכוח ולא הכירו האחד את השני לפני המלחמה.
משימתו הראשונה של "כוח גרנית" ,כפי
שהכתיבה מפקדת האוגדה ,הייתה פריצת ציר
בדרום המערך של פיתחת רפיח וריתוק המערך,
חסימה לעבר ניצנה ופריצת שדה המוקשים
למעבר חטיבת הצנחנים .את נוהל הקרב של הכוח
שכלל תדריכים למפקדים ושיחות ללוחמים ,ערך
גרנית בשטחי הכינוס .פקודת "סדין אדום" ב־5
ביוני הובילה את הכוח להיות הראשון שחצה
את הגבול למצרים ,כחלק מהטעיה אוגדתית
ואבטחת אגף מדרום לכרם שלום .משימה נוספת
של הכוח הייתה להוביל את חטיבה  35לשטחי

היערכות בפתחת רפיח .במהלך  6ביוני טיהר
"כוח גרנית" את חוף אל־עריש מאויב ובערב
 6ביוני קיבל משימה נוספת ממפקדת האוגדה
לפרוץ בציר אל־עריש-קנטרה ,להשמיד כוחות
אויב לאורך הציר ולהיערך להגנה במרחק של
 20ק"מ מזרחית לתעלת סואץ .גרנית תדרך את
מפקדי הכוחות וסידר את הכוחות במבנה של
קרב התקדמות ממוכן .את החוד הוביל רס"ן
דן שומרון (לימים הרמטכ"ל) .הכוח התקדם
מערבה  60ק"מ ולא נתקל באויב .בבוקר  7ביוני
קיבל פקודה לעצור ולהמתין לכוחות האוגדה.
בליל  8-7ביוני קיבל הכוח פקודה להמשיך
לנוע לעבר תעלת סואץ .הכוח התקדם עוד כ־20
קילומטרים ונעצר ,לאור ידיעה מהאוגדה על
כוונת האויב לתקוף את הכוחות שנעים בציר
החוף .ההיערכות המוקדמת של גרנית הובילה
לכך שמתקפת האויב ,שזיהה את "כוח גרנית"
ותקף אותו עם כוחות שריון ,חי"ר וארטילריה,
נבלמה לאחר שהושמדו לאויב כמה טנקים.
מפקדת האוגדה שלחה את חטיבת הצנחנים
בפיקודו אל"ם רפאל איתן לחבור לכוח ,ולקחת
את הפיקוד על הקרב בקנטרה .הכוחות נערכו
להתקפה שבמהלכה רפול נפצע קשה וגרנית
לקח פיקוד על כלל הכוחות ,עד לסיום ההתקפה
בשעה  .16:00לאחר ההתקפה על קנטרה הגיע
"כוח גרנית" לתעלת סואץ באזור גשר פירדאן
ב־ 9ביוני ,שם סיים את המלחמה והתפרק.11

"כוח אריה"
"כוח אריה" היה גדוד סיור מאולתר שהוקם
באוגדה  .38האלוף אריאל שרון ,ראש מה"ד
שהפך למפקד האוגדה ערב מלחמת ששת הימים,
ידע ,כמו עמיתו טליק ,שאוגדה בלחימה מחייבת
גדוד סיור נייד ומשוריין .הוא מינה לתפקיד את
סא"ל אריה עמית (טפר) ,אחד מגיבורי מלחמת
העצמאות .הכוח שנבנה ערב המלחמה כלל
פלוגת טנקי  14( AMX-13טנקים) בפיקודו
של ראובן אורלינסקי (המוכר בשם ריז'יק),
סוללת מכמ"ת  120מ"מ ,פלוגת חי"ר מוסעת
ומחלקת ג'יפי סיור.
המשימה הראשונה שהוטלה על גדוד הסיור
המאולתר הייתה אבטחת אגפה הדרומי של

ג'יפ נושא תול"ר בקוטר  106מ"מ

האוגדה ובידוד מתחם אום־כתף ממתחם האויב
בקציימה .12עיכובים מסוימים שנגרמו בגלל
כוחות אחרים של האוגדה ,עיכבו את תנועת
"כוח אריה" והוא עבר את הקו הירוק רק בשעה
 1000בקירוב .בדרכו לחסימת ציר קסיימה -
אום־כתף ,היה עליו לעבור דרך מצר אבו־מטמיר
שהיה תחת אש ארטילרית של האויב .רק בשעה
 ,1210לאחר שהעניין נשקל היטב במפקדת
האוגדה ,קיבל "כוח אריה" פקודה לחסום עם
מחצית כוחו כלפי דרום ,ועם המחצית השנייה
להמשיך אל ציר אום־כתף  -קציימה.
לאחר כיבוש מתחם אום־כתף ,נלקחו חטיבות
החי"ר והצנחנים על ידי המטכ"ל ,ואוגדה 38
נשארה רק עם חטיבה ( 14עם  2גדודי טנקים)
וגדוד הסיור האוגדתי .כוח זה נחלק לשניים
כדי לנתק את נסיגת הכוחות המצריים שהחלו
לסגת מערבה .אמנם בתחילה התארגנו כוחות
האוגדה להגנה על אבו־עגיילה ,אך משהתבררה
הנסיגה המצרית במלוא היקפה ,השתנתה
משימת האוגדה וכוונה לניתוק נסיגת כוחות
דיביזייה  2המצרית מקציימה .במסגרת זו היה
צריך גדוד הסיור (בפיקוד סמח"ט  )14להגיע
לעורף המצרי ולחסום את ציר הנסיגה ממערב
לג'בל אביריק ,תקלות שונות שאירעו לגדוד
בדרך ,ובכלל זה טעויות בניווט ,גרמו לו לאי
ביצוע המשימה ,למגינת ליבו של אריק שרון.
לאחר שמפקד האוגדה נאלץ לבטל את משימת
גדוד הסיור לחסום את הנסיגה המצרית ,נתקל
האחרון בכוחות של חטיבה  520מאוגדה  31שירו
עליו ועצרו זמנית את תנועתו .13בעת הזו נצטווה
הגדס"ר להוביל את האוגדה לכיוון נח'ל .ב־8
ביוני הגיע הגדס"ר לנח'ל לאחר שזו נכבשה בידי
חטיבה  ,14שהשמידה במרחב חטיבה מצרית.

הסיור במלחמת יום הכיפורים
בדיון ספ"כ שנערך לפני מלחמת יום
הכיפורים הוחלט על הקמת  5גדודי סיור
אוגדתיים ,לאוגדות  146 ,143 ,162 ,252ו־.36
גדודים אלה כללו כול אחד  24טנקים חדישים,
 30נגמ"שי "( M-113ברדלס")  13ג'יפים ועוד
 25כלי רכב עם הנעה רב־גלגלית מסוגים שונים.
תפקידי הגדס"רים היו:

ג'יפ סיור נושא מקלע

השגת ידיעות על האויב באמצעות הגעה
למגע אתו.
משימות לחימה של חיסכון בכוח ,דהיינו,
העסקת האויב ושמירת המגע אתו עד
להתארגנות הגוף העיקרי של האוגדה
להשמדתו.
כול חמשת גדודי הסיור הוקמו באחריות
מפקדת גיסות השריון ,כשנה לפני פרוץ המלחמה.
מרביתם הספיקו לקיים אימון הקמה ולהשתתף
בתרגיל אוגדתי ,וחלקם המשיכו בתהליך השלמת
גיוס לוחמים ומפקדים עד המלחמה.14
גדוד  134מאוגדה  36של פיקוד הצפון
עבר לימ"ח "פילון" ליד ראש־פינה ממש לפני
המלחמה ,ומצא שהטנקים המקוריים שלו נלקחו
לחטיבה  7שעלתה ערב המלחמה לתגבר את רמת
הגולן .לגדוד  134לא היה מג"ד ,כיוון שמפקדו
עזב את הגדוד לאחר אימון הקמתו .הסמג"ד
רס"ן חנני תבור שימש מג"ד בפועל ,הכין את
התוכניות המבצעיות ,והוביל את הגדס"ר לקרב.
עם פרוץ המלחמה הועבר הגדס"ר ללחום תחת
פיקוד אוגדה  ,210במסגרת חטיבה  179בקרבות
הבלימה ובמתקפת־הנגד .בעת ההבקעה לשטח
סוריה ב־ 11באוקטובר ,לחם גדס"ר  134ת"פ
אוגדה  ,210בגזרת ח'אן ארנבה ממזרח לקוניטרה,
במסגרת חטיבה  179בפיקודו של אל"ם רן שריג.
בקרבות ההבקעה בח'אן ארנבה סבל גדוד 134
אבדות כבדות בטנקים ,במפקדים ובאנשים,
ולמעשה נותר בו כוח הנגמ"שים בלבד.15
גדוד  87מאוגדה  143התגייס במהירות בימ"ח
שדה תימן ליד באר שבע  -הימ"ח האוגדתי -
והגיע בנסיעה יחד עם האוגדה לגזרת התעלה
ב־ 7באוקטובר ושם נערך לתצפיות .בעדותו
בוועדת אגרנט אמר אריאל שרון ,מפקד האוגדה,
שהוטל עליו לתכנן מתקפה ב־ 8באוקטובר
בבוקר .לפי תוכניתו הייתה אוגדתו אמורה
לתקוף בשני צירים מערבה  -חטיבה  421וחטיבה
 14מ"הברגה" דרומה ,וחטיבה  600וגדס"ר 87
מ"חמדיה" לכיוון איסמעיליה ולחבור למעוזים.
ב־ 8באוקטובר נעה אוגדה  143דרומה,
בהוראת אלוף פיקוד הדרום ,תנועה תמוהה
למדי ,כביכול כדי להצטרף למתקפה של אוגדה
 .162בפקודת סגן מפקד אוגדה  ,143נשאר גדוד

הסיור לתפוס את "כישוף" וזו הייתה החלטה
רבת חשיבות להמשך הלחימה .במהלך השבוע
מ־ 8באוקטובר ועד למבצע "אבירי־לב" ביצע
הגדוד תצפיות על המצרים מ"כישוף" ,ועקב
אחר היערכותם .הוא זיהה שאין אויב ממזרח
לאגם המר ,מ"חורבה" ועד "מצמד" ,וכי ה"תפר"
בין שתי הארמיות המצריות ריק .בנצי כרמלי,
מג"ד  ,87נהרג כשנע מ"כישוף" ל"חמדיה" בעת
שיצר מגע תצפית עם מצרים ,שניסו להתקדם
ולתפוס שטחים שולטים על "עכביש" .לולא
נבלמו המצרים בידי פלוגה א' ובידי פלוגה ג'
של גדס"ר  87הם יכלו לתפוס את "כישוף" ואת
"חמדיה" ,ולמנוע את הצליחה דרך "עכביש".
הפקודה לתקוף את "חמדיה" ניתנה אחרי
שכרמלי נפגע ונהרג  -במסגרת התקפה שניהל
ג'קי אבן ,סגן מפקד אוגדה  143ב־ 8באוקטובר,
כאשר האוגדה עצמה הייתה בדרכה חזרה
מנסיעתה המיותרת דרומה .גדוד הסיור  87תקף
עם גדוד טנקים ( 410בפיקודו של אמנון מרטון)
מחטיבה " 600נתיבי האש" .באור אחרון ב־9
באוקטובר יצא הגדס"ר לסיור מאזור "כישוף"
לכיוון ה"תפר" בין הארמיות המצריות .הסיור
נמשך קרוב ליום ,ובמהלכו יצא הגדוד מתחום
החיפוי הארטילרי של כוחותינו .ב־ 10באוקטובר,
אחרי שהגיע לצומת "נחלה""-לכסיקון" ומעט
צפונה ממנו ,ולא נכנס למעוז הנטוש "מצמד" -
שב הגדוד לקווי כוחותינו באור ראשון בהוראת
אלוף הפיקוד .כוח משני של הגדוד סרק ללא
מגע עם אויב את המעוז "לקקן" ,שאינו משיק
לתעלה ,וננטש בפרוץ המלחמה .את מסקנות
הסיור ניצל שרון ,כנראה ,לתכנון הסופי של
מהלכי אוגדתו במבצע הצליחה "אבירי־לב" -
לאחר שאלוף הפיקוד הורה לו במפגיע ב־10
באוקטובר להסיג את הגדס"ר מקרבת התעלה.
לפנות ערב ב־ 15באוקטובר הוביל גדוד 87
את כוחות חטיבה  ,14שתחת פיקודה היו שבע
מסגרות גדודיות ,למבצע "אבירי־לב" .פלוגות
הגדס"ר הובילו את גדודי הטנקים דרך ציר
החולות ל"לכסיקון" ,ומשם אל יעדיהם באזור
"מצמד" (דוור־סואר ,שבו נמצאה ה"חצר" לצליחת
התעלה ,שהכין שרון בהיותו אלוף הפיקוד) ובאזור
"אושה"־"שיק" בפאתי מתחם "מיסורי".16
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הגדס"ר הכניס למקומותיהם את הכוחות
שנעו בטור זה אחר זה ,לפי סדר הפעלתם,
ללא שום תגובה של המצרים ,עד שנפתחה אש
באזור צומת "לכסיקון""-טרטור" .האש נפתחה
בראשונה מצפון לצומת לקסיקון"־"טרטור".
גדוד  87נשלח לסייע לצנחנים (כלומר ,לאנשי
גדוד סיור ונ"ט  .)582בתנועתו נקלע לצומת
החסום "לכסיקון""-טרטור" ,נתקל והסתבך
בלחימה מטווח קרוב עם הכוחות המצריים.
במקביל הסתבכה פלוגה ב' של רפי בר־לב בנסיגתה
מציר "שיק" דרומה ,עם גדוד  ,79ואיבדה את
מפקדה .החל משעה שלוש בבוקר ב־ 16באוקטובר
תקף הגדס"ר ממערב למזרח בצומת החסום.
קצינים נפצעו ונהרגו ,כולל המג"ד ברום ,והגדוד
חדל מלהתקיים כיחידה לוחמת .הסמג"ד אבירם,
שהיה הקצין הבכיר בגדוד  87בצומת ,ארגן את
שרידי כוח הנגמ"שים של הגדוד לנסיגה מערבה,
אל אזור הסוללה שעל התעלה.
הטנקים של גדוד סיור  189מאוגדה ,252
שהיו בימ"ח בביר תמדה ,נלקחו ממנו בפרוץ
המלחמה כדי להקים את גדס"ר  ,279שהיה גדוד
טנקים מוקטן נוסף באוגדה  .252לסא"ל גדעון
מדנס  -מפקד ענף הסיור בבסיס צאלים ,שפיקד
על אימוני ההקמה של הגדס"רים  -היה מינוי
חרום למג"ד  ,189אך הוא נלקח לפקד על גדס"ר
 ,279שלחם בקרבות הבלימה ת"פ כוח "נמר"
בפיקודו של תא"ל קלמן מגן בצפון התעלה .גדוד
 279הורכב מסגל בית הספר לשריון ומאנשי
מילואים ,כולל אנשי פלוגת הסיור של חטיבה
 .11לאחר ההפרדה בין אוגדה  252לבין "כוח
נמר" ,לחם גדוד  279במסגרת כוח "נמר" ובו 23
טנקים בשתי פלוגות .אחת מפלוגות הטנקים
של הגדוד נשלחה לגרור את הדוברות לקראת
מבצע הצליחה .בקרבות ב"אפריקה" השתתף
גדוד  279בלחימה על בסיסי הטילים נ"מ.
אוגדה  162קיבלה את גדוד  189והפעילה
אותו במסגרתה  -למרות שלכאורה היה שייך
לאוגדה  .252על פלוגות הסיור של הגדוד,
שהתגייסו בימ"ח בית־דרס בדרום ,פיקד מנשה
ענבר ,חניך במכללה לפו"ם ,שהיה מיועד לתפקיד
מטה במפקדת אוגדה  .440ענבר פיקד על הגדוד
כיומיים ,עד שנפצע ,והוחלף על ידי סגנו מארק
ימס .פלוגת הג'יפים ("צעיר") נלקחה על ידי
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אוגדה  ,162והופעלה עצמאית באמצעותה.
אחרי פציעת ענבר ב־ 8באוקטובר פוצל גדוד
 189לשלוש פלוגות ,שפעלו כול אחת בנפרד
כפלוגות סיור מנוגמ"שות תחת פיקוד שלוש
החטיבות באוגדה  ,162וגם הופעלו ישירות
בידי מפקדת האוגדה.
דודו הלוי ,מ"פ "בורי" ,שחזר מטיפול
בפציעתו בבית־חולים בירושלים ,החליף את
המג"ד ימס שנהרג ב־ 18באוקטובר ב"אפריקה".
לכול אחת משלוש הפלוגות של גדס"ר  189יש
סיפור הפעלה ייחודי  -כיוון שגדס"ר  189פעל
במסגרת פלוגתית ,לרוב במשימות חרמ"ש,
ורוב הזמן חברה מפקדת הגדוד לאחת מפלוגות
הנגמ"שים .כשמונה הלוי למג"ד הוא המשיך
לפקד על פלוגתו.
גדס"ר  189חצה את התעלה ל"אפריקה",
ולחם עם חטיבות אוגדה  162במשימותיהן.
במסגרת זו נכנס לעיר סואץ בשני צירים -
פלוגת "ארנב" ת"פ חטיבה  500ופלוגת "בורי"
ומפקדת הגדוד ת"פ הצנחנים  -וחילץ משם
כוחות מחטיבה  500ומגדוד "חרוב" ,שנלכדו
ברחובות העיר.
אוגדה  146של משה (מוסה) פלד בפיקוד
המרכז הפעילה את גדס"ר  288בפיקודו של
סא"ל צביקה דהב ,קצין שריון ותיק .הגדוד לחם
במסגרת חטיבה  205אגרוף הברזל (בפיקודו של
אל"ם יוסי פלד) בציר רמת מגשימים־ג'וחדר־תל
פארס־צומת רפיד (דרך המערכת) ,שהיה לפני
תחילת המלחמה קו הגבול המזרחי בדרום הגולן.

במסגרת זו שחרר הגדוד את נצורי תל סאקי
וכבש את תל פארס .בהמשך המלחמה עבר
הגדוד ללחום ת"פ חטיבת השריון " 4קרייתי"
של יעקב הדר־פפר במובלעת בסוריה .הגדוד
שמר על מסגרתו כגדוד אחוד בקרבות הגולן.17
בימים האחרונים למלחמה נשלח יחד עם אוגדה
 146ועם כוחות נוספים מפיקוד המרכז לתגבר
את מערכי צה"ל ב"אפריקה".

הסיור בשריון  -הקמת גדודי
מודיעין אוגדתיים
במתווה הארגוני לשנת העבודה  1974שאושר
על ידי הרמטכ"ל דוד אלעזר ,נקבע כי למשך שנת
 1974לא יהיו גדס"רים באוגדות ,לאור הקדימות
שניתנה להשלמה ולהקמת חטיבות טנקים
וחטיבות ממוכנות על פני הגדס"רים .18היו
אלה ימים בהם צה"ל היה שרוי עדיין במלחמת
התשה בחזית הסורית ועל כן סדר הקדימויות
הנ"ל .היה חשש כי בכול רגע עלולה להתחדש
המלחמה עם סוריה במלוא עוצמתה.
מוסה פלד הודיע מיד כי "מפג"ש (מפקדת
גייסות השריון) מערערת על החלטה זו ומדגישה
את החשיבות של מרכיב הסיור שבמסגרת צוותי
הקרב; דרישת מפג"ש הייתה להמשיך ולקיים
ולטפח את נושא הסיור" ,אחרת עלול להיגרם
נזק הקשה לתיקון" כדברי מוסה.
לאחר מלחמת יום הכיפורים פורקו ,למעשה,
גדודי הסיור מבלי לדון בכך אלא מכורח הנסיבות.
במלחמת יום הכיפורים המפקדים הופתעו

הערות:
 .1עמיעד ברזנר ,ניצני השריון ,מערכות ,ת"א ,1995 ,עמוד .107
 .2ישראל כרמי ,בדרך לוחמים ,מערכות ,ת"א ,1964 ,עמוד .301
 .3גרינבוים ,ראיון עם מוסה פלד ,עמוד .90
	.4המועמד הטבעי היה אברהם יפה ,מקימו של גדוד  13ומפקדו בקרבות בית שאן ,שמונה לאחר מכן לקצין המבצעים החטיבתי .אלא
שבינתיים הוא נפצע ביד ואת תחילת מלאכת הקמת הגדוד ביצע מאיר עמית שיועד להיות סגנו .גרינבוים ,שם ,עמוד .99
 .5גונדה  -יחידת פרשים ,ארטילריה או שריון בסדר גודל פלוגתי .היא לא מכונה פלוגה כדי להבדילה מחיל הרגלים.
 .6גנזך המדינה ,יצחק רבין ,מבחר תעודות מפרקי חייו ,ירושלים ,2005 ,עמוד  .184מדובר בשריונית כבדה ,בעלת ארבעה גלגלים ,שהייתה
מצוידת בתותח  37מילימטר ,שהייתה בשימוש במלחמת העולם השנייה .בסוף  1951רכשה ישראל בבריטניה  112שריוניות מדגם
סטאגהאונד במחירי גרוטאות כדי להכשיר חלק מהן ולצייד בהן את פלוגות הסיור.
 .7עמיעד ברזנר ,סוסים אבירים ,מערכות ,ת"א ,1999 ,עמוד .204
 .8ברזנר ,שם ,עמוד .267
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והבעיה האקוטית הייתה לא לחפש את האויב
אלא להשמידו .לכן את גדודי הסיור הפעילו
כגדודי טנקים רגילים .חלק מהגדודים נשחקו,
וכאשר הזדקקו להם בתפקידם המקורי ,כבר
לא היו קיימים .לאחר המלחמה נוצר מצב שבו
הטנקים של גדודי הסיור הועברו לחטיבות
טנקים והוקמו על בסיסם גדודים חדשים ,ואילו
האוגדות נשארו עם פלוגות נגמ"שים וג'יפים,
שצריך היה להחליט על השימוש שייעשה בהן
בעתיד .נטיית אג"ם/תוא"ר הייתה להפוך את
פלוגות הנגמ"שים לפלוגות חרמ"ש רגילות
ולהקצותן ליחידות השריון התקניות או להקים
באמצעותן גדודי חרמ"ש חדשים.
במהלך שנת  1974התקיימה סדרת דיונים
במטכ"ל ובמפקדת גייסות השריון כדי להתוות
את הדרך להתפתחות הסיור בעתיד .ב־ 30ביולי
 1974התקיים דיון ממצה בנושא במסגרת דיון
מח"טים שהתקיים בסדנה גייסית  650בג'וליס,
ובסיכומו פרש מוסה את משנתו בנושא:19
גדוד הסיור ברמת האוגדה  -הכרחי
" ...אנו זקוקים יותר ויותר למודיעין הקרבי
לצורך קבלת מידע ...ברמת האוגדה זקוקים
למידע על כוחות האויב עד טווח של  40ק"מ.
בשלב הראשון של הלחימה ,וכול עוד לא
יושמדו הטילים (נ"מ) ,לא נוכל להיעזר בחיל
האוויר לצורך קבלת מידע .אין לוותר על גדוד
הסיור ,שהוא הכלי העיקרי להשגת מידע ברמת
האוגדה .להיפך ,עלינו לבנות אותו ושיהיה חזק
יותר מאשר אי פעם".
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
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עלינו לשאוף שלגדוד הסיור יהיו כלים
משוכללים
"אמנם כיום (לאחר הוצאת הטנקים) במרבית
המקרים ,אין אנו שולחים את גדוד הסיור מספר
קילומטרים קדימה כדי שיעבור בין כוחות האויב,
אך עלינו לשאוף שיהיו בידינו הכלים המתאימים
כדי שגדוד הסיור ימסור לנו מידע על שדה הקרב
( 40ק"מ לפנים) באגפים ובמרחב העורפי של האויב.
הכלים יהיו מרוכזים ברמת האוגדה ולא החטיבה".
גדוד הסיור יכלול את המרכיבים הבאים:
יחידת תצפיות ארוכות טווח; אמצעים
מתוחכמים לצילום; שילוב מסוקים; גדוד הסיור
יכלול  3-2פלוגות נגמ"שים וג'יפים.
האמצעים הדרושים לביצוע משימת הסיור
משקפות לתצפית עד טווח  40ק"מ; משקפות
מיוצבות ג'ירו לביצוע תצפיות ממסוקים; מכ"ם;
מל"טים; מצלמות תרמיות; אמצעים אלקטרו־
אופטיים.
הקשר בסיור
יש לשאוף שבמסגרת כול מחלקה בגדוד
הסיור יהיו אמצעי קשר בעלי טווח מקסימלי
בהם ניתן יהיה להשתלב ברשתות המודיעין
והאוגדה.
איסוף המידע ועיבודו
איסוף המידע מכול המקורות ,הצלבתו
והעברתו ליחידות  -אלו היו הבעיות העיקריות
בכול המלחמות .עלינו לדרוש מערכת בקרת־קרב
(שו"ב) לצורך קליטת המידע ,אימותו והעברתו
למקומות הנכונים".

בסיכום כנס מח"טים לפני עשרות שנים אנו
רואים את ההתוויה של היסודות והמרכיבים של
גדודי המודיעין לעתיד לבוא ואף את יחידות
המודיעין בימינו .הדברים מעידים על חזון
ובחלקם הם כמעט נבואיים ,בעיקר בהבנת
הצורך במל"טים ברמה זו ובמערכות שליטה
ובקרה ממוחשבות .סיכום כנס מח"טים זה
הפך מהר מאד לנייר עמדה של מפג"ש ולמצע
שאושר על ידי הרמטכ"ל החדש מוטה גור.
עתה כאשר שינו את צביונם לא עסקו עוד
בתפקיד החיסכון בכוח (מגע רצוף עם האויב)
שלא היה אפשרי להיעשות ללא טנקים אלא רק
בתפקידם השני :השגת מידע על האויב ,ובכך
הפכו מגדודי סיור לגדודי מודיעין .שנתיים
אחר כך כבר הוקם גדוד המודיעין של אוגדה
 252והשתתף בתרגיל "מוט ברזל" .מבנה הגדוד
הוכיח עצמו בתרגיל ובאופן דומה בתרגילי
אוגדות  36ו־ 611כמה חודשים לאחר מכן.
במהלך שנת  1978נבנו גדודי מודיעין למרבית
האוגדות והמשיכו לפעול במבנה ארגוני דומה
גם  15שנים אחר כך.

סיכום
גדודי הסיור בצה"ל התפתחו לצורך קיום
מרכיב התנועה בשדה הקרב ,וייעודם היה להוות
כוח שישמור מגע עם האויב לצורך איסוף מידע,
ולהוות גורם חיסכון בכוח עד להתארגנות הגוף
העיקרי.
ספק אם זה ייעודם של גדודי הסיור הקיימים
כיום בכול חטיבות החי"ר ,והשאלה מה היא
זכות קיומם .אם זו עוד יחידת כוחות למבצעים
מיוחדים  -הרי אנחנו משופעים בכאלה וריבויים
גורם לקושי בקבלת החלטה על הפעלתם בשדה
הקרב .לאיזה משימות? ובמה משימות אלה
שונות משל גדוד חי"ר רגיל? התשובות לשאלות
אלה ישפיעו בהכרח על בניין הכוח שלהם ,ובתוך
כך על איכות כוח האדם המוקצה להם ואשר
אולי מתאימים גם לתפקידים אחרים.
כיוון שנושא התנועה בשדה הקרב עשוי
להיות הגורם החשוב ביותר במלחמה הבאה -
לצורך כיבוש השטח שממנו יורים רקטות על
מדינת ישראל  -מן הראוי לשקול אם לא כדאי
להחזיר את נושא גדודי הסיור לאחריות חיל
השריון.
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השריון במלחמת
ההתשה בגבול
הסורי והלבנוני
צורת הקרב "פשיטה" ,שבה שטח נכבש לזמן קצוב עד להשגת המשימה ,ולאחריה
הכוח נסוג חזרה לשטחנו ,הורחבה בתקופת מלחמת ההתשה לפשיטות משוריינות
בסדרי כוח גדולים" ,במטרה לערער את האויב וליצור הלם ,תחושת נרדפות ופגיעה
שלאחריה יוצאים חזרה אל מעבר לגבול" .כול אלה והרבה יותר מזה עשה צה"ל
בהצלחה גדולה בסוף שנות ה־ 60וראשית שנות ה־ 70במאה הקודמת ,כשהוא
מצויד ברק"ם באיכות ירודה לאין שיעור מזה הנמצא כיום בידיו
אל"ם (במיל') ד"ר בני מיכלסון
מילון למונחי צה"ל פשיטה
היא צורת לחימה התקפית
המשלבת פעולות לחימה
אלו :קרב התקדמות ,התקפה
ונסיגה .הפשיטה ניכרת כרגיל
בהתקפה של כוח קטן יחסית (אך אפשר
שתיעשה גם על ידי כוח גדול) הפורץ מהר
לשטח האויב כדי למלא משימה מוגדרת ,כגון:
איסוף מודיעין ,הריסת מתקנים ,הסחה ,שביית
חיילי אויב ,שחרור שבויים ,פגיעה ברוח האויב,
שיבוש הפיקוד והשליטה או שיבוש גורמי סיוע
אצל האויב.1

הפשיטות במלחמת ההתשה
במהלך מלחמת ההתשה ביצע צה"ל עשרות רבות
של פשיטות במצרים ,בירדן ,בסוריה ובלבנון,
תוך שהוא משלב את היכולת המתפתחת של
מסוקי הסער כדי להגיע לעומק שטח האויב ,וכן
פשיטות מהים .בין הפעולות המובהקות ביותר
היו הפשיטות המשוריינות בכול זירות הלחימה:
מבצע "תופת" שהוא הפשיטה המשוריינת על
העיירה כראמה בירדן (שבמקביל לה בוצע מבצע
"אסותא"  -פשיטה משוריינת על הכפרים פיפי
וצאפי מדרום לים המלח) 2במארס  ;1968מבצע
"רביב" בחודש ספטמבר  1969שהיה פשיטה
משוריינת מהים לחופו המערבי של מפרץ סואץ
במצרים; מבצע "קלחת  "2פשיטה משוריינת
בדרום לבנון בגזרת הר דב בחודש מאי ;1970
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מבצע "קיתון  "10שהיה פשיטה משוריינת
להבקעת הקו הסורי בדרום רמת הגולן בחודש
יוני  ;1970והפשיטה המשוריינת הגדולה מכולן,
בלבנון " -קלחת  "4מורחבת בדרום לבנון בחודש
ספטמבר .1972

פשיטות משוריינות במסגרת
ההתשה בצפון
גבול סוריה היה שקט יחסית בשנתיים
שלאחר מלחמת ששת הימים אך בשנת 1969
חלה הסלמה ואירעו כ־ 40תקריות בכול חודש.
מאפייני פעילות הצבא הסורי היו :הפגזת
מוצבים ותצפיות ,תקיפות חיל־אוויר על מוצבינו
ומארבים .הצבא הסורי התיר הרחבת פעילות
ארגוני המחבלים ,ובעיקר ה"צעיקה" מתחום
סוריה ,ואלה ביצעו מארבים ,תקפו כלי רכב
והניחו מוקשים.
על גזרת רמת הגולן הופקדה חטיבה 820
בשטח שממפגש הגבולות עד לדרום־מערב
החרמון .הסד"כ שפעל בגזרת החטמ"ר (החטיבה
המרחבית) כלל כגדוד חי"ר ,גדוד טנקים וכ־4
סוללות ארטילריה .ההגנה בקו התבססה על 15
מוצבים .בקטעים מסוימים נחפרה תעלת נ"ט,
הוקמה גדר והונח מיקוש.
במישור ההתקפי ביצע צה"ל "ימי קרב" שכללו
הפעלת אש ארטילרית וטנקים ,הפעלת חיל
האוויר וביצוע פשיטות מוסקות בעומק סוריה.
שיאה של הפעילות ההתקפית בתקופה זו היו 3

"ימי קרב" שבמהלכם הופעלו כוחות חיל האוויר
ובוצעה פשיטה משוריינת מדרום לרפיד ("קיתון
 - "10ביוני  .)1970לסורים היו מאות הרוגים.3
בשנים  1973-1971בוצעה עיקר הפעילות
בגזרה הסורית בידי ארגוני המחבלים .מאפייני
הפעילות היו ירי מעבר לגבול וחדירות .הצבא
הסורי נטל חלק בתקריות הירי .בנובמבר 1972
בוצע תיקון גבול גזרות בין חטמ"ר  820לחטמ"ר
מירון .הר דב עבר לחטמ"ר מירון וחטמ"ר 820
קיבל תחת פיקודו את כול רמת הגולן .עוד
הושלמה הקמת המוצבים וחפירת קטעי תעלת
נ"ט ונוספו קטעי "גדר מערכת".
מספטמבר  1972חל שינוי במדיניות הבט"ש
בגזרה הסורית .בחודש זה הגיעו התקריות
לשיאן וצה"ל החל במדיניות יזומה במסגרת
"אופנסיבת זוטא" .האופנסיבה החלה בתקיפות
חיל האוויר וירי ארטילרי על בסיסי מחבלים
ועל צבא סוריה ,תוך הגדלת הטווח עד מצפון
לדמשק .בחודש אוקטובר  1972בוצעו " 4ימי
קרב" שכונו "קפיטל" ,והפכו למציאות קבועה
ברמת הגולן .מינואר  1973חלה רגיעה יחסית
ברמת הגולן.
בשנת  1968החלו ארגוני המחבלים להקים
בסיסים במורדות הדרום־מערביים של החרמון,
מהם יצאו לביצוע פיגועים בישראל .בשנת
 1969בוצעו כ־ 80פיגועים ובשנת  1970כ־,200
שבסיסי היציאה של המחבלים היו בגזרה זו
שכונתה ה"פתח־לנד" .המחבלים ניסו לפעול גם

טנק סנטוריון מלווה שבויים לבנוניים

ממערב לנהר החצבני ,אולם נתקלו בהתנגדות
שלטונות לבנון .בנובמבר  1969נחתם "הסכם
קהיר" בין לבנון למחבלים ,שהתיר את פעילותם
מגזרה זו .מאפייני פעילות המחבלים היו :ירי
מטל"רים לעבר יישובי הצפון ,ירי לעבר כלי
רכב על כביש הצפון וחדירות לצורכי פיגועים,
שהבולט שבהם היה ירי לעבר אוטובוס של ילדי
המושב אביבים .במהלך הפיגוע נהרגו  12ילדים
ו־ 29נפצעו (במאי .)1970
על הגנת גבול לבנון היו מופקדות חטמ"ר
 820בגזרה מוואדי עסל ועד מפגש הגבולות
סוריה־לבנון ,וחטמ"ר מירון בגזרה שמוואדי
עסל ועד ראש הנקרה .הסד"כ שהועמד לרשות
חטמ"ר מירון כלל כ־ 4פלוגות חי"ר 2 ,פלוגות
"מרבלים" ,ארטילריה ,הנדסה ,תצפיות ארוכות־
טווח וגדוד "אגוז"  -הסיירת הפיקודית.
הוחל בהקמת "גדר מערכת" שכללה גדרות
ומיקוש ביניהן ודרכי טשטוש .נפרצו דרכים
בעומק ולעבר ג'בל רוס (הר דב) אשר הוקם בו
מוצב .בהמשך נפרצו דרכים לעבר ה"פתחלנד"
שהקלו על הפעילות בגזרה .צה"ל הפעיל מארבים
מעבר לגבול ,סיורים על "גדר המערכת" ותצפיות.
במישור ההתקפי בוצעה הפעילות עד אמצע
 1970בעיקר בידי חיל האוויר ובאמצעות ירי
ארטילרי .בשנה זו חל שינוי באופי הפעילות
בפיקוד הצפון .הבולטת שבהן הייתה "קלחת
 - "2פשיטה משוריינת על כמה כפרים בגזרת
ה"פתח־לנד" .הדבר התאפשר עם הקמתה של

חטיבת שריון סדירה ברמת הגולן  -חטיבה 188
"ברק" (אמנם בת שני גדודים בלבד).
לבנון הפכה לגזרה הבולטת ביותר בפעילות
הבט"ש בשנים  .1973-1970לאחר מלחמת
האזרחים בירדן וסילוקם מארץ זו ("ספטמבר
השחור" ,)1970 ,התרכזו בלבנון כ־ 6,000מחבלים
במספר ריכוזים ,באזור ה"פתח־לנד" ,מצפון
ל"פתח־לנד" ובעורפו ,בגזרת הכפרים קוק ,ינטא
ורשיא־אל־ואדי ובגזרה המרכזית ,בצור ובבירות.
מאפייני פעילות המחבלים :חדירות לשטחנו,
ניסיונות חדירה בדרך הים ,ירי לעבר סיורים
וכלי רכב בגבול הצפון ושיגור מטל"רים.
צה"ל השלים את בניית "גדר המערכת"
ומערכת דרכים במורדות הר דב ,נסללו כבישים
עוקפים ליישובים ונפרצו דרכי טשטוש .בוצעו
סיורי יום ולילה לאורך "גדר המערכת" ,מארבי
"מרבל" בשטח לבנון משולבים בעבודת
"קשתות" .לעתים הופעלה מדיניות "חייץ"
(שמשמעה קביעת מרחב מסוים ,בין שטחנו
לאזור היעד ,כשטח צבאי סגור שאסור לאזרחים
להיכנס אליו).
בתחילת  1972גברו הפיגועים מגבול לבנון.
לאחר כמה פשיטות בגזרת ה"פתח־לנד" הגישה
ישראל אולטימטום לממשלת לבנון שאם יימשכו
הפיגועים תיכנס ישראל לדרום לבנון .עקב כך
הושגה רגיעה קצרה בלבד .בפברואר  1972חל
שינוי בשיטת הפעולה של צה"ל .צה"ל החל
בפשיטות עמוקות יחסית ובסד"כ גדול ,ובהפעלת

חיל האוויר להפצצת מטרות בעומק .באותו
החודש נערך מבצע "דרך צלחה" לסלילת דרכים
ב"פתח־לנד" ובוצעה פשיטה משוריינת לכפר
עינתא .פשיטות אלה הביאו ליציאת המחבלים
מהכפרים ולהקמת "בסיסים בטבע" ,ולירידה
בביצוע הפיגועים .בחודש ספטמבר ,1972
עם ההסלמה שחלה בגבול סוריה והפיגועים
בחו"ל (ומחו"ל) ,נקט צה"ל בפעילות התקפית
מוגברת גם בלבנון שכונתה "אופנסיבה זוטא",
במהלכה נערך מבצע "קלחת  4מורחבת" נגד
ריכוזי מחבלים בדרום לבנון ,ופשיטות עמוקות
בצפון לבנון ("ברדס  "55-54בפברואר )1973
ובביירות ("אביב נעורים" באפריל .)1973
בתקופה זו אבדותינו בגזרה הסורית היו:
 12אזרחים הרוגים ו־ 20פצועים אזרחים ו־27
חיילים הרוגים ו־ 122חיילים פצועים; ובגזרה
הלבנונית 17 :אזרחים הרוגים ו־ 73פצועים
אזרחים ו־ 29חיילים הרוגים ו־ 172חיילים
פצועים.4

אירועים עיקריים
 26ביולי  - 1967תקרית אש ראשונה בקו
הפסקת האש עם סוריה ,באזור ג'וחדר.
 24בפברואר  - 1969מבצע "מצבר"  -מטוסי
חיל האוויר תקפו מחנות מחבלים ליד דמשק.
 2במאי  - 1969כוחות שערכו סיורים
במורדות החרמון נתקלו בחוליות מחבלים.
 15ביוני  - 1969ליד חושניה נתפסו חוליית
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מחבלים וחיילים שחדרו מסוריה.
 30ביולי  - 1969מטוסי חיל האוויר תקפו
בסיס מחבלים במורדות החרמון.
 31ביולי  - 1969מטוסים סורים תקפו את
מוצב החרמון .נגרם נזק ,לא היו נפגעים.
 1בספטמבר  - 1969סיור של צה"ל עלה על
מארב ליד חיספין 4 .חיילים נהרגו ו־ 3נפצעו.
 3באוקטובר  - 1969מבצעי "קלגס"
ו"קונטרבס" ,פשיטה על כפרים בדרום לבנון
ופיצוץ  24בתים.
 3בדצמבר  - 1969מבצע "פלצור"  -פשיטה
על בסיס מחבלים בג'בל רוס .בפשיטה נהרגו 15
מחבלים ונפצעו כ־ .30לכוח הפושט היו הרוג
אחד ו־ 5פצועים.
 2בינואר  - 1970מבצע "קונטרבס  ,"10כוח
צה"ל פשט על כפר כילא ולקח בשבי  12אזרחים
ו־ 10חיילים לבנונים.
 6בינואר  - 1970מטוסי חיל האוויר ביצעו
בום על־קולי מעל דמשק.
 1בפברואר  - 1970טנקים וארטילריה
שלנו הנחיתו אש על הקו הסורי ,נפגעו טנקים
ומצדיות.
 15במארס  - 1970כוחותינו ביצעו  3פשיטות
מוסקות בשטח סוריה ,חובל קו מתח ליד דמשק,
הופגז מחנה צבאי ליד קטיפה וחובלו גשרון
ומצדיות ליד ג'סם.
 2באפריל  - 1970מבצע "קיתון"  -תקיפות
חיל האוויר וירי ארטילרי וטנקים על הקו הסורי.
בצד הסורי נפגעו מוצבים ורק"ם והופלו 3
מטוסים .לכוחותינו הרוג ופצוע .מטוס חיל
האוויר הופל וטייסו נפל בשבי.
 12במאי  - 1970מבצע "קלחת  ,"2פשיטה
על בסיסי מחבלים בכפרים ב"פתח־לנד".
המבצע נערך בימים  13-12במאי .1970
בראשית אפריל  1970התגברה מאוד פעילות
המחבלים מאזור ה'פתחלנד' לעבר יישובי אצבע
הגליל .לנוכח פעולות הטרור החליטה הממשלה
על תגובה צבאית חזקה ומידית .ב־ 10במאי
הוחלט בצה"ל לערוך פשיטה משוריינת על בסיסי
מחבלים שהיו ממוקמים בשישה כפרים לבנוניים
שעל המורדות המערביים של החרמון .כוונת
המבצע הייתה להשתלט על אזור ה'פתחלנד'
ולבער את בסיסי המחבלים כדי להסיר את האיום
על אצבע הגליל .המשימה הוטלה על חטיבת
השריון הסדירה 'ברק' (חטיבה  )188בפיקודו
של אל"ם משה בר־כוכבא ('בריל').
במצע זה נכבשו וטוהרו  19בסיסי מחבלים,
נהרסו  70בתי מחבלים ומפקדות 14 ,כלי רכב
הושמדו ,מצבורי תחמושת פוצצו ונלקח שלל רב.
בפשיטה נהרגו  60מחבלים ו־ 17נתפסו .בסיס
התארגנותם של המחבלים בשטח התמוטט וירי
הקטיושות על יישובי הצפון פסק .לצבא לבנון

שיירת טנקים וזחל"מים בדרך לפשיטה

הושמדו  6טנקי צ'ריוטיר ו־ 3תול"רים.
לכוחותינו היו  20פצועים קל 12 ,מהם פונו
בהיטס .נפגעו  5טנקים ו־ 6זחל"מים ,אולם אף
אחד לא נשאר בשטח.5
 16ביוני  - 1970מבצע "שפט" ,פשיטה על
יעדים בעומק סוריה .הופגז מחנה נבך ופוצצו
גשר ועמודי חשמל בציר דמשק  -סוידא.
 24ביוני  - 1970הסורים פתחו בירי ארטילרי
על קו מוצבינו .בחיפוי האש חדרו כוחות סורים
לשטחנו ופגעו במוצבים .לכוחותינו הרוג ו־18
פצועים.
 25ביוני  - 1970מבצע "בראשית" ,תקיפות
חיל האוויר וירי ארטילרי על מחנות סורים בקו
ובעומק.
 26ביוני  - 1970מבצע "קיתון  ,"10כוח
שריון פשט על מוצבים סורים בדרום רמת
הגולן ומטוסי חיל האוויר תקפו מטרות בעומק.
לסורים נגרמו אבדות כבדות.
מבצע "קיתון  "10נערך בשיאה של מלחמת
ההתשה ברמת הגולן ( 8במארס 8 - 1969
באוגוסט  )1970והיה בין הגדולים שבמבצעי
מלחמת ההתשה בחזית הסורית.
מתחילת שנת  1970גברה הפעילות העוינת
של הצבא הסורי ושל כוחות הפת"ח בגבול הצפון
של מדינת ישראל .היוזמה המבצעית הסורית
התגברה בימים  16במאי  16 -ביוני ,והגיעה
לשיאה ב־ 24ביוני  .1970באותו יום ,בשעה
 17:30לערך פתחו הסורים באש ארטילרית
לאורך כול הגבול ובחיפויה ניסו לתקוף במקביל
שניים ממוצבי צה"ל באזור בוקעתה ,במאמץ
משולב של טנקים וחרמ"ש.

הערות:
 .1אג"ם־תוה"ד (יהודה בורלא) ,המילון למונחי צה"ל ,תל אביב :מטכ"ל ,צה"ל.1998 ,
 .2בני מיכלסון ,מבצע "תופת"  -קרב בגדה המזרחית של הירדן ,מערכות 293־.1984 ,292
 .3מחלקת היסטוריה ,פעילות הבט"ש 1995־ ,1949מטכ"ל/אג"ם־תוה"ד ,יוני .1995
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בתגובה לפעולות אלה קיים צה"ל ב־25
ביוני " 1970יום קרב" לאורך כול הגבול הסורי
בהשתתפות טנקים ,ארטילריה וחיל האוויר,
ולמחרת ב־ 26ביוני שיגר כוח משוריין אל מעבר
לגבול הסורי .הסורים כינו את סדרת הקרבות
הללו בשם "מלחמת שלושת הימים" (שלושה
ימי קרב רצופים  26-24ביוני  1970ברמת הגולן
שבשיאם נערך מבצע "קיתון  ,)"10ואף נתנו
לכול משתתפיה אות וציון מיוחדים ],כי וראו
בהם מערכה שעלתה בחריפותה על מלחמת
ששת הימים.
המטרה המרכזית של המבצע הייתה להבהיר
לסורים שייזום של תקריות אש מצד סוריה
יגרור תגובה חריפה מצד ישראל ובכך להביא
לשקט יחסי בגבול סוריה" .קיתון  "10הייתה
הפשיטה הגדולה ביותר שבוצעה על מוצבי הצבא
הסורי ,בשילוב של שריון ,ארטילריה ,הנדסה
וחיל האוויר .הודות להשתלטות מהירה על מוצבי
הקו הראשון ,לניידות גבוהה ולשבירת התקפת־
הנגד הסורית ,הוכו הסורים מכה קשה שגרמה
להפסקת הירי הארטילרי על יישובי רמת הגולן.
במבצע זה נפגעו לסורים  36טנקים מהם 26
הושמדו כליל ,וכמו כן  20תותחים נ"ט ,תול"רים,
ומקלעים בבונקרים .פוצצו  49בונקרים 3 ,כלי
רכב נשרפו ו־ 16בתים ומתקנים אחרים במוצבים
הושמדו 38 .חיילים סורים נלקחו בשבי ועשרות
רבות של חיילים סורים נהרגו .נלקח שלל רב
של נשק וציוד.6
אבדות צה"ל היו :הרוג אחד ,פצוע אחד ו־3
טנקים שנפגעו מבלי שיצאו מכלל שימוש.
 24באוגוסט  ,1970מבצע "קוקוס - "17

פשיטה על שבא ושובעה ופיצוץ  8בתים.
 31באוגוסט  ,1970מבצע "קנבוס - "10
פשיטה על בית ליף ופיצוץ  10בתים.
 15בינואר  ,1971מבצע "ברדס  - "20פשיטה
על בסיסי מחבלים באזור צרפנד.
אפריל  - 1971נערכו מספר מבצעי "קוקוס"
בלבנון ,פיצוץ בתי סייענים .מבצעים דומים
נערכו בחודשים הבאים.
 24ינואר  - 1972מטוסי חיל האוויר תקפו
בסיס מחבלים בדרום סוריה ,סמוך לדרעה.
 25פברואר  - 1972מבצע "קלחת 4
מוקטנת" ,פשיטה על עינתא .בפשיטה פוצצו
 21בתי מחבלים .באותו יום תקפו מטוסי חיל
האוויר בסיסי מחבלים באזור ינטא ,כפר קוק
ודיר אל־עשאיר.
החל מבצע "דרך צלחה" לפריצת דרכים
לכפרים ב"פתח־לנד" שנמשך  3ימים ,תוך ירי
של המחבלים .ביומיים האחרונים פעל בשטח
כוח משוריין שסרק את הכפרים.
מבצע "דרך צלחה" נמשך  4ימים בחודש
פברואר  ,1972ובמהלכו נפרצו ארבעה צירים
באורך כולל של  19ק"מ .במקביל למבצע זה
נערך מבצע "גיבורי חיל" ובו טיהרו כוחות שריון
וחי"ר את הכפרים בדרום "פתחלנד" ,והתנועה
שלהם התבססה על הצירים שנפרצו במבצע
"דרך צלחה" .במבצע "קלחת" ,טוהרו הכפרים
הבאים :כפר חמאם ,רשיא אל פחר ,פרדיס ,כפר
שיבא ,חבריה וכפר שבעה .נשק רב נלקח שלל.
 10חיילי צה"ל נפצעו במהלך  2ימים ולילות
של לחימה .עשרות מחבלים נפגעו וציוד רב
שלהם הושמד.
שני המבצעים הביאו לרגיעה בגבול הצפון
עד לחודש יוני שבו התחדשו החדירות וירי
הקטיושות לעבר ישראל .לאור תוצאות המבצע
הוחלט בפיקוד הצפון על ביצוע משימה דומה
בגזרה המרכזית של דרום לבנון" ,קלחת  "4ו"קרני
גישוש" לפריצת צירים וטיהור הגזרה.
 1במארס  - 1972טנקים וארטילריה הנחיתו
אש על מטרות מחבלים בדרום רמת הגולן.
מטרות נוספות הופצצו על ידי מטוסי חיל
האוויר.
 1במארס  - 1972מטוסים סורים הטילו
מספר פצצות בדרום רמת הגולן ,באזור חושניה.
 21ביוני  - 1972מבצע "ארגז ב" ,לכידת
משלחת קצינים סוריים ליד רמיה בלבנון.
 8בספטמבר  - 1972מטוסי חיל האוויר תקפו
בסיסי מחבלים בלבנון ובסוריה .נגרם נזק כבד
לבסיסים והיו כ־ 230נפגעים.
 9בספטמבר  - 1972מטוסים סורים הפציצו
באזור קוניטרה 3 ,מהם הופלו ואחד נפגע.
 16בספטמבר  - 1972מבצע "קלחת 4
מורחבת" ,כוח צה"ל חדר ללבנון וסרק 22
.4
.5
.6
.7

כפרים .הכוח שהה בשטח גם למחרת .בו בזמן
תקפו מטוסי חיל האוויר מטרות מחבלים בלבנון.
בימים  17-16בספטמבר  1972פשטו כוחות
פיקוד הצפון ,במסגרת מבצע "קלחת  4מורחבת",
על ריכוזי מחבלים במרכז דרום לבנון ,בפעולה
משולבת של כוחות שריון וחי"ר רכוב על
זחל"מים ,בסיוע חיל האוויר ,חיל ההנדסה וחיל
התותחנים .לפשיטה שהייתה העמוקה ביותר
לשטח לבנון עד אז ,קדמה פעילות מחבלים
ניכרת בגזרת דרום לבנון ובחו"ל .במבצע זה
נפגעו כוחות של צבא לבנון ,מחבלים וכמה
אזרחים .האם השיג המבצע את מטרתו? האם
היה בכך רמז למלחמת של"ג או האם יושמו
לקחים מלחימה זו במלחמת של"ג?
במבצע זה הוגדר כי פיקוד הצפון יפשוט
על ריכוזי מחבלים בדרום לבנון ,מאזור ג'ויא
במערב ,עד אזור עדיסה ,קבריתא ותולין במזרח,
לעבר הליטני .במהלך הפשיטה יהרוג הכוח
מחבלים וישמיד את התשתית לפעילותם וכן

שריונית אי־אם־אל־ 90של צה"ל בדרום לבנון

יהרוס בתים ,תוך הימנעות מרבית מהיפגעות
כוחותינו ומפגיעה באזרחים ובצבא לבנון ,כדי
לשבש את פעילות המחבלים בגזרה לתקופה
ממושכת .בתום המבצע יקיים הכוח כוננות
לניצול ההצלחה לעבר יעדים בעומק לבנון.
פשיטת יום משוריינת ב־ 3צירים בעוצמה של
 2גדודי טנקים 2 ,גדודי חרמ"ש 2 ,פלוגות חי"ר
ובסיוע חיל ההנדסה ,ארטילריה וחיל האוויר,
שתבוצע כדלקמן:
בליל  15-14בספטמבר  1972הוחדרו 2
חסימות רגליות ,כול אחת בעוצמה של פלוגה,
כדי לחסום את דרכי המחבלים הבורחים מאזור
הפעולה .בשחר  16בספטמבר  1972הוחדרו 3
צוותי קרב משוריינים ,כדלקמן:
צוות "אורן" עיקרי ומשני ,בפיקוד המח"ט:
כוח "אורן עיקרי" (הכולל  2פלוגות טנקים ו־2
פלוגות חרמ"ש ,לכיבוש הכפרים עינתא ובנת
ג'בל ולטיהורם) .כוח "אורן משני" (הכולל פלוגת
טנקים ו־ 2פלוגות חרמ"ש ,לטיהור רמיש צומת
צף־אל־הוא ובית־יהון) .כול כוח "אורן"  -לטיהור
כפרא וג'ויא.
צוות קרב "ברק" (בפיקוד מח"ט "גולני")
הכולל פלוגת טנקים מוגברת ו־ 3פלוגות חרמ"ש,

לטיהור הכפרים מג'דל א־סלם ,קבריחא ותולין.
צוות קרב "גדעון" (בפיקוד סמח"ט "גולני")
הכולל פלוגת טנקים מוקטנת ופלוגת חרמ"ש,
לחבירה עם פלוגת החסימה שמצפון לסלוקי.
נפגעים ונזקים לאויב :לצבא לבנון נגרמו
הנזקים הבאים 18 :חיילים נהרגו 46 ,נפצעו
ו־ 5נשבו 7 .טנקים לבנונים הושמדו ו־ 1נפגע.
הושמדו לפחות  4תול"רים 2 ,תותחים ותותח
נ"מ ,תותח אחד נלקח שלל .לפי תחקיר כוחותינו
נגרמו למחבלים  46-42הרוגים ומספר פצועים
ושבויים ,אך מקורות המחבלים דיווחו על 32
הרוגים 46 ,פצועים ו־ 12נעדרים ,שהם כנראה
העצורים שבידינו (למעשה נעצרו  16מחבלים).
כוח צה"ל הביא כשלל תול"ר ,מקלע נ"מ ,מרגמות,
ג'יפ לנדרובר ,נק"ל וציוד רב ובשטח הושמדה
תחמושת רבה .כמו כן נהרגו לפחות  10אזרחים
ו־ 7נפצעו .בנושא רכוש  -פוצצו  72-60בתים
ונפגעו כ־ ,200וכן פוצצו לפחות  36בונקרים
ונשרפו  17אוהלים .גשר עקיה נהרס וגשר חרדלה
נפגע .הושמדו לפחות  3מכוניות אזרחיות.
במבצע "קלחת  4מורחבת" ,השתתפו כ־1350
לוחמים 45 ,טנקים 133 ,זחל"מים 4 ,סוללות
ארטילריה ומטוסים רבים ,פשיטה ישראלית
זו הייתה הנרחבת ביותר לשטח לבנון עד אותו
זמן .במהלך הפעולה עברו כוחותינו בתוך 27
עיירות וכפרים לבנונים ,או לידם ,וטיהרו 12
מהם .הכוחות שהו על אדמת לבנון  42.5שעות.
לכוחותינו נגרמו  3אבדות בנפש ו־ 9פציעות
בינוניות וקלות .כמו כן נפגעו  4טנקים.7
 15באוקטובר  - 1972מטוסי חיל האוויר
תקפו מחנות מחבלים בעומק סורי ולבנון.
 30אוקטובר  - 1972מטוסי חיל האוויר תקפו
 4בסיסי מחבלים באזור דמשק .הסורים הגיבו
באש ארטילרית כבדה על רמת הגולן .בתגובה
הפציץ חיל האוויר מחנה צבא בתל כלח.
 9בנובמבר " - 1972קפיטל א" ,יום קרב
ברמת הגולן במהלכו תקפו מטוסי חיל האוויר
מטרות בקו ובעומק וכן הונחתה על הקו הסורי
אש ארטילריה וטנקים.
 27בדצמבר  - 1972חיל האוויר תקף מטרות
מחבלים וצבא סורי ברמת הגולן.
 8בינואר " - 1973קפיטל ד" ,יום קרב שני
ברמת הגולן.
 20בפברואר  - 1973מבצע "ברדס ,"55-54
פשיטה על בסיסי מחבלים בנהר אל בארד ובאל
בדוואי שליד טריפולי בצפון לבנון.
 9באפריל  - 1973מבצע "אביב נעורים",
פשיטה על בתי מנהיגי מחבלים בבירות.
 13בספטמבר  - 1973בוצעה גיחת צילום
מעל סוריה .מטוסים סורים התערבו ובקרב
אוויר הופלו  12מטוסי מיג  ,21אחד ממטוסינו
נפגע.

מחלקת היסטוריה ,שם.
תחקיר מחלקת היסטוריה ,מבצע קלחת  ,2פשיטה לפתח לנד ,תיק ארכיון  12 ,1794/192/1974מאי .1974
משה בר־כוכבא ,מבצע "קיתון  ,"10טנקים מבקיעים לסוריה ,מערכות  ,256יוני .1977
בני מיכלסון ,מבצע "קלחת  4מורחבת" ,שריון  ,17דצמבר .2002
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ביד לשריון קיים אוסף
טנקי השרמן הגדול בעולם!

הסמליל (לוגו) של יד לשריון שבו
הטנק על המגדל

סא"ל (במיל') מיכאל מס
נק השרמן המוצב על המגדל ביד
לשריון ,שהיה בעבר מגדל המים
של משטרת לטרון בתקופת
המנדט הבריטי בארץ ישראל,
משמש סמל של אתר יד לשריון ,אתר ההנצחה,
המורשת והגבורה של השריון .הטנק על המגדל
נצפה לכול העובר סמוך ליד לשריון בכביש
מספר  1בדרך מתל אביב לירושלים ומהכבישים
האחרים הסמוכים ללטרון.
טנק השרמן פותח ויוצר בארצות הברית
במהלך מלחמת העולם השנייה ,והיווה את עמוד
השדרה של צבאה ושל צבאות בעלות הברית
במלחמה .גם צה"ל הפעיל במהלך השנים מאות
טנקים מסוג זה ,החל במלחמת העצמאות,
במלחמת סיני ( ,)1956במלחמת ששת הימים
( )1967עד וכולל מלחמת יום הכיפורים ב־,1973
ובמבצעים רבים שבין המלחמות .במלחמת יום
הכיפורים השמידו טנקי השרמן ,מסוג אם־,51
 40טנקי טי־ 62חדישים .שני טנקי שרמן היוו
במלחמת העצמאות את כוח השריון הראשון
בצה"ל ,יחד עם  12טנקים נוספים בגדוד 82
של חטיבת הזקן ,היא חטיבה .8
במהלך השנים צה"ל ביצע שינויים ושיפורים
בטנקי השרמן לסוגיהם ,ואף בנה על בסיסם
כלי רק"ם ייעודיים לצרכים שונים ,לדוגמה
תותחים מתנייעים ,טנקי פינוי רפואי ,טנקי
דחפור ורבים אחרים.

צמד טנקי שרמן באוסף
הטנקים המוצג ביד
לשריון .מימין שרמן
בעל תותח הוביצר
קצר קנה בקוטר 105
מ"מ ומשמאל שרמן
בריטי לשעבר ,המצויד
בתותח  75מ"מ .שלושת
החיצים המסומנים על
גבי הטנקים מציינים
את חזית הדרום
במלחמת העצמאות.
| צילום :ד"ר משה פורת

משמאל :טנק שרמן

 ,M51טנק שרמן M50

| צילום :ד"ר משה פורת

במוזאון הרק"ם שביד לשריון מוצבים  23טנקי שרמן וכלי רק"ם המבוססים על מרכב שרמן:
 .1טנק שרמן  2( M4A2כלים),
 .2טנק שרמן  M4A3 75עם תותח מ"מ,
 .3טנק שרמן עם תותח הוביצר  105מ"מ,
 .4טנק דחפור שרמן  M1עם תותח הוביצר  105מ"מ,
 .5טנק שרמן  M4A1עם תותח  76מ"מ,
 .6משחית טנקים אכילס  ,M10עם תותח  17ליטראות,
 .7טנק שרמן ,M50
 .8טנק שרמן ,M51
 .9תומ"ת שרמן ,M50
 .10תומ"ת שרמן רועם,
 .11מכמ"ת שרמן נושא מרגמה  160מ"מ,
 .12טנק תצפית שרמן,
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.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

טנק פינוי שרמן אבטיפוס מפיתוח הסדנה הגיסית ,650
טנק פינוי רפואי שרמן סדרתי,
טנק חילוץ שרמן  M32עם מזקו"ם צר,
טנק חילוץ שרמן  M32עם מזקו"ם רחב,
טנק חילוץ שרמן "גורדון" דגם ג',
משגר רקטות "עברי" על מרכב שרמן,
משגר קטיושות על מרכב שרמן,
תובת שרמן ללימוד נהיגה,
שרמן מטרה נעה "מפלצת",
שרמן "מורג",
שרמן עם צריח אי־אם־אקס־( 13שלל מצרי).

מהנעשה בעמותה

ליקט וערך :אליעזר אבני .צלמים :רס"ל עדן יאיר; סמלת אביגיל פרידמן; סמל רועי חיון; סמלת מעין מנדל; רב"ט דנה
ָמ ָראש; רב"ט רותם וייס; רב"ט אלה וולפסון ; רב"ט בר שגב
תמצית רוח השריון
עצרת הגבורה המרכזית של חיל השריון  -אירוע דגל חשוב ומרגש,
המעלה על נס את זכר הנופלים וגבורת הלוחמים ,התקיים בהשתתפות
בני המשפחות השכולות ,הרמטכ"ל רב־אלוף אביב כוכבי ,לוחמי שריון
ומפקדים בעבר ובהווה ,ביום  25בספטמבר  .2019בדבריו בעצרת ציין
הרמטכ"ל:
"מי שמתבונן בכוח שריון דוהר ונלחם ,רואה את הזחל שחורץ את
עקבותיו באדמה ,את מכונת הפלדה המתקדמת חרף כול קושי ,ואת
הפגזים שמכריעים את כול העומד בדרכם  -יודע שמאחורי כול אלה
עומדים לוחמי השריון ,כשהמשימה היא הכוח המושך העומד לנגד עיניהם
והכוח הדוחף נותר רעות ,ערבות הדדית ,הרצון שלא לאכזב את החברים
והמחויבות למפקד .כול אלה מוטחים יחדיו ומהווים את עוצמתו העיקרית
של הטנק ,שנובעת מכוח נפשם ומסירותם של ארבעה אנשי צוות .כאלה
היו הנופלים ,והם תמצית רוח השריון ,הרוח הישראלית".

האירוע התקיים בערב ט"ו באב תשע"ט ( 15באוגוסט  ,)2019והקהל
שר את השיר שכתב והלחין ארקדי דוכין "יש בי אהבה והיא תנצח",
בהשתתפותו הפעילה של המחבר.
לשיר ביחד ,להתרגש ביחד  -זו רעות!

"גבורתכם לנו שריון ,רעותנו לכם נצח"  -הצדעה לחללי השריון

אמפי־לטרון הגדוש עם המון אהבה בערב ט"ו באב" :יש בי אהבה והיא תנצח!"

טקס החלפת קצין השריון הראשי
תא"ל אוהד נג'מה התמנה לקצין השריון הראשי בטקס שהתקיים ביד
לשריון בהשתתפות מפקד זרוע היבשה האלוף יואל סטריק .הקשנ"ר
היוצא תא"ל גיא חסון סיים שלוש שנות עשייה עתירת פעילויות והישגים.
איחולי הצלחה למפקדים בדרכם החדשה!

קּולּולם
ָ
"ּבֵ ין ָה ָאפֵל ְלנ ִ ְסּתָר
ּבְ עֹו ָלמֵנּו הַּמַ ר
אֹומְִרים ׁשֶּיֵׁש עֹוד ּתִ ְקוָה
קֹוְראִים ְלז ֶה ַא ֲהבָה
ּו ְמחַּכִ ים לְבֹואָּה"
האם שמעתם על קולולם? מיזם שירת ההמונים הישראלי הגיע אלינו
לאמפי־פארק לטרון וקיים ערב שירה מרגש שבו השתתפו כ־ 7,500איש!

מימין לשמאל :הקשנ"ר הנכנס תא"ל אוהד נג'מה ,מפקד זרוע היבשה
האלוף יואל סטריק ,הקשנ"ר היוצא תא"ל גיא חסון
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חנוכת אנדרטה "חץ הדורות" בלטרון
"למרות שבארץ הייתה זו משלחת סודית ביותר ,הופענו בגרמניה
וכולם ידעו מי אנחנו .עמדנו בתוקף על זכותנו להיות מי שאנחנו .שמרנו
על הכבוד הלאומי שלנו בכול שעה משעות היום ,והיינו דוגמה ונושא
הערצה לגרמנים עצמם .ההשפעה שלנו כישראלים וכיהודים היתה כבדת
משקל ,בעצם הנוכחות היהודית שלנו במקום ".כך תאר האלוף (במיל')
ג'קי אבן את חוויות משלחת השריונאים שיצאה לגרמניה בשנת ,1964
משם הביאה את טנקי הפטון הראשונים לישראל.
בחודש אוגוסט האחרון חנכנו באנדרטת חטיבה  7אבן מורשת בפרויקט
"חץ הדורות" של קש"ח ,המציינת את הבאתם של טנקי המגח  -הפטונים
האמריקאים  -מגרמניה לישראל.

בנובמבר  .2019הטקס התקיים בנוכחות סגל קציני האוגדה בהווה ומפקדי
האוגדה בעבר ובמעמד סגן הרמטכ"ל האלוף אייל זמיר .את המיזם הוביל
מפקד האוגדה תא"ל אבי גיל ,צנחן שהכיר בתרומת מורשת המערך
המשוריין.

"אנשי הפלדה" בקורס משתחררים
המחזור הראשון של "אנשי הפלדה" יצא לדרך! באמצע אוגוסט
האחרון קיימנו קורס משתחררים מושקע ואינטנסיבי בהשתתפות 14
קציני שריון צעירים .הם ביחד עיבדו חוויות בליווי מקצועי ,למדו את
מיומנויות העולם החדש ,פתחו את הראש לשוק האזרחי ולאפשרויות
הבלתי מוגבלות הקיימות במעלה הדרך .נתראה במחזור הבא!

"אנשי הפלדה" בקורס משתחררים אוגוסט 2019

השקת ספרים ביד לשריון
מימין לשמאל :נציג חטיבה  7רס"ן ויטלי דובינסקי ,רח"ט קש"ח תא"ל
ארז דוד מייזל ,תא"ל (במיל') אריה קרן ,תא"ל (במיל') עמוס כץ ,מנכ"ל
העמותה תא"ל (במיל') חנן ברנשטיין ,אלוף (במיל') חיים ארז ,תא"ל
(במיל') גלעד אבירם ,אלוף (במיל') ג'קי אבן ,תא"ל (במיל') יום טוב תמיר,
הנספח הצבאי הגרמני בישראל קולונל ד"ר יורגן קלאוס הפנר ,עוזר הנספח
הגרמני וסגן (במיל') דוד וייס.

פארק העוצבות
אנדרטת חטיבה ,211
היא עוצבת יש"י ,נחנכה
בפארק העוצבות ביום 3
באוקטובר  .2019הטקס
התקיים בנוכחות האלופים
(במיל') עוזי דיין ואיציק
מרדכי ,וכן מפקדי החטיבה
בעבר וביניהם יו"ר
העמותה האלוף (במיל') סגן הרמטכ"ל האלוף אייל זמיר נושא דברים
אודי שני ,שציין כי "לא בחנוכת האנדרטה לאוגדה 36
הכוח לשכוח אלא הכוח לזכור הוא התנאי לקיום אומה וחברה .הזיכרונות
הם סוג של פגישה ,ובחורש הזה שסביבנו יש עלי זכרון מרשרשים של
תוגה מהולה בשמחת חיים והתרגשות".
אנדרטת אוגדה  ,36עוצבת געש ,נחנכה בפארק העוצבות ביום 14
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בחודשים האחרונים
הושקו ביד לשריון כמה ספרים
חדשים ,בהשתתפות קהל רב
של אוהבי המורשת .ואלה
הספרים:
"ידעתי את ארצי" -
אוטוביוגרפיה מאת האלוף
(במיל') והשר לשעבר מתן
וילנאי ,בנוכחות קהל רב
שהגיע להוקיר את פועלו
כמפקד ,כאיש ציבור וכאדם .האלוף (במיל') מתן וילנאי נושא דברים
חטיבה  460השיקה ספר בהשקת ספרו
אודות לחימתה במערכת צוק
איתן ,יחד עם טקס מצטייני החטיבה בראשות קשנ"ר תא"ל גיא חסון
שפיקד על החטיבה במבצע.
"חמוטל ומכשיר לא בידינו"  -ספר המתאר את סדרת הקרבות על
מתחמי "חמוטל" ו"מכשיר" במלחמת יום הכיפורים ,מאת חבר העמותה
עודד מגידו.
"תחנות שקמה ,מי נשאר ,עבור" ,אודות לחימת גדס"ר  87במלחמה,
מאת אילן כפיר ודני דור ,בהובלת חבר העמותה ד"ר דני כצנלסון.
"תנ"ך במדים" מאת עמי נוי.

 40שנות מרכבה בשריון
ארבעים שנה מלאו לכניסת טנקי
המרכבה הראשונים לשירות בחיל השריון.
אירוע חגיגי לציון אירוע היסטורי זה
התקיים ביד לשריון ביום  5בדצמבר .2019
יחד סיפרנו את הסיפור כיצד הפכה ישראל
ממדינה קטנה הנתונה באמברגו ליצרנית
רק"ם מודרני המצוי בחזית הטכנולוגיה
העולמית.
נשאו דברים:
סא"ל (במיל') חיים דנון שסקר את סיפור
מג"ד  ,82סא"ל יואב שניידר,
הצ'יפטיין שקדם למרכבה;
האלוף (במיל') אמנון רשף ,מפקד גי"ש נושא דברים ביום העיון
בעת קבלת טנקי המרכבה הראשונים ,שתיאר את הפרויקט בראשיתו
ושיבח את כול העוסקים במלאכה;
תא"ל גיא פאגלין ,ראש מנת"ק ,שתיאר את פעילות מנת"ק כיום;
סא"ל יואב שניידר ,מג"ד  82כיום ,שתיאר את הפעלת טנק המרכבה
4מ בפעילות הביטחון השוטף;
קשנ"ר תא"ל אוהד נג'מה ,שסיכם את הערב ותיאר את כיווני התפתחות
המרכבה בעתיד  -מרכבה  4ברק ומעבר לו.
הכין את הערב והנחה אותו חבר העמותה ואוצר מוזאון הרק"ם סא"ל
(במיל') מיכאל מס.

הרמטכ"ל רא"ל אביב כוכבי יחד עם בני משפחות הרמטכ"לים צור ,בר־לב,
אלעזר וגור

ערב גבורות

יום עיון מבצעים משוריינים  -חטיבה 188
במהלך מלחמת ההתשה ערך צה"ל
פשיטות משוריינות רבות ,בעיקר לשטחי
לבנון .הי אלה בין השאר מבצעי "קיתון"
ו"קלחת" ,במה שלימים נקרא מב"ם -
המערכה שבין המלחמות .יום עיון על כך
התקיים ביד לשריון ב־ 22בדצמבר ,2019
בהשתתפות מפקדים ולוחמים סדירים
של חטיבה  188בפיקוד המח"ט אל"ם
מח"ט  188אל"ם ניר רוזנברג
ניר רוזנברג ,חברי העמותה ואורחים.
נושא דברים
חטיבה זו בעבר נטלה חלק חשוב באותם
מבצעים .תא"ל (במיל') יום טוב תמיר חבר העמותה ובעברו מח"ט 188
ארגן והנחה את יום העיון .נשאו דברים ביום העיון והצביעו על מידע
מקצועי שנותר רלוונטי עד ימינו:
היסטוריון העמותה אל"ם (במיל') ד"ר בני מיכלסון,
תא"ל (במיל') אברהם ברעם שפיקד על החטיבה בעת המבצעים,
תא"ל (במיל') שלמה איליה קמ"ן החטיבה דאז,
תא"ל (במיל') דן ורדי מפקד הסיירת החטיבתית,
אל"ם (במיל') יואל לביא מ"פ בחטיבה,

חנוכת דרך הרמטכ"לים
דרך הרמטכ"לים בפארק העוצבות נחנכה באירוע מכובד ומרשים
במעמד הרמטכ"ל רא"ל אביב כוכבי ,יו"ר העמותה האלוף (במיל') אודי
שני ובני משפחות הרמטכ"לים שהלכו לעולמם .את דבר המשפחות נשא
אל"ם (במיל') ח"כ עומר בר־לב ,בנו של הרמטכ"ל השמיני חיים בר־לב.
הטקס התקיים ביום  24בדצמבר .2019

רעינו שהגיעו לגבורות .בשורה ראשונה מימין :אלוף (במיל') מנחם עינן,
סא"ל (במיל') אברהם זוהר ,תא"ל (במיל') גדעון אבידור ,אלוף (מיל') אורי
אור ,סרן (במיל') משה אלעזר ,אל"ם (במיל') שמעון בן שושן .בשורה שנייה
מימין :יו"ר העמותה האלוף (במיל') אודי שני ,אל"ם (במיל') שאול נגר,
תא"ל (במיל') גיורא לב ,מר אמנון צברי ,סא"ל (במיל') יהודה קופולוביץ',
מנכ"ל העמותה תא"ל (במיל') חנן ברנשטיין

"הדור שלנו ,ואני מכוון בדברי למרבית היושבים באולם ,חלקם קצת
צעירים מגיל גבורות וחלקם מבוגרים יותר ,הדור הזה היווה את שדרת
פיקוד השדה של השריון ,ואם תרצו  -של צה"ל כולו במלחמת ששת
הימים ובתקופה של קצת יותר מ־ 6שנים עד מלחמת יום הכיפורים .זה
דור שגדל ממפקדי פלוגות וקציני מטה ברמת החטיבה ,למפקדי גדודים,
ואחדים למפקדי חטיבות ".כך ציין בדבריו האלוף (במיל') אֹורי אור,
שנמנה על חברי העמותה שהגיעו לגבורות בשנה החולפת ,בערב רעות
שהתקיים בחג החנוכה האחרון .בתוכנית האומנותית הנעים לנו את
הערב הפזמונאי והיוצר יורם טהרלב .חג שמח ומזל טוב!

עצרת  50שנה לעוצבת "ברק"
חטיבת  188קיימה באתר טקס
התייחדות ועצרת במלאת  50שנה
להקמתה .לעצרת הגיעו אלפי לוחמים
בעבר ובהווה .כיבדו את האירוע בנוכחותם
אלוף פיקוד הצפון אמיר ברעם ,והאלופים
(במיל') עמרם מצנע ,יוסי בן חנן ואייל מח"ט  ,188אל"ם ניר רוזנברג,
בן ראובן.
נושא דברים בעצרת
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חטיבה 401
חטיבת עקבות הברזל קיימה באתר שני אירועים :ב־ 7באוקטובר
 2019התקיים טקס מצטיינים והענקת דרגות ,וביום  30באוקטובר
טקס התייחדות לנופליה ולנופלי חטיבה  ,211בהשתתפות מפקד פיקוד
הדרום הרצל (הרצי) הלוי.

מח"ט  ,401אל"ם דוד סונגו ,נושא
דבריו בעצרת

טקס התייחדות חטיבה 401

אוסף הרק"ם של יד לשריון מתעדכן
אתר יד לשריון ממשיך
להתפתח כול העת .ביום 16
בינואר  2020הצטרפו לאוסף
הרק"ם שני כלים :טנק סופר־
שרמן ייחודי ,שזכה להשתתף
בקרב על ירושלים במלחמת ששת
הימים .טנק זה שימש את מפקד טנק השרמן של איציק זיסמן שנדד
מחלקת החוד בגדוד הטנקים  ,95בעולם מגיע למשכן הקבע שלו ביד
לשריון ביום  16בינואר 2020
שהגיע לשער באריות בחומת
העיר העתיקה ,ופינה את הדרך למח"ט הצנחנים מוטה גור (לימים
הרמטכ"ל) שנכנס דרך שער זה על הזחל"מים שלו .בצירוף מקרים
נדיר נפטר ביום זה מי שפיקד על הטנק במלחמת ששת הימים ,רס"ן
(במיל') איציק זיסמן ,אז סמל ראשון ומפקד מחלקת החוד בפלוגה של
רס"ן איתן אריאלי (לימים אל"ם) .טנק השרמן ההיסטורי הזה עשה
דרך ארוכה בחזרה לישראל :תחילה נמסר לצבא אוגנדה תחת משטרו
של אידי אמין דאדא ומשם הועבר לאוסף פרטי באנגליה .יהי זכרו של
איציק זיסמן ברוך.
הטנק השני שהצטרף ליד לשריון באותו יום הוא טנק סיור מדגם
סקורפיון (תוצרת בריטניה).
אלה החומר והרוח ,האדם והפלדה
בהתגלמותם.

בזק
גם השנה הגיעו אלינו ילדי ועד העובדים
של "בזק" לציין את שנת הבר־מצווה שלהם.
אירוע בני מצוה "בזק"
על
הילדים ובני משפחותיהם קיבלו הדרכה
בלטרון
מורשת החיל וקיימו ערב תרבותי באמפי־לטרון.

לילה לבן
 3,000תלמידי מגמות של"ח מכל רחבי הארץ
הגיעו שוב אלינו במסגרת אירועי "לילה לבן".
לאורך הלילה קיימו טקסים ולמדו את מורשת תלמידי של"ח לומדים
השריון.
מורשת שריון
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טקס פרס מולדובן
טקס פרס מולדובן לספרות
צבאית ישראלית חדשה התקיים
ביד לשריון ביוזמת חבר העמותה
סא"ל (במיל') דוד כספי ,ביד
לשריון ביום  8בספטמבר .2019
הפרס הוענק למשפחת שר הביטחון
לשעבר ,פרופ' משה ארנס ז"ל
על ספרו "למען בטחון ישראל"
ולהוצאת מודן על הספר ,וכן
לרוברט א' פייפ על ספרו "להפציץ
כדי לנצח" .ברכות לזוכים!

בטקס הענקת פרס מולדובן ,מימין
לשמאל :התורם ד"ר יוסף בולג,
מנחה ויוזם הטקס ד"ר רון שלייפר,
חבר העמותה סא"ל (במיל'') דוד
כספי ,הגב' מרים בולג

סיור A2Z
הכירו את חברת .A2Z
החברה מתחזקת את אתר
האינטרנט שלנו ,ועוסקת
בקמפיין השיווק שלנו
לאורך כול ימות השנה.
לקראת השנה החדשה
באו אלינו עובדי החברה
לסיור מורשת באתר .זה
הזמן לומר תודה ולאחל
שנת שיתוף פעולה פורה
המורשת
ומועיל ,למען
סמנכ"ל העמותה שלומי דרור עם עובדי
ולמען כולנו.
חברת  A2Zעל גג התצפית

אירועי העמותה

עובדי העמותה ,מתנדביה וחיילי היחידה הצבאית בטקס הרמת כוסית
לקראת שנת ה'תש"ף

חברי העמותה יצאו לסיור באוגדת עזה ביום  16בספטמבר .2019
בסיור למדו על זירה זו בהיבט הצבאי והאזרחי בהדרכתו הפעילה של
מג"ד  ,82סא"ל יואב שניידר.
סיור לילדים בעלי צרכים מיוחדים מאשקלון ,בהובלת רנ"ג (במיל')
איציק אקריש ,התקיים באתר ביום  23בספטמבר  .2019אין יפה יותר
מלחתום שנת עשייה ברוכה במפגש מיוחד כזה.
כמדי שנה התקיימה לקראת שנת ה'תש"ף הרמת כוסית בהשתתפות
עובדי העמותה ,המתנדבים וחיילי היחידה הצבאית.
כול הפעילויות עליהן קראתם כאן במהלך השנה ,ועוד פעילויות רבות

אחרות ,מתנהלות על ידי אנשים אלו ,שמפעילים במסירות ובאחריות
את אתר המורשת שלנו .עובדים ,מתנדבים וחיילים־ בלעדיכם כל זה לא
היה קורה .הלב מלא תודה!

פיתוח פעילויות באתר
בחג הסוכות פתחנו פעילויות
נוספות באתר  -מיצג טכנולוגיות
המרכבה ()Video Mapping
ניווט אתגרי ברחבי האתר.
בנוסף ,אתר האינטרנט מחדש
את פניו .החל מחודש זה אתר
השריון קיים גם באנגלית ,לרווחת
המבקרים והמתעניינים במורשת
השריון מרחבי העולם.
מיצג טכנולוגיות המרכבה במרכז
לכם
מצפות
חוויות מעניינות
המורשת  -האדם שבטנק ימשיך
כאן ,בואו ליהנות עם כל המשפחה! לנצח!

הרמת כוסית לסגל מקשנ"ר
בתחילת חג החנוכה התקיימה
הרמת כוסית לכבוד חיילי מקשנ"ר
ועובדי עמותת יד לשריון .זו
ההזדמנות להודות לקצין השריון
הראשי תא"ל אוהד נג'מה ולאנשי
מפקדת קשנ"ר על שיתוף פעולה
פורה וייחודי לאורך כל השנה בין
החיל ובין העמותה.
הקשנ"ר תא"ל אוהד נג'מה ומנכ"ל
העמותה תא"ל (במיל') חנן ברנשטיין

מועדון בוני דגמים
כבכל שנה בחנוכה הגיעו אלינו
חברי מועדון בוני הדגמים למפגש
שנתי בחג החנוכה.
דגמי טנק המרכבה

אירועים נוספים שהתקיימו ביד לשריון
השבעות וטקסי סיום:
סוף מסלול פלס"ר .401
חטיבה  - 460השבעה.
חטיבת גבעתי  -השבעה.
קמ"ד  -טקס סיום.
טקסים ואירועי פרידה ממפקדים:
פרידה מקטנא"ר (קצין טכנולוגיוה ואחזקה ראשי)
החלפת מח"ט .7
החלפת מפקד מא"ש.
פרידה ממפקד עיר הבה"דים.
החלפת מג"ד .196
חנוכת האנדרטה של חטיבה  211ביד לשריון.
טקס החלפת קצין השריון הראשי.

טקס החלפת מח"ט  7באנדרטת החטיבה בפארק העוצבות .מימין לשמאל:
המח"ט הנכנס אל"ם אודי צור ,מפקד אוגדה  36תא"ל אבי גיל ,המח"ט
היוצא אל"ם רומן גופמן

 50שנה לעוצבת ברק.
הכנס השנתי של עמותת נתיבי האש  -חטיבה .600
מפגש לוחמי גדוד " 88דב לבן".
חג סוכות בפארק לטרון  -יד לשריון.

מפגשי מורשת וזיכרון מלחמת יום הכיפורים
במהלך חג הסוכות
ולאחריו התקיימו ביד
לשריון טקסי זיכרון
ומפגשי רעות של
לוחמי כמה מיחידות
השריון במלחמת יום
הכיפורים:
600
חטיבה
עצרת חטיבה 600
חטיבה 421
גדוד 79
גדס"ר 88
פלוגה ג' מגדוד  226בחטיבה 11

ביקורי אח"מים
מתאם פעולות הממשלה
בשטחים האלוף כמיל אבו רוקון.
מר בני אלירז ,סגן ראש מועצת
מטה יהודה.
מפקדי קמ"ט בריטיים  -סיור
וטקס זיכרון בכותל השמות.
סיור סגן נשיא אושקוש דיפנס
סיור שגריר אירלנד בישראל מר מפקד צבא היבשה הברזילאי מעניק
שי למפקד זרוע היבשה הישראלי
קייל או'סאליבן.
מפקד צבא היבשה הברזילאי גנרל  ,Edson Leal Pujolבליווי מפקד
זרוע היבשה אלוף יואל סטריק.
האורחים סיירו באתר ולמדו את מורשת השריון הישראלי ומקומה
של משטרת לטרון במאבק על הדרך לירושלים.
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מרכבה סימן 4מ'
צילום :מיכאל מס

0793-6990

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

