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חברים יקרים,
רעיי השריונאים,

השנה אנו מונים עשרים שנה ליציאה 
סופית של צה"ל מלבנון, בתום שהייה 
ארוכה ברצועת הביטחון שבדרומה. 
ליוותה   1982 מאז  בלבנון  השהייה 
אותנו דור שלם. הסיפורים, החוויות, 
באתוס  נצרבו  אלה  כול   - האבדות 
הישראלי ובמורשת הקרב של צה"ל. 
באותה  בגיליון שלפניכם התמקדנו 
תקופה שעיצבה את לחימת השריון 

ומאפייני הטנק לשנים רבות.
חיל השריון ממשיך לשכלל יכולותיו, 
להתאמן ולבנות את כוחו לקראת כול 
עימות עתידי אפשרי. לוחמי השריון, 
כמו תמיד, מהווים נדבך מרכזי בחומת 
הביטחון של מדינת ישראל, ובימים אלה 
ביתר שאת, בשעה שהעם נאבק במגפה 

והצבא שומר על הגבולות.
בהזדמנות זו ברכות לחבר העמותה 
סא"ל )במיל'( עודד מגידו, על זכייתו 
בפרס יצחק שדה לספרות צבאית על 

ספרו "חמוטל ומכשיר לא בידינו".

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

דבר הקשנ"ר

שריונאים, חברים,
בתקופה  ברובו  עוסק  זה  גיליון 
המוכרת והמוזכרת פחות. זו התקופה 
שנמשכה שמונה עשרה שנים שבהן 
בפעילות  עסק  בלבנון,  צה"ל  ישב 
ביטחונית אינטנסיבית, לחם והגן על 
הצפון בדבקות, פיתח שיטות וטכניקות 
לחימה ייחודיות, ובתוך כך איבד רבים 
מלוחמיו ומפקדיו והתעמת לא מעט עם 

אוכלוסייה לבנונית ואחרת.
המקומות  ששמות  להניח  אפשר 
בלבנון שליוו אותנו באותן שנים, ובהם 
עישייה, ריחן, סוג'וד, גלגלית, כאוכבה, 
כפר קנא, נבטיה וסלוקי - מעבירים 
אצל דור שלם של שריונאים זיכרון לצד 
חלחלה, תוגה לצד הרואיות, דם ויזע 
לצד המחשבה על פלטת גחון, מארב 

ה"ארטישוק" ופתיחת הציר...
לא בכדי החליטה עמותת יד לשריון 
להפיק סרט ייחודי )המוצג באתר( על תקופה 

זו, שכן הייתה זו מלחמה מרובת שנים.

חברים, אנו עדיין בתקופת מגפת 
הקורונה שמעצבת דפוסי חיים ונורמות 
יד לשריון,  אנו, עמותת  אחרים, אך 
משתדלים לשמר את שלהבת לטרון 

שלא תכבה.
עמותה ברשת, תוכניות אנשי הפלדה, 
אירועים וירטואליים ופעילויות אחרות 
- אלה הדברים שאנו דוחפים כדי לתת 

גוון, צבע ותוכן עד כמה שאפשר.
חשוב לנו מאוד שבתקופה זו נאיץ 
מוזאון  בניית  תוכניות  את  ונמריץ 
הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה 
ומוזאון עוצמ"ה )עצמאות צה"ל ומערכת 
הביטחון( של משרד הביטחון, גם כן 

באתר יד לשריון.
כולנו  את  לברך  גם  ההזדמנות  זו 
בברכת שנה טובה, מאושרת, מבורכת, 

ובעיקר בריאה.
שנה טובה,
ברעות,
אודי

רעיי השריונאים, בסדיר ובמילואים,

תקופת רצועת הביטחון והלחימה 
משמעותית  תקופה  הינה  בלבנון 
ומעצבת שבה לחם צה"ל ובכללו חיל 
השריון בגבורה על ביטחון תושבי הצפון 

והמדינה. 
תקופה ארוכה זו עיצבה את חייהם 
ומילואים.  בסדיר  שלם  דור  בני  של 
מתקופת הלחימה ברצועת הביטחון לא 
יצאנו אותם אנשים ולא יצאנו אותן 
יחידות. אירועים מבצעיים למכביר, 
טבילות אש בהיתקלויות קצרות וימי 
קרב ארוכים השפיעו על כמה דורות של 
שריונאים ותרמו לעיצוב עדכני של חיל 

השריון ואנשיו. 
מחיר הלחימה ברצועת הביטחון 
היה קשה וכואב. ״במקום שבו אתם 
אנשים״,  רואה  אני   - נופים  רואים 
חיל השריון  אמר האלוף קפלינסקי. 
על יחידותיו איבד בלחימה זו מטובי 
לוחמיו, אנשים מסורים, אשר השליחות, 
האחריות ורעות השריונאים תבעה מהם 

את היקר ביותר. 

הלחימה ברצועת הביטחון הצמיחה 
דורות של מפקדים מעולים. לחימה זו 
תבעה מאיתנו חשיבה מבצעית ויצירתית 
ושיפור מתמיד באמצעי הלחימה. השילוב 
של לוחמי השריון והאנשים האמונים 
על פיתוח הטנקים ואמצעי הלחימה 
המגוונים, יחד עם אנשי מנת"ק, הביאו 
את הטנקים לשיאי יכולת פורצי דרך 

ולשיפור מתמיד. 
ויום  השנה  ראש  של  זו  תקופה 
הכיפורים מביאה אותנו לעריכת חשבון 
נפש ולחשיבה וזיכרון על אותה תקופה 
אז ותקופתנו כיום. הנני מאחל לכול 
ובמילואים  בסדיר  משפחת השריון, 
ולבני המשפחות השכולות, חג שמח 
ושנה טובה, וברוח התקופה - בריאות 
להשתפר  ונמשיך  ייתן  מי  איתנה. 
ולהצליח, להמשיך לקיים את הזכות 

שבשליחות ההגנה על המדינה.

ברעות שריונאים,

תא"ל אוהד נַגְ'ָמה
קצין השריון הראשי
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פעילות מבצעית

א.  בחודש ינואר השמידו טנקים מגדוד 52 אמצעי תצפית ומחבלים 
במהלך תעסוקה מבצעית מול רצועת עזה.

ב.  במהלך חודש מארס השמיד גדוד 9 תשתיות אויב ברמת הגולן, במאי 
לאחר מכן באותה הגזרה השמיד גדוד 82 תשתיות אויב נוספות.

ג.  במהלך חודש מאי במסגרת פעילות מבצעית בגזרת יהודה, מחבל 
דהר עם רכבו לעבר קבוצת חיילים. לוחם מהפלוגה המסייעת בגדוד 
9 נפגע. בתגובה לכך שני לוחמים והמ"מ שהיו בנקודה פתחו באש 

וחיסלו את המחבל.

אמל"ח ואימונים
א.  חטיבה 188 מצויה בתהליך ההסבה למרכבה סימן 4. במהלך חודש יוני 
ביצע גדוד 'סער' את תרג"ד ההסמכה המבצעית לטנק החדש ועתיד 

להיכנס לתעסוקת טנקים משמעותית בגזרת עזה.
ב.  חיל השריון השלים עבודת מטה מקיפה בנושא אמצעי הלחימה בפלוגה 
המסייעת והמעבר לתצורת אוה"ד )מחלקות איתור והשמדה(. יחידות 
החיל צפויות להצטייד בקרוב באמל"ח חי"ר מתקדם ביותר, תחילת 

ההסבה ביחידות הסדירות ובשלב השני בפלוגות המילואים.
ג.  במהלך חודש יוני התקיים קורס 'מאסטרגאנר' שבו מכשירים את 
התותחנים המצטיינים מכול יחידה להיות מומחים בתחום התותחנות, 

ולשמש מומחים בתחום הירי בפלוגה באימונים ובבט"ש.

עידוד גיוס ואנשים
א.  חיל השריון גייס את מחזור אוגוסט 2020 בתחילת חודש אוגוסט 

בצל הקורונה. מחזור גיוס זה מאופיין בבני ישיבות ומכינות רבים.
ב.  כלל ההכנות למחזור הגיוס הקרוב בוצעו בצל השפעת נגיף הקורונה, 
החיל נערך לגיוס שונה ו'מחוץ לקופסה' והתפיסה המרכזית היא 'מעבר 
מפיזי לדיגיטלי' - כאשר מרבית התכנים הנעשים מול המתגייסים 
בוצעו למעשה ברשת )כנס מתגייסים, 'ביקורי בית' וירטואליים ב־

ZOOM וכו'(.
ג.  החיל החל במערכת הסברה חדשה בשם 'דור To דור'. המשמעות היא 
גם מדור לדור של לוחמים וגם )באנגלית( מדלת לדלת. במסגרת זו החיל 
משתמש בשריונאים הוותיקים אנשי המילואים כ'שגרירים' כדי לספר 
את הסיפור של חיל השריון בפני המתגייסים. לפרטים נוספים והצטרפות 

למיזם חפשו אותנו בפייסבוק 'חיל השריון' - פרויקט דור ההמשך. 

 חיל השריון -
יומן מבצעים

המערכת

מינויים חדשים בחיל השריון
מינויי בכירים:

 תא"ל דן נוימן
מונה למפקד אוגדה 36

 תא"ל רומן גופמן
מונה למפקד אוגדה 210

 אל"ם רונן תמים
מונה לסגן מפקד אוגדה 36

 אל"ם אוהד מאור 
מונה למפקד חטיבה 401

אל"ם רועי סבירסקי
מונה למפקד חטיבה 188

אל"ם יפתח נורקין
מונה למפקד חטיבה 7

אל"ם שגיב דהן
מונה למח"ט 460

 סא"ל אור וולוז'ינסקי
 מונה לסגן מפקד אוגדה 162 

והועלה לדרגת אל"ם

 מינויים חדשים 
לסא"לים מכהנים:

 סא"ל מאיר בידרמן
מונה לסגן מפקד חטיבה 35

 סא"ל אריה ברגר
מונה לרע"ן תו"ל בט"ש במקאס"ר 

)מפקדת קצין האיסוף הקרבי הראשי(
 סא"ל ברק צ'רני

מונה למפק"ץ במכללה לפיקוד טקטי
 סא"ל רועי יפת

מונה לרע"ן תו"ל ותפיסות
 סא"ל טל אלקובי

מונה למפקד גדוד 195

 קידומים
לדרגת סא"ל:

 רס"ן אופיר וינטראוב
מונה למפקד גדוד עזוז )198( בחטיבה 

460 והועלה לדרגת סא"ל
 רס"ן רותם ולצמן

מונה לראש ענף שריון במרכז לאימונים 
טקטיים במל"י והועלה לדרגת סא"ל

 רס"ן מוטי שוורץ
מונה לרע"ן תכנון מחלקת אמל"ח 

והועלה לדרגת סא"ל
 רס"ן אבי לוריא

מונה לרע"ן יבשה בלוחמ"ם )לוחמה 
מבוססת מודיעין( והועלה לדרגת סא"ל
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שהיית צה"ל בלבנון מספטמבר 
1982 עד יוני 1985

הותו של צה"ל בלבנון, מסוף מבצע 
של"ג )ספטמבר 1982( ועד יציאתו 
)ביוני  והיערכותו באזור הביטחון 
1985( נמשכה ברציפות כשלוש שנים. בשלוש 
שנים אלה בוצעו נגד צה"ל 2914 פיגועים, שגרמו 
ל־1106 נפגעים, מהם 187 הרוגים ו־919 פצועים.
באפריל 1983, החליף רב־אלוף משה לוי 
איתן  רפאל  הרמטכ"ל  את  וחצי"(  )"משה 
)"רפול"( ומרבית תקופה זו של שהיית צה"ל 
בלבנון ניתנת לבחינה לאור תכונותיו ואישיותו 
של הרמטכ"ל החדש. משה לוי היה במידה רבה 
ממשיכו של "רפול", שהיה מפקדו בצנחנים 
בתקופות שונות, וסביבת התפתחותם הצבאית 
הייתה דומה במידה רבה. בסוף התקופה קיבלה 
ממשלת ישראל החלטה חד־צדדית על נסיגת 
כוחות צה"ל מלבנון והיערכותו מחדש באזור 

הביטחון בדרום לבנון.
שלוש שנות השהות של צה"ל נחלקות לשלוש 

תקופות משנה:
ספטמבר 1982 - אוגוסט 1983: מפינוי 
המחבלים מביירות ועד לנסיגת צה"ל מהרי השוף 
והתבססותו על קו האוולי. בתקופה זו בוצעו 652 
פיגועים נגד צה"ל שגרמו ל־469 נפגעים, מתוכם 
77 הרוגים ו־392 פצועים. במהלך תקופה זו עמד 

הפח"ע כנגד צה"ל בקו עלייה ברור.
המפגעים היו ברובם פלסטינים אנשי "חזית 
הסירוב" שנותרו בלבנון. החל מאביב 1983 החלה 
להסתמן עלייה במספר הפיגועים שמפגעיהם 
באו מחוגי השיעים בלבנון, בעקבות נסיגת צה"ל 
מהרי השוף, שגרמה להתדרדרות ביחסי השיעים 
עם ישראל. בתקופה זו גם התחלפו הרמטכ"לים 
ו"משה וחצי" החליף את "רפול". מינויו של 
רב־אלוף משה לוי לרמטכ"ל לא הביא לשינויים 
קיצוניים באופן הפעילות של צה"ל, אם כי הוא 
היה מתון יותר, אך במובנים רבים היה ממשיך 

דרכו של "רפול".

נביה ברי, מנהיג השיעים בלבנון, סבר כי 
הנסיגה היא צעד ראשון לחלוקת לבנון, שבה 
תקבל ישראל את דרום לבנון ועל שאר השטח 
ישתלטו הנוצרים. מציאות זו דחפה אותם להדק 
קשריהם עם סוריה ולהפוך את תנועת השיעים 
"אמל" לבעלת בריתה של סוריה. לנסיגה היו 
גם השלכות על יחסי ישראל והעדות היריבות 
בלבנון. עם היוודע האפשרות של נסיגת צה"ל 
מהרי השוף החלו הדרוזים להסלים את המאבק 
על מעמדם בלבנון, מתוך חשש שעם צאת צה"ל 
מהשוף יתפסו את מקומו הנוצרים או הכוחות 
הלבנונים. הדרוזים, ברובם אנשי ג'ונבלט, התנגדו 

שנות צה"ל בלבנון
ב־15 השנים לקיום אזור הביטחון מאז הקמתו ועד יציאת צה"ל מלבנון )מיוני 1985 ועד 
מאי 2000( לחם צה"ל באין־ספור פעולות, בהן וניסה תפיסות לחימה שונות ולא ידע 
מרגוע. בתקופה זו היו למדינת ישראל במרחב זה 260 חיילים הרוגים, ובכול תקופת 18 
השנים שבהן שהה צה"ל בלבנון היו למדינת ישראל 7 אזרחים הרוגים בלבד. על אף הכול 
אפשר לציין כי אזור הביטחון מילא את ייעודו בשמירה על ביטחונם של תושבי הצפון

אל"ם )במיל'( ד"ר בני מיכלסון

ש

18

ראש הממשלה בעת היציאה מלבנון, רב־אלוף 
 )במיל'( אהוד ברק ואיתו הרמטכ"ל רב־אלוף 

שאול מופז ואלוף פיקוד הצפון האלוף גבי אשכנזי

תת־אלוף בני גנץ )לימים הרמטכ"ל( מפקד יק"ל 
ומפקד צד"ל הגנרל אנטואן לאחד
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להסכם שנחתם בין ישראל ללבנון ב־17 במאי 
ונגד  צה"ל  כנגד  הפח"ע  את  והגבירו   1983
הנוצרים בהרי השוף. מיד עם צאת צה"ל מהרי 
השוף הצליחו הדרוזים להביס את כוחות צבא 
לבנון ולגרשם מהרי השוף. בפברואר 1984 
השתלטו לוחמי אמל על מערב ביירות )סוריה 
השכילה לנצל או התחזקות אמל וסיפקה לשיעים 
ולדרוזים נשק, כדי להתיש את ממשלת לבנון 
הנוצרית ולסכל את ההסכם בינה לבין ישראל 

שנחתם ב־17 במאי 1983(.
ספטמבר 1983 - אוגוסט 1984: מהנסיגה 
הקישור  לשכת  לסגירת  ועד  השוף  מהרי 
הישראלית בדביה. בתחום המדיני התאפיינה 
תקופה זו בשלושה תהליכים מרכזיים הקשורים 

זה בזה:
היחלשות הנוצרים וירידת מעמדם.  

  ביצור מעמדו של נביה ברי והסלמה ביחסי 

ישראל והשיעים.
  עליית מעמדה של סוריה וחיזוק השפעתה 

בלבנון.
במספר  בתקופה  גברו  הפח"ע  אירועי 
הפיגועים היזומים נגד צה"ל. היקף הפיגועים 
הגיע ל־915 ומספר הנפגעים הגיע ל־322, מתוכם 

60 הרוגים ו־262 פצועים.
1985: מתחילת  יוני   -  1984 ספטמבר 
המגעים לנסיגת כוחותינו עד לנסיגה מלבנון. 
ל־1191  זו  בתקופה  הגיע  הפיגועים  היקף 
)לעומת 915 בתקופה שקדמה לה ו־652 בתקופה 
הראשונה(. מניין הנפגעים בקרב כוחותינו הגיע 

ל־255, מתוכם 50 הרוגים ו־205 פצועים.
ההסלמה ביחס השיעים כלפי ישראל מחד 
בין השיעים  והידוק שיתוף הפעולה  גיסא, 
למחבלים מחוגי השמאל ולדרוזים מאידך גיסא, 
גרמו לעלייה משמעותית בהיקף הפיגועים שיזמו 

השיעים כנגד צה"ל. נוכח זאת שינה צה"ל את 
מדיניותו ונקט "יד קשה" כנגד השיעים ונגד 

הכפרים ששימשו קינים לפח"ע.
ב־14 בדצמבר החליטה ממשלת ישראל על 
פינוי בשלבים של צה"ל מלבנון. ב־21 באפריל 
אישרה הממשלה את השלמת הפינוי עד 10 ביוני.

הפינוי עצמו בוצע ב־5 שלבים עיקריים:
16 בפברואר 1985 - השלמת פינוי אזור 

צידון במבצע "טור אופקי".
11 באפריל 1985 - השלמת פינוי משולש 

נבטיה במבצע "אבזם זהב".
24 באפריל 1985 - השלמת פינוי הגזרה 

המזרחית ואזור ג'זין במבצע "טבלה סובבת".
29 באפריל 1985 - השלמת פינוי אזור צור 

במבצע "תו יוצרים".
10 ביוני 1985 - השלמת פינוי צה"ל בגזרה 

המזרחית ואזור הביטחון1.

אזור הביטחון 

 ,1985 אזור הביטחון הוקם בחודש מאי 
עם נסיגת צה"ל מלבנון. אזור זה שימש אזור 
חיץ צבאי בשליטת צה"ל שנמצא בשטחה של 
לבנון, ותּוחם במפות ב"קו סגול" מדרום וב"קו 
אדום" מצפון והשתרע בין הים במערב והחרמון 
במזרח. אזור הביטחון הוקם כמענה לפעילות 
טרור, בפרט נוכח פינוי צה"ל מלבנון, שעלול 
היה לפתוח אופציות לפעילות ארגוני הטרור, 
כגון ירי רקטות וניסיונות חדירה לתחומי מדינת 

ישראל לשם ביצוע פיגועים.
להיערכות החדשה ולעיבוי קו הגבול היו 

כמה יתרונות:
  צמצום הסד"כ הערוך בקו, בביטול החיכוך עם 
האוכלוסייה המקומית בדרום לבנון, וצמצום 

הפעילות הדרושה לקיום שגרת אבטחה.
  אזור הביטחון היווה אזור חיץ המשהה וסופג 
פעילות טרור, והמערכת על הגבול הייתה 
מסוגלת בסבירות גבוהה לבלום אירועי פח"ע 
 BUFFER( המנסים לעבור את אזור הביטחון

.)ZONE
  היערכות זו הקנתה לצה"ל גמישות פעולה 
ותגובה באמצעות קשת רחבה של פעילות 
בט"ש וכן פתחה אופציה לפעילות יזומה2.

בחמש השנים שחלפו מפינוי צה"ל מלבנון עד 
1990, חל שינוי במאפיינים העיקריים של פעילות 
הפח"ע באזור הביטחון נגד צה"ל וצד"ל ופעילות 
הפח"ע בגבול הלבנון. האירועים העיקריים 
שהטביעו חותמם על פעילות הפח"ע משטח 

לבנון היו:
ערעור מעמדה של תנועת אמל ומאבקיה עם 
החיזבאללה. הסכסוך בין אמל לחיזבאללה שפרץ 
בפברואר 1988, לא בא על פתרונו למרות "הסכם 
דמשק", שנחתם בחסות סורית. החיזבאללה 
ניצל את המבוכה בשורות אמל לבניית תשתית 
מבצעית חשאית במספר אזורים מדרום ומצפון 
לירידה בתכנון  גרמה  לליטני. מצוקת אמל 
ובביצוע הפח"ע שביצע כנגד אזהב"ט וצה"ל. 
גם בכמות הפיגועים שביצע הארגון נגד צד"ל 

 מפת הנסיגה לאזור הביטחון בשנת 1985
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חלה ירידה, זאת משום רצונו של אמל להעניק 
לתושבי הדרום תחושה של שקט, ביטחון ורווחה 

יחסיים.
יישום הסכם "מלחמת המחנות" בין אמל 
1988 הביא  והפלסטינים, שנחתם בדצמבר 
להגברת שיתוף הפעולה בין אמל לארגונים 
הפלסטינים )למעט פת"ח(, וסייע להם באופן 
משמעותי בביצוע פיגועים. שת"פ זה שיפר את 
יכולת הפלסטינים לבצע פיגועים וגרם לעלייה 

קלה בהיקף פיגועיהם.
בנובמבר 1988 הצהיר ערפאת על הפחתת 
הביאה  הצהרתו  ישראל,  שטח  נגד  הפח"ע 
להפסקת הפיגועים של הפת"ח מדרום לבנון 
לשטח ישראל ובאה לביטוי בעיקר בירידה 
במספר החדירות ובירי רקטות. יחד עם זאת, 
ניצל אש"ף את הקרבות שבין אמל לחיזבאללה, 
הרחיב את תשתיתו באזור צידון והפך לכוח 

דומיננטי במרחב צידון.
הקרבות הקשים בין הנוצרים לכוחות הסורים 
ולאמל הביאו להגירה המונית של תושבי לבנון 

לאזור הדרום. 
הגברת כוח ההרתעה של צד"ל והתחזקותו 
גרמו אף לירידה בהיקף הפיגועים נגד אזור 
הביטחון. צד"ל יזם במהלך תקופה זו פעילות 
לאזור  צפונית  חלקם  למוצבים,  מחוץ  רבה 
הביטחון, יזם מרדפים בתוככי אזור זה כנגד 
חוליות חודרות, ומרדפים אלה הסבו למחבלים 

אבדות ונפגעים. 
סוריה היוותה גורם דומיננטי שעמד מאחורי 
הפח"ע היזומה נגד אזור הביטחון. מטרתה 
הייתה לערער את השקט באזור זה ולהפוך את 
הלחימה נגד צה"ל לגורם מלכד של כלל הארגונים 
הלוחמים בלבנון, ובכך לבסס באופן הדרגתי את 

השתלטותה על לבנון.

 פעילות כוחותינו 
באזור הביטחון

עם הקמת אזור הביטחון פרס צה"ל את 
כוחותיו בתפיסה הגנתית שנועדה לשמר את 
הישגי מלחמת של"ג ולשמור על השקט ביישובי 
הצפון. היערכות זו של "הגנה על יישובי הצפון" 
 ,91 ואוגמ"ר  פיקוד הצפון  הוגדרה כמטרת 
והתבססה על מוצבים הקיימים בשטחי צה"ל 
וצד"ל לאורך "קו אדום" ובנקודות שולטות 

באזהב"ט.
סד"כ הכוחות שהוקצה למשימות הבט"ש 
לאורך "הקו הסגול" ובאזור הביטחון היה מורכב 
ברובו מכוחות סדירים, אך כלל גם פלוגות 
מילואים ויחידות מקצועיות כמו מודיעין, יחידות 

איכון, סילוק פצצות וכיו"ב.
גזרות  לשתי  חולקה  האוגדתית  הגזרה 
חטיבתיות מרחביות, חטיבה 300 במערב וחטיבה 

769 במזרח.
יק"ל  מפקדת  בלבנון  נפרסה  לכך  נוסף 
אוגדה  מפקדת   - ללבנון(  הקישור  )יחידת 
צה"לית שנחלקה לשתי חטיבות מרחביות, 
מזרחית ומערבית )במקביל לחטיבות אוגמ"ר 

91(. יק"ל הוקמה בשלהי 1982 עם סיום שלב 
הלחימה בשל"ג, והייתה מופקדת על מרחב האזור 
בנושא הצבאי והאזרחי הלבנוני. עד הקמת אזור 
הביטחון ונסיגת צה"ל שימשה יחידת סיוע אזרחי 
וצבאי לאזורים הסמוכים לגבול ישראל, שהיו 

בפיקודו של רס"ן חדאד.
צה"ל פעל בלבנון בשיתוף עם צבא דרום לבנון 
)צד"ל(, שהיווה חלק ממערך הבט"ש לאבטחת 
גבול הצפון ולשמירה על השקט בכפרים שבאזור 
הביטחון. משימותיו של צד"ל כללו: אחזקת 
מוצבים בקו המגע באזור ובגזרת ג'זין המבודדת, 
פעילות בט"ש שכללה מארבים, מחסומים, 
תצפיות וכדומה, סיכול פח"ע ומניעתו, פעילות 

מודיעין ומשימות התקפיות.
פעילות כוחותינו במהלך תקופה זו כללה 
פעילות שגרתית והגנתית של אבטחה, כמו 
אחזקת מוצבים וביצוע סיורים רכובים לאורך 
גדר המערכת ובאזור הביטחון, פתיחת צירים 
ואבטחת שיירות באזור. כמו כן ביצעו כוחותינו 

מארבים, בכלל זה מארבי "ארטישוק" )של 
תצפיות לילה(, שהוכיחו עצמם כמענה יעיל 
לסיכול פיגועים וִאפשרו חיסול יעיל של חוליות 
מחבלים בלילה. בטווח הרחוק הפכו מארבי 
ה"ארטישוק" יעד לפיגועים במאפיין מיקוש/
מטעני צד וירי נ"ט. נוכח ריבוי הפיגועים של 
והעלאת רמת תחכומם,  מוקשים/מטענים, 
הוכנסו לשימוש ה"נגמשוט", ופיתוח מתקדם 
יותר ה"נגמחון", אשר שימשו להובלת כוחות 
חי"ר והנדסה לאזור הביטחון, עם הטנקים, כדי 
להקנות לכוחותינו מיגון טוב יותר. כוחותינו 
נקטו גם בפעילות יזומה, דוגמת מבצע סריקות 
שכונה "צינור חשמל" )פברואר 1986( ובפעילות 

התקפית שכללה מבצעים חוצי קו אדום.
במסגרת המאבק בחיזבאללה ההולך ומתחזק, 
נערך מבצע לחטיפת השייח' עבד אל־כרים 
עובייד בידי כוחותינו והבאתו לישראל )יולי 

.3)1989

פעילות כוחות צה"ל בלבנון 
בשנים 1993-1991

הפיקוד העליון של צה"ל ביקש לשנות את 
דפוסי המאבק באזור הביטחון נוכח השינוי 
בדפוסי הפעולה של ארגוני המחבלים, ובראשם 
החיזבאללה. הוחלט על "שבירת" כול דפוס פעולה 
קבוע בדרך יציאה למארב לעיתים ביום ולעיתים 

בלילה, שינוי מקום המארב, שינוי במסלול הגישה 
לנקודות המארב וכיו"ב. הוגבר ממד ההונאה 
בפעילות נגד הארגונים השיעיים, הוקמו "מארבי 
דמי" הן באמצעות לוחמת מידע תקשורתית והן 
על ידי יציאה מהמוצבים, שניתן היה להבחין בה 
ביום וחזרה אליהם בשעות החשיכה. ניידותם של 
מארבי ה"ארטישוק" הוגברה והם נפרסו בנקודות 

חדשות בכדי לקיים את מרכיב ההפתעה.
נוכח ריבוי הפיגועים של "מוקשים ומטענים" 
והעלייה ברמת התחכום שלהם, נבחנו דרכים 
חדשות להתמודד עם הגברת דפוסי הפעולה 
של הנחת מטענים ועם היעדר מודיעין מספק. 
הפתרונות שהוצעו על ידי צה"ל היו הגברת 
המאמץ המודיעיני והגברת הלחץ על האוכלוסייה 
הכפרית ועל ממשלת לבנון, כדי להביאם לפעול 
אנשי  עם  פעולה  ושיתוף  פיגועים  למניעת 
חיזבאללה. כמו כן אושר סגר נרחב על אזור 
הסלוקי וכניסה של צד"ל ליישובים הסמוכים 
אליו לצורך איתור חשודים בביצוע הפיגועים4.
בחודש מאי 1991 החליף רב־אלוף אהוד 
ברק את דן שומרון בתפקיד הרמטכ"ל. אחת 
ההשלכות של חילופין אלה התבטאה בהחלטה 
כנגד מטרות של  יעדי התקיפה  על הרחבת 
החיזבאללה ופגיעה מרוכזת בבתים הפרטיים 
של מנהיגי הארגון בבקעה - בבעל־בק ובביירות, 
המדיניות  ובמפקדות.  האימונים  במחנות 
ההתקפית והשלכותיה נשקלו בקפידה על ידי כול 
גורמי הביטחון ונבחנו לגופו של עניין לגבי כול 
מבצע מסוג זה. במסגרת פעילות זו הצליח חיל 
האוויר לחסל את מנהיג ארגון החיזבאללה עבאס 

מוסאוי בפברואר 1992 )מבצע "ניב מדובר"(.
החרפת פעילות חיזבאללה שהחלה ב־1991 
וניכרה ביתר שאת במרוצת 1992 הביאה את 
משה  הביטחון,  שר  ואת  הרמטכ"ל החדש 
ארנס, לבחון את מדיניות הפעולה ביחס לאזור 
הביטחון. ההערכה הייתה כי יש לנקוט מדיניות 
פעולה תוקפנית כלפי החיזבאללה מצפון לקו 
האדום. היה חשש כי החרפת הפעילות של 
צה"ל תיצור הסלמה ותגרום התדרדרות באזור 
הביטחון, לכן נקבע כי ריבוי הרוגים ישראליים 
יחייב תגובה צבאית חריפה. המטרה הייתה 
להגביר את כושר ההרתעה של צה"ל ולצמצם 
את פעילות החיזבאללה, תוך הנחה כי הארגון 
ימנע מביצוע פעולות איבה בשל חששותיו 

מתגובת ישראל5.
הגיעה  החיזבאללה  בפעילות  ההסלמה 
בירי  והתאפיינה   ,1992 באוקטובר  לשיא 
רקטות שגרר ירי תגובתי של כוחותינו וחוזר 
חלילה. ב־24 באוקטובר הופעל מטען צד נגד 
שיירה של צה"ל, שנעה ממטולה לעבר כאוכבה, 
וחמישה מחיילי הכוח נהרגו. שיעור ההרוגים 
הגבוה יחסית הביא את צה"ל להגיב בחריפות 
במסגרת תוכנית "מועדים לשמחה", שבה נקבע 
כי צה"ל יגיב לפיגועים קשים של חיזבאללה על 
ידי פגיעה באיתורים עדכניים, לאור מחסור 
ביעדים של ארגון חיזבאללה. בעקבות פיגוע 
המטען נורתה אש ארטילרית עזה לעבר אזור 

משאית ריו לנשיאת מים שנפלו לידי החיזבאללה 
לאחר יציאת צה"ל יציאת צה"ל מלבנון
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קרב של  ומסוקי  ואקלים אל־תופח,  נבטיה 
צה"ל תקפו יעדי חיזבאללה. אנשי חיזבאללה 
 27( ישראל  הגיבו במטחי קטיושות לשטח 
באוקטובר 1992(, שגרמו להריגתו של אזרח 
ישראלי ולפציעת חמישה. בתגובה החריף צה"ל 
את התקפותיו וב־8 בנובמבר נערך מבצע "שיר 
ארס", במהלכו נהרגו ארבעה פעילים של הארגון 
ונפצעו שניים. חיזבאללה הגיב בירי של כשלושים 
קטיושות, מחציתם לשטח ישראל ומחציתם 
הגיבו  האוויר  חיל  הביטחון, מטוסי  לאזור 
בהטלת נורים בדרום לבנון, שגרמו להריגתם 
של שבעה אזרחים לבנוניים. חיזבאללה הגיב 
בשיגור קטיושות שנמשך בימים 10-9 בנובמבר, 
במהלכו נורו 18 רקטות לעבר שטח ישראל ו־17 

לאזור הביטחון.
שכן  מפנה,  בבחינת  היו  אלה  אירועים 
לפגיעות  חשוף  הוא  כי  הבין  החיזבאללה 
ישראל וניסה לשנות את "כללי המשחק" בלבנון 
באמצעות לחץ על נקודת התורפה של ישראל 
- שיגור קטיושות לשטח ישראל, ולאכוף על 
צה"ל דרכי פעולה שיגבילו את חופש הפעולה 

שלו וימנעו ממנו לפעול נגד הארגון ופעיליו.
כדי להפגין את חופש הפעולה של צה"ל מול 
מפקדי החיזבאללה, ולהראות כי אין בכוחה של 
תגובת החיזבאללה נגד יישובי הצפון לכבול את 
ידי צה"ל, סבר הרמטכ"ל כי יש לקיים עימות יזום 
בגזרה רחבה עם החיזבאללה ובד בבד לנהל פעילות 
מסיבית כנגד האוכלוסייה המקומית, כאמצעי לחץ 

להפסקת ירי הקטיושות לעבר ישראל. 
נוכח ההסלמה תוגבר סד"כ צה"ל בתוך אזור 
הביטחון. פלוגה סדירה נוספת תגברה את הגזרה 
המערבית, על חשבון הסד"כ ברמת הגולן. סד"כ 
צה"ל מול אזור הביטחון היה כעת: אוגדה 91 
בהרכב חטמ"ר 769 שיש לה 2 גדודי חי"ר עם 

8 פלוגות. פלוגה חטיבתית אחת, גדוד חש"ן 
עם שתי פלוגות, גדוד ארטילריה עם 3 סוללות, 
פלוגת הנדסה, גדוד נ"מ עם 3 סוללות; חטמ"ר 
300 עם 2 גדודי חי"ר מוקטנים בני 6 פלוגות; 
פלוגת חי"ר חטיבתית )מילואים או סדיר(; 2 
פלוגות חש"ן, גדוד נ"מ עם 2 סוללות. יק"ל 
בתוך אזור הביטחון פעל עם פלוגה חטיבתית 

ושתי פלוגות חי"ר מחטיבה 6300.
כאמור במרוצת 1993 ניכרה עליה בהיקף 
פעילות החיזבאללה והקצנה במדיניות הארגון 
בירי מטל"רים לעבר יישובי הצפון בתגובה 
לירי של צה"ל על מטרות מחבלים מעבר לאזור 
הביטחון. הקצנה זו הגיעה לשיא נוסף ברצף 
פיגועים חמור החל מסוף חודש יוני, שבו שיגר 
החיזבאללה 3 פעמים קטיושות לעבר שטח 
ישראל, ובאחת מהן נפצעו 5 אזרחים תושבי 

קריית שמונה.
בעקבות ההחרפה פנה ראש ממשלת ישראל, 
באמצעות משלחת אמריקאית שביקרה ביוני 
באזור, לממשלת סוריה, ותבע ממנה למנוע מעבר 
נשק איראני לארגון החיזבאללה ולהפעיל את 
השפעתה המכרעת על הארגון לריסון פעילותו 
ולמניעת ירי מטל"רים לשטח ישראל. סוריה 
סירבה להתערב בעניין, בתואנה כי אין היא 
אחראית למתרחש בלבנון, וממשלת לבנון ריבונית 
להחליט על דרכי פעולתה. יחד עם זאת, הדגישה 
סוריה כי התקפה על לבנון תתפרש כתוקפנות 
כלפי סוריה. ממשלת ישראל קראה גם לממשלת 

לבנון לאכוף את מרותה על החיזבאללה.
ב־8 ביולי 1993 הופעל מטען צד סמוך למוצב 
עיישיה כנגד כוח צה"ל מגדוד 432. בפיגוע נהרגו 
ביולי פתח  ב־9  נפצעו.  נוספים  ו־3  2 חיילים 
החיזבאללה בירי פצמ"רים מסיבי לעבר סוג'וד. 
בפיגוע נהרגו קצין ושני חיילים מפלוגת נ"ט 35 

וחמישה חיילים נוספים נפצעו, אחד מהם באורח 
קשה. אירועים אלה הובילו את צה"ל להיערך לביצוע 
פעולה רחבת היקף בדרום לבנון. הכוננות למבצע 
החלה ב־11 ביולי, ובפיקוד הצפון רוכזו כוחות לצורך 
ביצוע פעולה מקיפה להפסקת ירי הקטיושות לשטח 
ישראל, ובמקביל הועברו גם אזהרות לחיזבאללה 

בערוצים שונים לבל יתקוף מטרות בישראל.
ב־18 ביולי קיבלה ממשלת ישראל החלטה 
כי צה"ל ערוך בכוחות מוגברים  ובה נאמר 
להגנת יישובי הצפון. החלטה זו לא הרתיעה את 
החיזבאללה ולא השקיטה את המצב. ב־22 ביולי 
תקפו פעילים של הארגון את מוצב רזלן שבגזרה 
המזרחית תוך ירי פצמ"רים על המוצבים סוג'וד, 
רזלן, עיישיה וריחן, והפעלת מטען צד וירי טילי 
"סאגר" לעבר כוח צה"ל שחש לעזרת המוצב 
המותקף. מהירי נהרג חייל, וחייל נוסף נפצע. 
בעקבות הפעולה היבשתית הנרחבת וההתקפה 
המרוכזת של החיזבאללה, שיגר צה"ל מסוקי 
קרב שתקפו יעדים בכפרים ג'רג'וע וערב סלים. 
בתגובה ירה החיזבאללה מטחי קטיושות לעבר 

מנרה, מצפה עדי וקריית שמונה.
בעקבות ירי הקטיושות פתח צה"ל ב־25 
ביולי במבצע יזום שנקרא "צירוף מקרים 2" 
ונודע בציבור כמבצע "דין וחשבון". המבצע 
נערך בימים 31-25 ביולי במסגרתו תקף צה"ל 
יעדים של ארגון החיזבאללה וארגוני מחבלים 
פלסטיניים אחרים במרחב שמצפון לאזהב"ט עד 
נהר הזהרני. המטרה שהוגדרה לצה"ל במסגרת 
המבצע קבעה פגיעה ביעדי חיזבאללה וארגונים 
פלסטיניים בלבנון, בנוכחות אזרחית המאפשרת 
פעולתם ובתשתית הסביבה המסייעת לפעילותם. 
המבצע נועד ליצור לחץ על הממשל הלבנוני 
וגורמי הכוח האחרים בלבנון, לפעול לריסון 
פעולות החיזבאללה והפלסטינים כנגד אזור 
הביטחון, למנוע המשך הפגיעה ביישובי הצפון 
ובעיקר הפסקת ירי הקטיושות לעברם בתגובה 

על פעילות צה"ל7.
המבצע כלל שלושה שלבים, שעיקרם ייצור 
ירי ארטילריה, מטוסי קרב,  אש באמצעות 
מסק"רים וטנקים, ובמקביל הועמד גם סד"כ 
בהתאם  קרקעיים,  מהלכים  לביצוע  לוחם 

להתפתחויות בשטח. 
היה זה מבצע משולב בהשתתפות חיל האוויר, 
ארטילריה, טנקים וחיל הים. בשלב הראשון של 
המבצע )במוצ"ש 24 ביולי 1993 עד למחרת 
אחר הצוהריים( תקף צה"ל עשרה יעדים בדרום 
לבנון ובבקעה. חיזבאללה הגיב בירי רקטות 
לשטח ישראל, דבר שהוביל את צה"ל לשלב 

ב' של המבצע.
בשלב ב' )31-25 ביולי( תקף צה"ל יעדים 
נוספים באמצעות מטוסים ומסוקי קרב, תקיפה 
באש שטוחת מסלול של יעדי "מועדים לשמחה", 
על־קוליים,  "בומים"  ביצוע  ירי ארטילריה, 
ופעילות  קטיושות  חוליות משגרי  השמדת 
יחידות חיל הים. במרכזו של שלב זה התבצע 
ירי ארטילריה לעבר כפרי דרום לבנון. המבצע 
נעצר בשלב זה ולא המשיך לשלב ג' שתוכנן, כיוון 

מפת אזור הביטחון
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שהחיזבאללה נמנע מלהגיב להתקפה זו. במהלך 
המבצע נורו לעבר שטח ישראל 142 קטיושות 
ו־132 קטיושות לעבר אזור הביטחון, מירי 
הרקטות נהרגו 2 אזרחים ו־25 נוספים נפצעו.

במהלך המבצע נהרג חייל צה"ל מירי טיל 
"סאגר" בברעשית ו־9 נוספים נפצעו. מפעילות 
כוחותינו נהרגו 50 מחבלים וכ־40 נפצעו, כמו 
כן נהרגו כ־50 אזרחים לבנוניים וכ־500 נפצעו. 
בנוסף נהרגו 3 חיילים סוריים וכ־7-6 נפצעו, 
3 חיילי צבא לבנון )צל"ב( נהרגו, ונפצעו 8-7.

בתום המבצע הושגו הבנות בעל פה בין סוריה 
)חיזבאללה( לישראל בנוגע לירי רקטות לשטח 

ישראל ותיחום גבולות העימות.

1993 - שינויים בפעילות 
המבצעית בדרום לבנון

מסוף אוגוסט 1993 הוגברה פעילות הסיכול 
של כוחותינו ופיקוד הצפון נקט במבצעי מלכוד 
ומיקוש נתיבי חדירת מחבלים בדרום לבנון, 
לפי תוכנית עבודה מסודרת ושיטתית. הוצבו 
"מארבים" קבועים בשטח לאורך זמן. שיטת 
פעילות זו נמשכה עד שנת 1995, ובמסגרתה נערכו 
30 מבצעים בשנת 1993 ו־14 בשנת 1994. בנוסף 
לפעילות זו הוחדרו צוותי תצפית וציון מטרות 
לצורך איתור והשמדת מחבלים באמצעות מטוסים 
ומסוקי קרב של חיל האוויר. שיטת פעולה זו 
באה לאור הצלחתה במבצע "דין וחשבון", ולאחר 
שהוכיחה עצמה כיעילה בסיכול פח"ע לשטח 
ישראל. פעילות זו נפסקה בשנת 1995. המאבק 
בחיזבאללה הגיע לשיא נוסף ביוני 1994. במהלך 
מבצע של חיל האוויר הותקף בסיס אימונים של 
הארגון בעין־דרדרה ונהרגו 26 מחבלים ועשרות 
נפצעו. פעילות כוחותינו כללה גם את מבצע "זמן 
אמיתי" להחזרת 415 ממגורשי החמאס )שגורשו 
ללבנון בדצמבר 1992(. במאי 1994 נחטף מוסטפא 
דיראני מנהיג "ההתנגדות המאמינה" במסגרת 

המאמץ לשחרורו של הנווט רון ארד8.

מבצע "ענבי זעם"

בינתיים אמנון שחק החליף את אהוד ברק 
ו"הסכם   ,)1995 )ינואר  הרמטכ"ל  בתפקיד 
ההבנות" שהושג בעקבות מבצע "דין וחשבון" 
הלך ונשחק בהדרגה עד להתמוטטותו המוחלטת. 
כבר במהלך 1994 נרשמו 9 אירועים של ירי 
1995 חלה  רקטות אל עבר ישראל. במהלך 
התדרדרות נוספת ועליה במספר מקרי הירי 
לעבר שטח ישראל ואף ירידה "ברף התגובות" 
של החיזבאללה, כאשר גם פגיעה כואבת בארגון 
היוותה עילה לירי על יישובי הצפון. הסלמה זו 
הגיעה לשיא בחודש נובמבר 1995, שבו אירעו 
שני מקרים של ירי רקטות, ובחודש דצמבר נפלו 
קטיושות בצפון ונפצעה תושבת קריית שמונה 
ונגרם נזק לרכוש. מציאות זו הביאה את צה"ל 
כבר בסוף 1995, להתכונן לתגובה נרחבת נגד 
הארגון, שכונתה תוכנית "ענבי זעם". בחודשים 
ינואר־מארס 1996 ניכרה עליה בהיקף הפח"ע 
של החיזבאללה, והשיפור בתחכום, בביצוע, 

ובאיסוף המודיעין גרמו לצה"ל אבדות ונפגעים, 
שיצרו מצב שלא ִאפשר עוד איפוק וחייב תגובה 
הולמת. המתיחות הגיעה לשיאה וארצות הברית 
החלה במאמצי תיווך כדי להרחיב את תחום 
ההבנות, כך שיכללו לא רק את האיסור לפגוע 
ביישובים אזרחיים, אלא גם ימנעו לחימה אחרת 

באזור הביטחון.
נוספת לאחר  ב־18 במארס חלה החרפה 
שהחיזבאללה איים בשיגור קטיושות לגליל. 
וורן  מזכיר המדינה האמריקאי,  בסיועו של 
כריסטופר, הבטיחה סוריה לארצות הברית לפעול 
להרגעת המצב, וישראל הבטיחה לנהוג באיפוק. 
אולם יומיים בלבד לאחר מכן ביצע החיזבאללה 
פיגוע שבו נהרג קצין צה"ל ממטען של מחבל 
מתאבד וב־30 במארס נורה מטח של קטיושות 
לעבר יישובי הגליל. כעת היה ברור כי ההבנות של 
"דין וחשבון" התמוטטו ופעולה צבאית לריסון 
החיזבאללה היא בלתי נמנעת. ב־8 באפריל 
דווח בלבנון כי ילד לבנוני נהרג ושניים נפצעו 
בהתפוצצות מטען ליד ברעשית. בצה"ל ראו בכך 
איתות של החיזבאללה לירי נוסף על הגליל ואכן 
ב־9 באפריל שיגר החיזבאללה 30 רקטות קטיושה 
לעבר קריית שמונה והגליל המערבי. בקריית 
שמונה נפצעו 36 אנשים ונגרם נזק רב לרכוש. 
ההסלמה נמשכה, ולמחרת פתח החיזבאללה 
בירי מרגמות על מוצבי צה"ל בגזרה המערבית 
של אזור הביטחון. במהלך חילופי האש פגע פגז 
פגיעה ישירה במוצב מצפון לזרעית. מהירי נהרג 
חייל צה"ל ונפצעו 2 חיילים נוספים, בדרום לבנון 

החלה בריחה המונית של תושבים צפונה.
בתגובה לאירועים פתח צה"ל במבצע "ענבי 
זעם" שנמשך בימים 25-11 באפריל 1996. מטרת 
המבצע הייתה "לפגוע ביעדי חיזבאללה בלבנון 
ובמידת הצורך בתשתית הסביבה והנוכחות 
האזרחית המאפשרת פעולתם, כתגובה על פגיעה 
ביישובי הצפון, כדי ליצור לחץ על גורמי הכוח 
בלבנון לפעול לריסון פעולות חיזבאללה כנגד 
יישובי הצפון ואזור הביטחון ולשינוי דפוסי 

פעילותם נגד מטרות בשטח ישראל".
היה זה מבצע משולב של חיל האוויר, חיל 
הים וכוחות היבשה. נעשה בו שימוש במטוסים, 
טנקים, ארטילריה ופעילות ימית, תוך מוכנות 
לביצוע פעולות קרקעיות מצפון לאזור הביטחון, 
על פי פקודה ואישור נוסף. התוכנית נבנתה 
באופן מדורג )כמו במבצע "דין וחשבון"( ונקבע 
כי רמת הלחץ שתופעל על הממשל הלבנוני, 

תגבר עם התקדמות שלבי הביצוע.
יותר  היקף  רחב  היה  זעם"  "ענבי  מבצע 
ממבצע "דין וחשבון" שנעצר כאמור כבר בשלביו 
הראשונים, והותקפו בו יעדים בעומק לבנון. 
במהלך המבצע תקף חיל האוויר שני יעדים 
בבקעת הלבנון, ולראשונה מאז 1982 תקפו 
מסוקי אפאצ'י את מפקדת החיזבאללה בביירות. 
בתגובה החל החיזבאללה בירי מסיבי של רקטות 
לשטח ישראל ולאזור הביטחון. בתגובה החל 
האוכלוסייה  ופינוי  גירוש  בתהליך  צה"ל 
האזרחית צפונה כולל מהעיר צור, ובהטלת 

מצור ימי. חיל האוויר תקף יעדי תשתית ובהם 
תחנת הטרנספורמציה בג'מהור, תחנת "קול 
המדוכאים" בבקעא, תחנת הטרנספורמציה 
עת  אותה  כול  ביירות.  במזרח  בערב־סלים 
התנהלו מאמצים מדיניים קדחתניים להביא 
להפסקת אש. ב־17 באפריל 1996 ביצע צה"ל 
הונאה והדמיה של תנועת כוחות בקרבת הגבול, 
ליצירת תחושה של חדירה יבשתית ללבנון 
וליצירת הסלמה שתגביר את הלחץ על סוריה 
ולבנון לריסון החיזבאללה. ב־18 באפריל התרחש 
אירוע כפר כנא, שבו פגע צה"ל בשוגג בציבור 
פליטים, שרוכז בשטח מחנה יוניפי"ל בכפר כנא, 
15 ק"מ מדרום מזרח לצור, וגרם להריגתם של 
למעלה ממאה אזרחים. האירוע גרם למפנה 
במערכה. הלחץ הבין־לאומי על אסד גבר והוא 
נאות סוף־סוף להיכנס למו"מ להסדרת המצב 
מול ישראל. התפתחות זו הביאה גם לשינוי 
במדיניות האש של צה"ל, שהתבטא בהפסקת 
הירי הארטילרי לדרום לבנון. מכאן הייתה 
קרובה הדרך להפסקת אש, אם כי המו"מ על 
הפסקת האש היה קשה והפכפך. סוריה הפגינה 
עמדה קשוחה וישראל איימה בהסלמה ובפעולה 
קרקעית בלבנון, תוך הדגשת זכות התגובה של 

צה"ל אל מקורות הירי.
לבסוף הוכרזה הפסקת האש ב־27 באפריל, 
לאחר שהושג מסמך הבנות, שנוסח כמסמך 
אמריקאי, שגובש במגעים עם ישראל ולבנון 
ובהתייעצויות עם סוריה. ההבנות החדשות, 
בשונה מהבנות "דין וחשבון", נוסחו בכתב והיו 
בעלות אופי מחייב יותר. הן אסרו לחלוטין 
התקפות של קטיושות ונשק אחר מלבנון אל 
שטח ישראל ואסרו פגיעה של צה"ל וצד"ל 
באזרחים בשטח לבנון. נקבע כי לא יותקפו 
ריכוזי אוכלוסייה ותשתית, וכי אלה לא ישמשו 
בסיסים ושטחי היערכות להתקפות. ההבנות 
קבעו כי לכול צד תישמר הזכות להגנה עצמית, 
בתנאי שלא תחרוג מן האיסור לפגוע באזרחים 
ובשטח ישראל. הוחלט על הקמתה של ועדת 
מעקב ליישום ההבנות, בהשתתפות ארצות 

הברית, ישראל, לבנון, סוריה וצרפת9.

 בין "ענבי זעם" 
ליציאת צה"ל מלבנון

לאחר מבצע "ענבי זעם" ובעיקר מאז שנת 
1997 גברה אינטנסיביות הפעילות של צה"ל 
ולחימתו, תוך תמיכה בצד"ל בדרום לבנון, הן 
בלחימתו השוטפת והן למקרה שיידרש למבצע 
רחב היקף. כדי לעמוד במשימות נדרש צה"ל 
לסדרת מבצעים מורכבים ועקביים נגד ארגוני 
הטרור ובראשם חיזבאללה, שעיקרם הגנה יעילה, 
גישה התקפית רצופה במכות קטנות ומגוונות 

ונקיטת אמצעי ענישה והרתעה.
ליוזמה ההתקפית היו כמה מטרות:

  נטילת היוזמה מהאויב.
  אילוץ האויב להתגונן בשלושת המרחבים 
שבהם הוא פועל, על חשבון פעולות התקפית 

נגד כוחותינו.
)המשך בעמ' 14(
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  הסבת נפגעים רבים לאויב.
  העתקת זירת הלחימה לשטח האויב ולריכוזי 

האוכלוסייה שעליהם הוא מתיימר להגן.
  שיבוש טקטיקת החיזבאללה המאלצת את 

צה"ל להתגונן ולא לתקוף.
כתוצאה מפעילות התקפית זו הצליח צה"ל 
להסב למחבלים הרוגים ונפגעים )61 מחבלים 
בשנת 1997, 53 בשנת 1998 ו־44 מחבלים בשנת 
1999( בפעולות בט"ש ובמבצעים מיוחדים10.

בפעילות החי"ר של כוחותינו הוכנס משנת 
1997 אמל"ח חדש, ששיפר את יכולת הקליעה 
טכניקת  את  שינה  זה  אמל"ח  החי"ר.  של 
המארבים ממארבי הסתערויות למארבי אש 
וגרם לתוצאות טובות יותר ברוב ההיתקלויות בין 
כוחותינו למחבלים. בפעילות החי"ר נדרש שיפור 
ביכולת ההיטמעות של כוחות החי"ר. טכניקת 
היטמעות זו יושמה מהמחצית השנייה של שנת 

1997, בעיקר ביחידות המיוחדות שפעלו בשטח.
מוצבים - מיגון המוצבים נתן מענה הולם 
כנגד איום הפצמ"רים, אך התנהגות חיילים 

שלא על פי התרגולת גררה פגיעות מיותרות.
טנקים - ירי הנ"ט חייב משנת 1997 חלוקת 
אזור הביטחון לשני מרחבים: מרחב מוגן נ"ט 
ומה שמחוצה לו. במרחב מוגן נ"ט נמשכה 
פעילות טנקים בהתאם לנהלים, שהקפדה על 
קיומם הייתה אמורה לסייע בהקטנת האיום של 

ירי הנ"ט. כמו כן נמשך מיגון הרק"ם.
צירים - בתקופה זו בוצעו מארבים מקדימים, 
בשטחים  מלווה  ופעילות  וסיורים  תצפיות 
שולטים, שהוכיחה עצמה באבטחת הצירים 
והשיירות ובהקטנת הסיכונים במהלך פתיחת ציר.

במהלך שנת 1997 ובמסגרת פעילות כוחותינו 
היו שלושה אירועים קשים שהסבו נפגעים 
רבים לצה"ל. הראשון היה אסון המסוקים )4 
בפברואר 1997( שבו נהרגו כול 73 הלוחמים 
ואנשי הצוות של שני מסוקי יסעור; השני מבצע 
"ׁשִיַרת הצפצפה" )בליל 5-4 בספטמבר 1997( 
שבו נהרגו 12 לוחמי שייטת 13, והאחרון אירוע 
השריפה בוואדי סלוקי )28 באוגוסט 1997( שבו 
נהרגו 5 חיילי צה"ל )שני הראשונים לא היו 

קשורים לאזור הביטחון(.
נוכח הגברת פעילות הפח"ע של החיזבאללה 
ובמסגרת החרפת המאבק בארגון זה תקפו מטוסי 
חיל האוויר בעומק לבנון ב־11 בפברואר, לראשונה 
מאז מפצע "ענבי זעם". שר הביטחון האלוף 

)במיל'( יצחק מרדכי אמר לאחר מכן כי התקיפות 
נועדו בראש ובראשונה לפגוע במחבלים, "וכול מי 

שרוצה ימצא בהן גם סימנים אחרים"11.
ב־1 ביוני 1997 השתתף כוח של אוגדה 91, 
חטיבה 1 ופלס"ר 95 במבצע "בציר הילולים", 
שחטף והביא לישראל שלושה פעילים של ארגון 
החיזבאללה, החשודים בהעברת מידע למחבלים.
ארגון  נגד  התמודדותו  את  מיקד  צה"ל 
חיזבאללה, גם נגד מדיניות הארגון להרחבת 
היקף הפח"ע וגם לפגיעה ביכולתו לבצע פיגועי 
ירי הנ"ט והנחת המטענים. במסגרת מאבק זה 
ובהרחבת תקיפת יעדי חיזבאללה ופגיעה בבכירי 
הארגון ופעיליו ביצע כוח צה"ל את מבצע "טרף 
קל" בימים 4-3 באוגוסט 1997. היה זה מבצע 
התנקשות באמצעות מטענים. ביום שלמחרת 
הנחת המטענים הם התפוצצו וגרמו להריגת 
5 מחבלים וגרמו לפציעת מחבל. בין ההרוגים 
היה זהאי נעים חיידר, בכיר חיזבאללה ומומחה 
להנחת מטעני חבלה. נוכח הפעולה הגבירו 
בכירים בחיזבאללה את השמירה בסביבתם 
הקרובה. בעקבות האירוע הגיב החיזבאללה 
בירי 2 רקטות לעבר קריית שמונה, כתוצאה 

מהן נפצעה אזרחית ישראלית תושבת העיר.
נוכח ההסלמה בלבנון ושיגור הרקטות לשטח 
ישראל תקף חיל האוויר ב־20 באוגוסט מטרות 

בלבנון.
ההסלמה בלבנון שהחלה כבר ביולי 1997 
בשעה   1997 באוגוסט  מפנה  נקודת  ציינה 
שהחיזבאללה הפר את הבנות "ענבי זעם" ושיגר 
רקטות לשטח ישראל. היה זה השלב הראשון 
לפני קריסת ההבנות. ככול שנקף הזמן תכפו 
התקפות החיזבאללה על שטח ישראל והסכם 
ההבנות התרוקן מתוכן. במקביל התגברו אירועי 
הפח"ע באזור הביטחון שהסבו נפגעים לצה"ל. 
ההצלחות המבצעיות של החיזבאללה שחקו את 

כוח ההרתעה של צה"ל.
בפברואר 1998 הודיע יו"ר מפלגת העבודה 
אהוד ברק, כי אם ייבחר לראשות הממשלה 
הוא מתחייב להוציא את צה"ל מלבנון בתוך 

שנה מיום הבחירות.
ההסלמה באירועים בגזרת לבנון, שהגיעה 
לשיא בחודש יוני 1999, גרמה לצה"ל לצאת 
למבצע "רפואה חליפית". למבצע קדמו מטחי ירי 
מטל"רים לעבר מוצב ב"קו סגול" תוך החטאת 
היעד, ונפילות בשטח ישראל ב־20 ביוני 1999. 
אירועים אלו התווספו ל־6 פיגועי ירי־מנגד לעבר 

"קו סגול" ושטח ישראל מתחילת השנה.
תגובת כוחותינו לא איחרה לבוא. בימים 
25-24 ביוני התקיים מבצע "רפואה חליפית" 
יעדי  האוויר  חיל  שבמסגרתו תקפו מטוסי 
מחבלים ומטרות תשתית בלבנון, שכללו את 
מפקדת חיזבאללה בבעל בק, שני מחסני אמל"ח 
בחרבת סלם ובביר א־סנסל, תחנת חשמל בסלים, 
מרכזיית תקשורת בג'יה, תחנת חשמל בג'מהור, 
גשר כביש החוף דמור, גשר בא־זרכיה וגשר 
באוולי. מאז מבצע "ענבי זעם" לא פגע צה"ל 
במטרות תשתית בלבנון. התקיפות גרמו להרס 

נרחב בלבנון ולנפגעים רבים בנפש.
בתגובה לפעולה שיגר ארגון חיזבאללה 
מטח שני של רקטות לגליל המערבי ולקריית 
שמונה. כתוצאה מירי זה נהרגו 2 אזרחים בקרית 
שמונה ונפצעו 3 נוספים. חיל האוויר תקף כמה 
מטרות תשתית ובזאת חתם את ההסלמה. 
ארגון חיזבאללה לא הגיב בירי נוסף, מחשש 
להתדרדרות נוספת ולמהלך רחב היקף של צה"ל. 
אפשר לומר כי בטווח המידי )שנמשך חודש ימים 
בלבד( הושגה המטרה העיקרית של תקיפות חיל 
האוויר בלבנון - ייצוב המצב בלבנון והחזרת 

מאזן ההרתעה בין צה"ל לחיזבאללה.
לאחר הבחירות של יולי 1999 הודיע ראש 
הממשלה הנבחר, אהוד ברק, כי הוא עומד 
בהתחייבותו להוציא את צה"ל מלבנון בתוך שנה.

לאחר מבצע "רפואה חליפית" נעשו שינויים 
בהיערכות צה"ל וצד"ל באזור הביטחון. כך 
לדוגמה בליל 8-7 באוגוסט 1999 הועבר מוצב 
קנטרה ממיקומו, ועבר למיקומו החדש בעמדת 
דוד. ארגוני המחבלים גילו את כוונת המעבר 
וריכזו מאמץ בביצוע פיגועי ירי־מנגד לעבר 
המוצב. לאחר הפינוי התפארו חיזבאללה ואמ"ל, 
כול אחד בנפרד, כי פעילותו היא שגרמה לפינוי.
באותו החודש הורה הרמטכ"ל שאול מופז 
להתניע עבודת מטה להוצאת צה"ל מלבנון 
בהובלת פיקוד הצפון. אלוף פיקוד הצפון גבי 
אשכנזי הקים צוות חשיבה בנושא. מפקד אוגדה 
91 תא"ל משה קפלינסקי נקבע לתכנן את ההגנה 
על גבול הצפון לאחר היציאה. מפקד יק"ל תא"ל 
בני גנץ נקבע אחראי על היציאה והטיפול בצד"ל. 
בדצמבר 1999 בוצעה היערכות מחודשת בפיקוד 

הצפון שכללה:
  העתקת מעבר חונה לערמתה.

  העתקת מעבר בית יהון דרומה.
  העתקת מאחז ארנון.

לאחר מבצע "רפואה חליפית" הצליח צה"ל 
לסכל פיגועי איכות של החיזבאללה והסב לו 
רצף של כישלונות מבצעיים. כישלונות אלה 
גרמו לעלייה בפיגועים בשיטת "ירי־מנגד", לצד 

הירידה בפיגועי מטען.
בתקופה זו הנהיג צה"ל מאפייני פעילות 
חדשים, מיעוט תנועת כוחות בשטח, שמירה 
על היקף פעילות קרקעית נמוכה, וריבוי פעילות 
חיל אוויר בתגובה להגברת פיגועי הירי של 
חיזבאללה ואמ"ל. פעילות זו גרמה לפגיעה 

מצטברת בתשתית אזרחית לבנונית.
צה"ל יצא למבצע "לפיד איתן" בעקבות 
המצב  בלבנון.  חיזבאללה  פעילות  הסלמת 
הטעון בגבול לבנון והקריאות לנסיגה חד־צדדית 
הביאו להסלמה בפעילות החיזבאללה ולעלייה 
משמעותית במספר הנפגעים של צה"ל. לפיכך 
כונס הקבינט המדיני־ביטחוני ב־6 בפברואר 
וקיבל את המלצת המערכת הצבאית, לנקוט 
ביד קשה ולפגוע ביעדי תשתית בלבנון. ב־7 
בפברואר הופעל חיל האוויר ותקף תחנת חשמל, 
מפקדה של החיזבאללה באזור בעל בק, תחנת 
כוח סמוך לביירות ותחנת כוח סמוך לטריפולי. 

)המשך מעמ' 12(

טנק טירן 5 של צד"ל
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גם ב־9 בפברואר המשיך חיל האוויר לתקוף 
עמדות של חיזבאללה בלבנון, בעת שתושבי 
הצפון שוהים במקלטים מחשש לירי קטיושות 
בידי החיזבאללה לעבר יישובי הצפון. ישראל 
הפעילה לחץ כבד באמצעות ארצות הברית על 
הסורים כדי שימתנו את החיזבאללה וימנעו 
הסלמה בלתי מבוקרת במצב. שר החוץ דוד לוי 
שיגר אזהרה חמורה לסוריה ואמר: "אם הפעולות 
תימשכנה, יהיו כאלה שיצטערו עליהן רבות, 
ובעיקר בסוריה. אי אפשר ללכת עם עלה של 
זית ביד אחת ורימון ביד השנייה. כול עוד סוריה 
ממשיכה לעודד את החיזבאללה, ברור לכול 
אזרח ישראלי שפניה אינם לשלום. בל תחשוב 
סוריה שמדיניות ההבלגה שלנו תימשך לאורך 
זמן". בתדריך לסגל הדיפלומטי אמר שר החוץ: 
"אם יפלו קטיושות על יישובים, אינטרסים 
חיוניים של לבנון יעלו בלהבות ויידרשו שנים 
כדי לשקמם". גם הרמטכ"ל, רב־אלוף שאול 
מופז, אמר כי אם יהיה ירי קטיושות לעברה 
של מדינת ישראל, אנחנו נהלום באופן חזק 
מאוד, הרבה יותר ממה שהלמנו עד כה". ב־10 
בפברואר, כשהסתבר כי החיזבאללה קיבל את 
המסר ולא הגיב בירי קטיושות, הורשו תושבי 

הצפון לצאת מן המקלטים.
מבצע "לפיד איתן" היה שונה ממבצעים 
קודמים שכן הסיבה ליציאה למבצע ולדרישת 
פגיעה  הייתה  תשתית  יעדי  לתקיפת  צה"ל 
מתמשכת בכוחות צה"ל ולא ירי קטיושות לשטח 
מדינת ישראל ופגיעה באוכלוסיית הצפון. תכלית 
היציאה למבצע ומטרתו העיקרית הייתה לשפר 
ולחזק את היכולת של צה"ל מחד־גיסא, ולהביא 
לריסון פעילות החיזבאללה כנגד חיילי צה"ל באזור 
הביטחון מאידך־גיסא. בסיכום הרמטכ"ל למבצע 
הוא אמר כי בדיעבד הושגה המטרה הראשונה 

וחוזקה ההרתעה הצה"לית לירי קטיושות לשטח 
מדינת ישראל, אך ריסון פעילות החיזבאללה 
לא הושג, בעיקר עקב צמצום היקף גל התקיפה 
הראשון בעקבות הנחיית הדרג המדיני. להערכת 
הרמטכ"ל בסופו של דבר נמנע החיזבאללה מלבצע 
ירי קטיושות לשטח מדינת ישראל כתוצאה 

משילוב של כמה גורמים ובמרכזם:
מסרים סוריים למניעת הידרדרות נוספת 
במצב, מעורבות אמריקנית ומסרים חריפים 
שהועברו בערוצים השונים לנציגי סוריה ולבנון, 
והבנת החיזבאללה כי ירי קטיושות לשטח מדינת 
ישראל יגרור תגובה ישראלית חריפה בהרבה, 
שתפגע באינטרסים של החיזבאללה בלבנון 

ובלגיטימציה לפעילותה.
בסוף מארס 2000 נכשלה פסגת קלינטון־
אסד. הסתמנה בברור המגמה שתהיה נסיגה 
חד־צדדית. צד"ל הבין זאת ורוח הלחימה שלו 
החלה מדרדרת במהירות ועל כן החלו נובעים 
סדקים באזור הביטחון. ככול שעבר הזמן נעשה 
ברור יותר ויותר כי צד"ל ואזור הביטחון עומדים 

בפני קריסה.
החל מחודש מארס עסק פיקוד הצפון בתכנון 
נסיגה ללא הסכם. כאשר מועד הנסיגה לא ברור 
הוא נקבע שרירותית על ידי האלוף ליום 1 ביוני. 
פיקוד הצפון שאף שצד"ל יחזיק מעמד זמן רב 
ככול האפשר. חודש מאי 2000 התאפיין בעליה 
משמעותית של אירועי הירי לעבר "קו סגול" 

ושטח ישראל.
ביום 4 במאי 2000 שוגרו רקטות לעבר שטח 
מדינת ישראל ולעבר מוצבי "קו סגול", וכתוצאה 
מכך נהרג חייל צה"ל ונפצע חייל נוסף. נפצעו 
גם 15 אזרחים בקריית שמונה. תקיפה זו נוספה 
לשרשרת פיגועים שפקדה את כוחותינו באותה 
התקופה, ובכללה ירי לעבר מוצבי "קו סגול" 
וירי נ"ט ורקטות לעבר מוצבי כוחותינו. עקב 
כך הוחלט בצה"ל להפעיל את תוכנית "מפתח 
זהב" ולהיערך להפעלת תוכנית "מסך הכסף" 
במסגרת מבצע "תוכנית בניה". ממשלת ישראל 
החליטה להגיב על הפגיעה בשטח מדינת ישראל 
ובכוחות צה"ל באמצעות פגיעה ביעדי פח"ע 
ותשתית לבנונית. המטרה כפי שהוגדרה בפקודת 
המבצע הייתה ביטחון לגבול הצפון והמשימה:
"צה"ל יפגע ביעדי פח"ע ותשתית בלבנון 
כדי ליצור הרתעה שתוביל לשמירת הביטחון 
ואורח החיים התקין בגבול הצפון, תוך שיפור 
רמת המוכנות והכוננות להתדרדרות המצב 
כנגד  במלחמתו  המשיך  צה"ל  הביטחוני". 
החיזבאללה ובכיריו. כך לדוגמה ב־15 באוגוסט 
1999 נעצרה רשת סייענים אשר שיתפה פעולה 
עם אנשי החיזבאללה. בעקבות חשיפתה נודע 
כי אנשי חיזבאללה אוספים תמונות של מפקדי 
צה"ל בלבנון כדי לפגוע בהם. ב־16 באוגוסט 
אל־ החיזבאללה,  בארגון  בכיר  פעיל  נהרג 
חאג' עלי דהאר, הידוע גם כאבו חסן, בפיצוץ 
שני מטענים שהונחו לצד הדרך שבה עברה 
מכוניתו. חיזבאללה האשים את ישראל באחריות 
להתנקשות ואיים בפיגועי נקמה. ישראל נמנעה 

מנהיג  נסראללה,  אמר  בהלווייתו  מלהגיב. 
הארגון, כי נחישותו של החיזבאללה במלחמה 
נגד ישראל הולכת וגוברת. ב־4 בפברואר 2000 
ערך צה"ל את מבצע "עבודה עברית" במהלכו 
ירה זוג מסוקי קרב אפאצ'י )"פתן"( 2 טילים 
לעבר רכב שבו נסע לבדו מפקד גזרת דרום לבנון 
ב"חיזבאללה", איברהים עקיל, במרחב הכפר 
בריש. עקב הירי נפגע הבכיר באורח קל ונפצעו 

7 אזרחים לבנונים שהיו במקום12.

יציאת צה"ל מלבנון

יציאת צה"ל מלבנון והיערכותו על הגבול 
הבין־לאומי שהייתה אמורה להתבצע באופן 
מסודר בחודש יוני הוקדמה תוך אילוצים, ובליל 
24-23 במאי יצאו חיילי צה"ל מלבנון ונערכו 

על קו הגבול הבין־לאומי.
יותר  מוקדם  צה"ל  להסיג את  ההחלטה 
מהמתוכנן באה בעקבות שרשרת אירועים קשים 
שהיו בתחילת החודש. בהפצצת חיל האוויר 
ב־3 במאי נפצעו 14 אזרחים לבנונים, רובם 
קל, וישראל העבירה מסר ללבנון לפיו מדובר 
היה בטעות. נשיא לבנון אמיל לחוד גינה את 
ההפצצה וכינה אותה "פשע מזוויע ללא הצדקה, 
המוכיח כי ישראל מתנגדת לשלום". באותו יום 
היו עוד כמה תקריות אש, שבהם תקפו אנשי 
אמ"ל וחיזבאללה מוצבים של צה"ל וצד"ל. מהירי 
של צד"ל אל הכפר אל־כתראני הנמצא בפאתי 
אזור הביטחון נהרגו שתי נשים לבנוניות. בשעות 
הערב של אותו יום תקף חיל האוויר שנית בלבנון 
ובתגובה שיגר החיזבאללה רקטות קטיושה בכמה 
מטחים אל אצבע הגליל. כתוצאת מכך נהרג 
חייל צה"ל וחייל נוסף נפצע קל. בקריית שמונה 
נגרמו נזקים לרכוש ונפצעו 17 אנשים. ארגון 
החיזבאללה קיבל עליו את האחריות לירי והודיע 
שהוא נעשה לאחר שורה ארוכה של פגיעות 

ישראליות שעליהם נמנע מלהגיב.
התכנס  הללו,  הקשים  האירועים  לאחר 
הקבינט המדיני־ביטחוני והחליט על תקיפת 
מטרות תשתית בלבנון. בעקבות מהלך זה שוגר 
מטח קטיושות נוסף לגליל המערבי ולקריית 
שמונה. בפעם הזו הוחלט "לא להגיב" כדי 
להימנע מהסלמה ולאפשר לתושבי הצפון לצאת 
מהמקלטים בסוף השבוע. במקביל החל צה"ל 
לזרז את ההכנות ליציאה מלבנון כדי להתכונן 
לאפשרות שהדרג המדיני יחליט על הקדמת 
הנסיגה. הרמטכ"ל מופז אמר: "צה"ל נערך לבצע 
את הנסיגה תחת אש ובתנאי לחימה. לא נהסס 
להפעיל את כוחו של צה"ל נגד כול מי שיפעל 
נגדנו. שליח האו"ם טריה לארסן נפגש בדמשק 
עם שר החוץ הסורי א־שארע, ולאחר הפגישה 
אמר כי קיבל התחייבות מסוריה לשתף פעולה עם 
האו"ם ליישם את החלטות 425 ו־426 שעיקרן 

נסיגה ישראלית משטחי לבנון.
ב־14 במאי החל צה"ל בפינוי המוצבים. באותו 
יום פינה את מוצב "טייבה", שהיה בעומק שטח 
דרום לבנון, והעביר אותו לידי צד"ל. הפינוי עבר 
ללא תקלות. למחרת היום פינה צה"ל תחת אש 

הערות:
1.  המטה הכללי, אג"ם־תוה"ד, 

מחלקת היסטוריה, פעילות הבט"ש 
בשנים 1995-1949, עמ' 76.

2.  מטכ"ל/תוה"ד/מחלקת 
היסטוריה, פעילות הבט"ש 
בשנים 1949-1995, עמ' 83.

מחלקת היסטוריה, שם, עמ' 95.  .3
4.  חוה מודריק, שהיית צה"ל בלבנון 
בשנים 1985־מאי 2000, מאפיינים 

ומגמות, המטה הכללי/אמ"ץ־
תוה"ד, אפריל 2001, עמ' 52.

מודריק, שם, עמ' 53.  .5

מודריק, שם, עמ' 54.  .6

מודריק, שם, עמ' 56.  .7

מודריק, שם, עמ' 59.  .8

מודריק, שם, עמ' 62.  .9

מודריק, שם, עמ' 72.  .10

מודריק, שם, עמ' 76.  .11

מודריק, שם, עמ' 85.  .12

מודריק, שם, עמ' 86.  .13
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את מוצב "רותם", וההיערכות על הקו החדש 
נעשתה תחת הפגזה כבדה של החיזבאללה על 
מוצבי צה"ל וצד"ל. מוצב "עולש" פונה ב־17 
בחודש וגם בפעם זו תוך הפרעות וירי לעבר 

מוצבי צה"ל וצד"ל.
המצב בדרום לבנון שהלך והחמיר, החרדה 
והקרע הפנימי בצד"ל שהחל נוטש את המוצבים, 
חיזקו את ההערכה כי צה"ל יקדים את נסיגתו 
מדרום לבנון. 18 במאי היה יום קרב בדרום 
לבנון. במהלכו של יום זה נורתה אש לשטח 
ישראל ותושבי הגליל ירדו למקלטים. למרות 
ההחמרה במצב נמנע ראש הממשלה מלהורות 

על תגובה קשה.
בימים 20-18 במאי החיזבאללה תקף את 

מוצבי ביידא, חמרא ושקיף אל־חרדון.
ב־18 במאי הוחלט בפיקוד הצפון שאפשר 
לבצע בשבוע שאחר כך את תרגיל "פרחי אביב", 
ולחטיבת "ברק" )188( לא היה ברור כלל כי 
הנסיגה תתבצע בפועל 5 ימים אחר כך. תוכנן 
כי שבוע אחר כך, ביום 25 במאי ידון בפיקוד 

תרחיש ליציאה מהירה.
ביום 20 במאי עלתה תהלוכת תושבים לבנוניים 
על מוצב טייבה שננטש על ידי חיילי צד"ל שעברו 
לאל עדייסה. החלה נהירה מסיבית של תושבים 
שיעים מן הצפון אל אזור הביטחון, שגרמה 

לקריסה מהירה של מערך צד"ל בדרום לבנון.
ביום שני 22 במאי היה ברור לאלוף פקוד 
הצפון כי צריך להיערך ליציאה מידית אך זה 
לא היה ברור לאוגמ"ר 91 ולא ליק"ל. נוהל 
הקרב הפיקודי לא הושלם - התיאום הסופי 
בין מפקדות יק"ל ואוגדה 91 ואישור תוכניות 
האלוף שנועדו לימים 25-24 במאי לא בוצעו. 
לאחר התהלוכה שעלתה על מוצב טייבה החלה 
התדרדרות שהפיקוד לא הצליח לייצב. החטיבה 
המערבית פונתה בליל 23-22 במאי במהלך אחד.
בליל 23-22 במאי השתלט החיזבאללה על 
כול הגזרה המרכזית של אזור הביטחון, והביא 
לקריסה מוחלטת של מערך צד"ל. כוח האו"ם 
שהיה אמור להיכנס לאזור המפונה טרם הגיע, 
והחיזבאללה התפרס בשטח שהתפנה ללא כול 
קושי ומבלי להפעיל נשק. צה"ל אמנם מנע 
הסתערות משוריינת של החיזבאללה על מטרות 
צד"ל, אך בפועל השתלט החיזבאללה על הכפרים 
בדרום לבנון במהירות, בסיועם של אלפי תושבים 

שיעים שנהרו לאזור, ללא כול התנגדות.
לאור המצב כינס ראש הממשלה, ברק את 
הקבינט המדיני־ביטחוני, שמע הערכות מצב 
הישיבה  ובסוף  הביטחון,  מגורמי  וסקירות 
התקבלה החלטה כללית שהסמיכה את ראש 
הממשלה לקבוע את מועד הנסיגה בעצה אחת 

עם הרמטכ"ל שאול מופז.
צה"ל האיץ את פינוי השטח, ובליל 24-23 
במאי סיים צה"ל את הפינוי בשלום וללא נפגעים. 
לקראת עלות השחר יצא אחרון החיילים את 
שטח לבנון, ונערך על קו הגבול הבין־לאומי, 
כאשר צבא לבנון אינו פרוס בשטח, חיילי האו"ם 
טרם הגיעו ואנשי החיזבאללה שולטים בכפרים 

הסמוכים לגבול. חצביא פונתה רגלית בליל 
24-23 בחלקו באופן חפוז ובלא לימוד מניסיון 
החטיבה המערבית. הרישום בשערים של אנשי 
צד"ל גרם לעומס עצום ותמונות "לא מחמיאות". 
חלק מאנשי צד"ל שוכנו במאהל בשל פתאומיות 

האירועים.
89 מוצבים ומתקנים נעזבו מהם כ־60 ננטשו.

צד"ל יצא תוך השארת כול נשקו הכבד וציודו 
מאחור לידי החיזבאללה. הציוד שננטש היה שווה 
ערך לציוד אוגדה צה"לית ויותר, כמאה טנקים, 
עשרות נגמ"שים, עשרות קני חת"ם, טונות רבות 
של תחמושת, דלק וציוד. יצאו 650 משפחות, 6,500 
איש, 600 כלי רכב. בלבנון נשארו 307 חיילי צד"ל.

משפחות צד"ל יצאו כפליטים ללא הכוונה, 
הכנה ותיאום, תוך הפתעה לכול מערכת הביטחון 

של ישראל.
אבדות ביציאה: צה"ל: 0. צד"ל: 1 הרוג. 
מחבלים: 14 הרוגים )10 חיזבאללה( 4 פצועים. 

אזרחי לבנון: 9 הרוגים, 30 פצועים.
ציוד שהושאר:

  צה"ל: דחפור משוריין די־9, נקפדון, משאית 
מנוף ריו־חץ ממוגנת, אינטר־גרר, שבשי 
תקשורת, מרגמה 52 מ"מ, מרגמה 120 מ"מ.

כול הנשק, התחמושת והציוד של צד"ל.  
כלא אל־חיאם על 144 אסיריו.  

ב־25 במאי הודיעה ישראל רשמית כי צה"ל 
השלים את היערכותו לאורך הגבול הבין־לאומי 
עם לבנון ומילא בכך אחרי תנאיי החלטה 425 
של מועצת הביטחון. ראש הממשלה ברק קרא 
לממשלת לבנון לממש את ריבונותה בדרום. 
לאו"ם ולקהילייה הבין־לאומית קרא לפעול 

לביצוע החלטת מועצת הביטחון13.
ניהול הבט"ש והיציאה מלבנון נעשו באמצעות 
חמ"ל אחוד. בשנים האחרונות לשהיית צה"ל 
בלבנון ולאור לקחים שנצברו הופעל בפיקוד 
הצפון חמ"ל אחוד, שמטרתו לאפשר שליטה 
מיטבית על כול גורמי הכוח הפועלים בגזרות 
השונות, בדגש על כוחות חבירים. במסגרת 
חמ"ל אחוד זה שופר באופן משמעותי שיתוף 
הפעולה בעיקר מול גורמי חיל האוויר וחיל 
הים הפועלים בזירה, כולל נציגות חיל אוויר 
בחמ"ל עם הפעלתו. העבודה באמצעות חמ"ל 
אחוד אפשרה תיאום ושליטה פיקודיים בניהול 
לחימת הבט"ש, מבצעים וניהול הקרב בנסיגת 
צה"ל מאזור הביטחון. זמינות המידע המודיעיני, 
הפעלת אש ארטילרית והפעלת חיל האוויר וחיל 
הים בחמ"ל אחוד אפשרו תגובה מהירה ומענה 
יעיל לאירועים, וסייעו למיצוי הסד"כ, ליכולת 

האש ולהשגת המשימות.
ב־15 השנים לקיום אזור הביטחון מאז הקמתו 
ועד יציאת צה"ל מלבנון )מיוני 85 עד מאי 2000( 
היו למדינת ישראל במרחב זה 260 הרוגים - 
ממוצע של כ־17 הרוגים בשנה. בכול תקופת 
18 השנים שבהן שהה צה"ל בלבנון היו למדינת 
ישראל 7 אזרחים הרוגים בלבד כתוצאה מהלחימה 
בלבנון. ברור שאזור הביטחון מילא את ייעודו 

בשמירה על ביטחונם של תושבי הצפון. 

לקראת הנסיגה לאזור הביטחון צה"ל פעל 
לפי שלוש מסקנות מרכזיות:

  מושגי ההרתעה במובן המקובל אינם קיימים 
למעשה בלבנון, זו מדינה שבה אנשים 

קמים בבוקר ויורים בארטילריה על השכונה 
הגובלת בשכונתם.

  אין במדינה זו שותף אפשרי להסכם.
  יש להביא את מידת המעורבות הישראלית 

בלבנון לרמה הנכונה, בהתאם למשימות 
הביטחון האחרות.

הנחות היסוד של הרמטכ"ל רב־אלוף משה 
ולוי בעיצוב אזור הביטחון 

  ביטחון הגליל.
  מניעת יתרונות לסוריה במלחמה.

  יציאת צה"ל עם מקסימום אפשרי של 
כוחותיו מלבנון.

  מניעת הידרדרות למלחמה כוללת עם סוריה.

מדיניות צה"ל בעת שהותו בלבנון 
  הימנעות מנטילת חלק במאבקים הפנימיים 

בלבנון לטובת צד אחד, ושמירה על קשר עם 
כול העדות בלבנון ועם הממשל המרכזי.

  הקמת תשתית ביטחונית שתאפשר לסכל 
פיגועים בדרום וממנו.

  צמצום סדר הכוחות בלבנון וצמצום עלות 
אחזקתו שם.

צמצום הנפגעים מקרב כוחות צה"ל.  

סד"כ צה"ל בלבנון ועוצמתו שם בשנים 
1985-1982

שתי מפקדות אוגדה - שריון וחי"ר.  
  4 מפקדות חטיבות שריון, 5 מפקדות של 

חטיבות חי"ר. 14 גדודי שריון, 9 גדודי חי"ר, 
8 גדודי ארטילריה ו־5 גדודי הנדסה.

ההוצאה הצה"לית על אחזקת הכוחות בלבנון:
2 מיליון ימי מילואים.   

  כ־4,000 חיילים סדירים, כ־600 חיילי קבע 
וכ־200 אלף שעות מנוע לרק"ם. 

אורי לוברני, שימש מתאם פעולות 
ישראל בלבנון בשנים 2000-1983

הרמטכ"ל ה־12 
בשנים 1987-1983 

רב־אלוף משה לוי

פרסום לסרט שתי 
אצבעות מצידון



סטטוסים נבחרים מהמשטח
ריכז אל"ם )במיל'( רונן איציק
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השריון ברצועת 
הביטחון בלבנון

אורי אור הוא מפקד שדה בנשמתו. כשפרצה מלחמת לבנון הראשונה 
ביוני 1982 היה אלוף פיקוד המרכז. לאחר אסון צור השני בנובמבר 1983 

התמנה אֹור לאלוף פיקוד הצפון. האלוף אור פיקד על יציאת צה"ל מאזור 
הרי השוף שמדרום לביירות, והתייצבותו ברצועת הביטחון שבדרום 

בלבנון. שימש אלוף פיקוד הצפון עד יוני 1986 והחליפו האלוף יוסי פלד. 
שמענו ממנו על אותן שנים ועל פעילות השריון ברצועת הביטחון

שהחלה מלחמת שלום הגליל, 

ביוני 1982, שימש האלוף אֹורי כ
המרכז.  פיקוד  מפקד  אור 
היחידות הסדירות של הפיקוד 
ובהן אוגדה 162 בפיקוד מנחם 
עינן וחטיבת הצנחנים 35 בפיקוד יורם יאיר 
)יה־יה( השתתפו בלחימה בלבנון. כיוון שגזרת 
פיקוד המרכז הייתה שקטה, הקדיש אֹורי אור 

חלק גדול מזמנו לביקור ביחידותיו שלחמו.
זמן לא רב לאחר סיום הלחימה במלחמת 
שלום הגליל )היא מלחמת לבנון הראשונה( 
11 בנובמבר 1982 -  אירע אסון כבד ביום 
קריסת בניין הממשל הצבאי בצור, 91 הרוגים. 
זהו אסון צור הראשון. נגרם כנראה מפיצוץ 
בלוני גז שהיו בתוך הבניין. כשנה לאחר מכן 
ביום 4 בנובמבר 1983, מכונית תופת התפוצצה 
ומשמר  צה"ל  למפקדת  הכניסה  שער  ליד 
הגבול, 60 הרוגים. זהו אסון צור השני. היה 
ברור שהשהייה בלבנון תעצים את החיכוך עם 

ארגוני מחבלים וגורמי טרור.
כשקיבל האלוף אור את פיקוד הצפון היה צה"ל 
פרוס עד נהר האוואלי עם כוחות בהיקף גדול של 
סדיר ומילואים. כבר בישיבת מטה הראשונה שלו 
בתפקיד אלוף הפיקוד, הוא אמר לקציני המטה 
שלו: ברור כי לנו, אנשי פיקוד הצפון, יש אחריות 
גדולה על מה שקורה היום, בפריסה שלנו היום. 
אין ספק שצריך לשנות את הפריסה. לאורך זמן 
אין שום מקום להיות פרוס בפריסה רחבה כול 
כך. אנחנו קציני המטה והמפקדים צריכים לדעת 

שההחלטה היא של הדרג הפוליטי. תפקידי כאלוף 
פיקוד הוא לנסות לשכנע את הדרג הפוליטי בשינוי 
הפריסה. ממני ָוַמָּטה תפקידנו להילחם, לשמור 
על הגבולות הנוכחיים עד שינוי הגזרה, שינוי 

הפריסה בידי הדרג המדיני.
בתפקידו הוא ראה צורך לשכנע את הדרג 
הפוליטי שאי אפשר להישאר בפריסה רחבה 
כזאת לאורך זמן. הפעילות נגד כוחות צה"ל 

התגברה והלכה מצד כוחות שונים. כנגד זה 
ולאור האסון השני בצור נוספו ביצורי בטון 
וגדרות כדי למנוע חדירה עם מכוניות תופת. 
נקודת התורפה נותרה התנועה על הצירים. 
היו שיחות עם שר הביטחון דאז מישה ארנס 
והרמטכ"ל רב־אלוף משה לוי, והדברים הוצגו 
גם לממשלה בראשות יצחק שמיר. בינואר 1985 
התקבלה החלטת ממשלה לשנות את הפריסה של 
צה"ל בלבנון. נדונו שלוש הצעות: האחת לצאת 
כליל בשלב יחיד ולהתייצב על קו הגבול הבין־

לאומי, השנייה לעשות זאת בשלבים, והשלישית 
לסגת ולהתייצב על קו נהר הליטני תוך יצירת 
אזור ביטחון. נבחרה הדרך השלישית שבוצעה 
בשלב אחד. אזור הביטחון שהוגדר לא היה 
במרחק 30 ק"מ מהגבול ולא היה יכול להבטיח 
ליישובי הצפון חסינות מירי ארטילרי, אך הוא 
יכול היה להבטיח מניעת חדירה של גורמים 
עוינים אליהם. בתוך כך נקבע כי יחוזק כוח צד"ל 
שיהיה באזור הביטחון יחד עם צה"ל. גבול אזור 
הביטחון הביא בחשבון את סוגי האוכלוסייה 
באזורים השונים כדי להקטין את האזורים בעלי 

אוכלוסייה יותר עוינת.
שר הביטחון דאז יצחק רבין התקשר לאלוף 
אֹור ואמר לו להבהיר לאנשי לבנון שהנסיגה של 
צה"ל היא החלטה של ממשלת ישראל. ואכן 
הייתה נסיגה מסודרת שהושלמה ביוני 1985, 
לרבות פינוי כול הציוד והמוצבים של צה"ל 
מהאזורים שנעזבו. פיקוד הצפון נדרש בתוך 
כך לשקם את קו הגבול הישן עם לבנון, לשקם 

אל"ם )במיל'( שאול נגר

טנקי מרכבה סימן 1 בביירות במלחמת שלום 
הגליל )מוויקיפדיה(

אות מלחמת לבנון הראשונה
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את הגדר, לבנות מוצבים לצד"ל, לשקם מוצבים 
ודרכים וכד'. בשנה שנותרה עד סיום כהונתו 
בתפקיד אלוף פיקוד הצפון היו כמה הפגזות 

אך לא היו חדירות ליישובי הצפון.
המלחמה על הצירים לא פסקה. יחידות רבות 
היו פרוסות בשטח והיה צורך בשינוע אספקה כמו 
מזון, תחמושת ודלק, ובהחלפת לוחמים שיצאו 
לחופשה. בתקופה זו נעשה שימוש במשאיות 
"ספארי" שבהמשך גם מוגנו בלוחות שריון. עוד 
נעשה שימוש באמצעים לשיבוש הפעלה אלחוטית 
של מטעני חבלה. ב־10 במארס 1985 היה פיגוע 
התאבדות של מכונית תופת סמוך לשיירה של 
צה"ל ליד מארג' עיון, 12 חיילי צה"ל נהרגו ו־14 
נפצעו. ב־17 בפברואר 1986 בקרב עם חיזבאללה 

נשבו שני חיילים - רחמים אלשייך ויוסף פינק. 
בדיעבד התברר כי אחד מהם נהרג בקרב והשני 
מת מפצעיו זמן קצר לאחר מכן. גופותיהם הוחזרו 
כעבור זמן רב. עם זאת התקופה של מחצית שנת 
1985 ושנת 1986 הייתה שקטה יחסית. תוך כדי 
כך עסקו בפיקוד בבניין הכוח. במהלך השהייה 
באזור הביטחון הגיע צד"ל למרב העוצמה שלו 
והיא לא הייתה מספקת, ועם השנים צה"ל 
הכניס עוד ועוד כוחות שלו לאזור הביטחון. 
ב־4 בפברואר 1997 )למעלה מעשר שנים לאחר 
שהאלוף אור סיים את תפקידו בפיקוד הצפון( 
אירע אסון המסוקים עם 73 הרוגים והתהיות 
על השהייה באזור הביטחון גברו. בסופו של 
דבר פינה צה"ל את אזור הביטחון במאי 2000 

וחזר לגבול הבין־לאומי עם לבנון.

השריון באזור הביטחון
לא היו כמובן קרבות שריון באזור הביטחון. 
הטנקים שימשו לסיוע אש בהגנה על המוצבים 
ועל הפעילות הצבאית שהתקיימה. עוצמת האש 
של הטנקים בשילוב אמצעי ראיית הלילה שהיו 
להם שימשו למה שנקראת "מארבי ארטישוק". 
טנקים של צה"ל הוצבו במוצבים צה"ל וטנקים 
של צד"ל, מסוגים נחותים יותר כדוגמת שרמנים, 
טי־34 וטי־55 היו במוצבי צד"ל. בשלב היציאה 
של צה"ל מלבנון שימשו הטנקים מגן איתן 
לכוחות צה"ל שיצאו, לרבות לכוחות צד"ל 

שעזבו את מוצביהם.  

מלחמת לבנון 
הראשונה

מלחמת לבנון הראשונה החלה ביום 
6 ביוני 1982 ובה כבש צה"ל את 
חלקה הדרומי של לבנון עד וכולל עיר 
הבירה ביירות. צה"ל יצא מביירות ב־29 
בספטמבר 1982, המועד הנחשב רשמית 
לסיום מבצע שלום הגליל, והתייצב בהרי 
השוף. מספטמבר 1983 נסוגו כוחות 
צה"ל מהרי השוף ומאזור ביירות דרומה, 
וייצבו את עצמם על קו נהר האוואלי. 
כוחות צה"ל שהו על קו נהר האוואלי 
עד חודש מאי 1985 ואז נסוגו והתיצבו 
ברצועת הביטחון שבדרום לבנון, עד 
ליציאה הסופית מלבנון ב־24 במאי 2000. 
ובשהייה  הראשונה  לבנון  במלחמת 
בלבנון עד ליציאה במאי 2000 נפלו 1216 

חיילים.

 האלוף במיל' אוֹרי אור 
כרטיס ביקור קצר

אורי אֹור התגייס לשריון בשנת 1957. בתקופת המלחמה על 
המים בשנים 1966-1964 היה מ"פ טנקים בגדוד 82. במלחמת 
ששת הימים 1967 פיקד על פלוגת הסיור של חטיבה 7. במלחמת 
ההתשה בשנים 1970-1969 היה מג"ד 82 ולחם בסיני ובבקעת הירדן. 
באוגוסט 1973 הועלה לדרגת אל"ם ומונה למח"ט 679 ואיתה לחם 
במלחמת יום הכיפורים. במלחמת יום הכיפורים הצליח עם חטיבתו 
לבלום בהצלחה את הסורים שפלשו לדרום רמת הגולן. לאחר המלחמה 
פיקד על חטיבה 7, היה מפקד אוגדה 210 )אוגדת הבשן( ואחר כך 
מפקד אוגדה 36. בהמשך שימש ראש מטה פיקוד המרכז, מפקד 
פיקוד המרכז, ובאוקטובר 1983 מונה למפקד פיקוד הצפון והחליף 
את קודמו האלוף אמיר דרורי. האלוף אור פיקד על יציאת צה"ל 
מחלקה הצפוני של לבנון והתייצבותו ברצועת הביטחון שבדרום 

לבנון. שימש אלוף הפיקוד עד יוני 1986 והחליפו האלוף יוסי פלד.
בריאיון שנערך איתו בעיצומו של הפינוי לאזור הביטחון, אמרו 
עליו חייליו כי לא היה "אלוף של משרד" ושהה הרבה שעות בשטח. 
"האבא של החיילים בלבנון, חיוך שלו מעניק כוח לשעת לחימה 

נוספת".
ביחס לוויכוח שליווה את מלחמת לבנון הראשונה אמר: "על 
החיילים לזכור כי אנו צבא של מדינה דמוקרטית. יש בין האזרחים 
ויכוח על הדרך לשמירת ביטחון הצפון, אבל הוויכוח הזה לא פגע, 
ואסור היה לו לפגוע, בביצוע הפקודות. היו סרבנים, שמספרם בסה"כ 
היה מועט מאוד, ולעומתם היו הרבה מאוד מתנדבים שבאו לעזור 
לצה"ל בגבול־לבנון, בזמן חופשתם השנתית, כי הבינו שיש הרבה 

משימות קשות לביצוע ־ וגנזו את דעתם הפוליטית."

אורי אור )מימין( מפקד חטיבה 679 במלחמת יום הכיפורים, משמאל לוי מן סגן מפקד החטיבה
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 עמירם לוין מג"ד 74 
במלחמת של"ג

הגעתי לגדוד 74 בשנת 1981, אחרי שפיקדתי 
על סיירת מטכ"ל ואחרי הסבה לשריון. היו לכך 
שתי משמעויות, מצד אחד הייתי מפקד מבוגר 
בכ־6-5 שנים מכול המג"דים האחרים ומנוסה 
מאוד, מצד שני באתי מיחידה מיוחדת והיו לכך 
יתרונות ומגבלות. מצד אחד לא הייתי שבוי 
בקונספציות ובתרגולות של השריון, ופתוח 
לרעיונות אחרים, מצד שני היה לי הרבה מה 
ללמוד מהשריונאים. כשצה"ל התכונן למלחמה 
עסקו רבות בתרגולות של מעבר מכשול מים צר, 
כדי לחצות את הליטני, ובתרגולות של תנועה 
בצירים הרריים, ולא התמקדו בלחימה בשטח 
בנוי, ולא התמקדו בלחימה נגד כוחות חי"ר 
וחבורות של הצש"פ )צבא השחרור הפלסטיני(, 
כלומר נגד כוחות מזויינים שאינם בגדר צבא. 
זה התאפיין בדגש על תרגולות, תוך הזנחה 
של טקטיקה ואסטרטגיה. כיוון שהייתי מנוסה 
ומבוגר יותר לא הסתפקתי בכך ועסקתי רבות 
בניתוח השטחים הבנויים והטקטיקה הראויה 

ובמה שצפוי.
לצערי לא רצו להקשיב לי ואפילו ננזפתי 
כמה פעמים, ונקטתי פעולות אישיות, לדוגמה: 
הכרתי חברים בטייסת 100, ועשיתי סיור פרטי 
עם מטוס תצפית עד ביירות, למדתי את צידון 
ולמדתי את מבואות ביירות, דברים שאחר כך 

עזרו לי מאוד. במלחמת לבנון הראשונה הגדוד 
היה מסופח לגולני. למעשה הובלתי את חטיבת 
גולני ממעבר הגבול במלכיה ועד ביירות, ללא 
הפסקה. יצא לנו להילחם כמעט כול יום, עד 
שהגענו לביירות, בקרבות די קשים, במיוחד 
בעין חילווה וכפר סיל, ועוד הרבה היתקלויות 
בדרך, בצומת זיפטה, בזהרני, ובעוד מקומות. עליי 
לציין שלא הופתעתי בגלל שהתכוננתי וידעתי 
לקראת מה אני הולך. הדגשים שלי שהוכיחו 
את עצמם היו: ראשית הלחימה תהיה בטווחים 
מאוד קצרים, ולא בטווחים שמתרגלים בשריון 
לצורך אימון התותחנים, שלא לירות פחות מטווח 
2500 מטרים. לא מקדישים כמעט אימון לירי 
קרבי בטווחים של עד 800 מטרים. שנית דרשתי 
מהמפקדים להיות עם חצי גוף מחוץ לטנק ולא 
רק עם הראש, כי אחרת לא רואים ולא מבינים 
מה מתרחש. עובדה שזה חסך לנו נפגעים. כיוון 
שהכרתי את החולשות של החי"ר שלנו, שלא היה 
לו מענה כנגד כוחות משוריינים של האויב - הטיל 
"לאו" והנשק האישי לא יכולים להתמודד איתו - 
מראש השתמשתי בחי"ר כאבטחה לטנקיסטים, 
ולא הטלתי עליהם משימות עצמאיות. הייתה 
לי פלוגת חי"ר ופלוגת נ"ט חי"ר מגולני, וזה גם 
הוכיח את עצמו מאוד. כשהייתי נכנס לשטח בנוי 
- החי"ר היה מאבטח אותי קרוב באגפים, ואם יש 
איזה ירי ממבנה קרוב או רוצים להסתער עלינו 
- הם הגנו עליי. אלה דברים שהוכיחו את עצמם 
לכול אורך הדרך. הדבר הנוסף שהיה מאוד חשוב, 

ובדיעבד למדתי מהחיילים כמה הוא היה חשוב 
- ידעתי מה זה היתקלויות עם הרוגים, וידעתי 
את ההבדל בין היתקלויות חזיתיות שקל להסתדר 
איתן, ובין שבא עליך טיל נ"ט או טיל מהמסוק, 
ואתה לא יודע מאיפה זה בא ונכנסים לפניקה. לכן 
הבהרתי כול הזמן לאנשים שלנו שבקרב ובקרבות 
הראשונים אנחנו חייבים להיכנס בכול הכוח, לבוא 
מאובטחים, להיכנס בכול הכוח וליצור הצלחה 
מרשימה בהתחלה. כיוון שפסיכולוגית אם יש 
לך הצלחה מרשימה בהתחלה, הביטחון העצמי 
והמורל הזה ילווה אותך לאורך כול המלחמה. 
לעומת זה, כוחות שלא התכוננו ונכנסו גרוע 
לקרב הראשון לא התאוששו עד סוף המלחמה 

ולא תפקדו כמו שצריך.
בלקחים שלאחר הלחימה שמעתי את זה 
מהמ"פים ומהקצינים שלנו כמה זה היה נכון 
להם. הקרב הראשון שלנו היה בצומת זיבטה נגד 
כוחות קטנים, גמרנו את זה מהר. בקרב השני 
הגענו לזהרני ב־7 בערב, הרבה לפני כוחות גולני. 
קיבלנו פקודה לא לעבור את הזהרני כי שמר עליו 
מוצב של פלוגה מינוס סורית, ולחכות לכוחות 
מאחור עד לבוקר. אמרתי לא, יש לי יתרון גדול 
מאוד בלילה, אני מאורגן, אני תוקף אותם חזק. 
פשוט חיסלנו את כול המוצב, כמעט כולם נהרגו, 
חלק קטן ברחו, וכמובן לא היה לנו שריטות, 
ולכן בעצם כבר ביומיים הראשונים היו לנו שני 
קרבות עם הצלחה של מאה אחוז. והמורל הזה 
והביטחון העצמי הזה ליוו אותנו והוכיחו את 

אל"ם )במיל'( שאול נגר

הלחימה באזור 
הביטחון בלבנון

האלוף )במיל'( עמירם לוין שימש מפקד פיקוד הצפון בשנים 
1998-1994. לפניו שימש האלוף יצחק מרדכי ואחריו האלוף 

גבי אשכנזי. הייתה זו תקופה של לחימה כמעט רצופה בארגוני 
הגרילה ובאירועי טרור, שהציבה אתגרים לא פשוטים לצמרת 
צה"ל. עמירם לוין הגיע לשריון לאחר שפיקד על סיירת מטכ"ל 
והתחיל בתפקיד מג"ד 74 בחטיבה 188. בתקופתו השריון נטל 

חלק חשוב בלחימה באזור הביטחון
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מפת אזור הביטחון בדרום לבנון )מוויקיפדיה(

עצמם כשנכנסנו לקרבות שהיו באמת קשים, 
במחנה הפליטים עין חילווה ובכפר סיל. נקטנו 
יוזמה ולא עניין אותנו מה קורה בצה"ל ומה 
באוגדה, לנו הייתה משימה לעבור את הגבול 
ולהתייצב ולשלוט על שדה התעופה ביירות, 
ולזה חתרנו. וכפי שידוע, מאזור דאמור לעלייה 
לדוחא ואחר כך לכפר סיל, בהתחלה החטיבה 
211 נכשלה שם, אחר כך הכניסו את חטיבה 
188 שלנו עם מאיר דגן, זיכרונו לברכה, והם 
נתקעו על הגבעות השולטות בגלל שהיה שם 
מתחם סורי, בערך חטיבה־מינוס או גדוד, ועוד 
גדוד של הצש"פ, אלה הגבעות הסמוכות לכפר 
סיל ודוחא. כשראיתי ש־188 הסתבכה, אנחנו 
היינו מאחור, היינו צריכים לחכות שהם יגמרו 
ואז להיכנס לכבוש את שדה התעופה. הגעתי 
עם הטנק שלי לדגן, ראיתי את המצב, דגן אמר 
לי שיש בעיות קשות, גדוד הצנחנים של ראלי 
)ישראל רמות לנדסברג, מג"ד 202( הסתבך, 

גדוד 51 הסתבך, והם מתכננים לסגת בערב, 
ומחר לעשות התקפה חדשה. אמרתי לו עכשיו 
צוהריים, אסור להפסיד את התנופה, אני רוצה 
ללמוד את הנושא, והגעתי להמלצה שעוד הלילה 
הגדוד שלי יוביל התקפה באיגוף עמוק ויכבוש 
את כול המתחם מהעורף שלו בקרב פנים אל 

פנים, וכך היה.
אחרי עין חילווה )מחנה הפליטים בדרום 
צידון( חטיבה 188 הובילה ואנחנו היינו צריכים 
לחכות שהציר יפתח ואז להיכנס. הצעתי למח"ט 
שאני אפרוץ דרך בלתי עבירה מאחורה, דרך 
כפר ַאַרמּון, ואנחת להם מהעורף פנים אל פנים. 
בהתחלה לא רצו לאשר את זה, בסוף במקרה 
לגמרי הגיע מפקד האוגדה עמוס ירון ואישר 
את זה, אך הכפיף את ההתקפה לחטיבת גולני. 
כלומר שאני לא אעשה את זה לבד כגדוד 74 
אלא עם גולני. מאחרי הצוהריים עד אמצע 
הלילה הסמג"ד שלי הביא את הדחפורים ואת 

הגדוד אליי, קיבלנו פקודה ממח"ט גולני ויצאנו, 
פרצנו ציר בלתי עביר, כשאני מוביל את הכוח 
חצי ברגל, חצי על הדחפורים. התוכנית הייתה 
שאנחנו נכבוש את הגבעות מסביב לכפר סיל 
)כמה קילומטרים צפונית לדאמור, בין צידון 
לביירות(, ואז גדוד 13 מגולני ייכנס לטהר את 
כפר סיל. אנחנו הצלחנו לעשות את המשימה 
שלנו, יחסית בקלות בלי אף נפגע, היתקלויות 
קטנות לא הרואיות, אחר כך הייתה הפסקת 
אש של יומיים, ואז האויב קצת תגבר את עצמו 
והתארגן, ובצוהריים התקבלה פקודה להמשיך. 
גדוד חי"ר 13 של גולני, יחד עם פלוגת טנקים 
ז' שלנו, של צביקה אביגדור, ניסו לפרוץ לכפר 
סיל, קרה בדיוק מה שחשבתי, נתקלו בטנקים 
הסורים, נתקלו בנ"ט הסורי ולא הצליחו להתקדם 

וספגו נפגעים.
לי  והייתה  בקשר  הדברים  את  שמעתי 
התלבטות של שלוש דקות, האם לבקש ממח"ט 
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גולני להתארגן לעשות את זה, או פשוט להגיד לו, 
תן לי להיכנס, תעצור את כול הכוחות, אל תעשה 
כלום, רק שלא יזוזו, אני אעבור אותם ואעשה 
את זה לבד. כיוון שהכרתי את זה מהתוכנית 
שתכננתי לעשות, הוא אישר לי את זה במהירות, 
ופשוט נסעתי טנק ראשון עם כול הגדוד, שתי 
פלוגות אחריי. זיהינו את הכוחות של גולני ושלנו 
פרוסים בתוך השטח, מבוהלים, מחכים לפינוי 
פצועים. עברתי אותם ונכנסנו לטווחים של 
30, 50 מטרים מהטנקים הסורים ומהנגמ"שים, 
והתחלנו להשמיד אותם כמו מטורפים. הם היו 
מבוהלים ולא הבינו בכלל מה קורה איתם. ירד 
החושך והתחלנו לקבל צליפות מהבתים. ובדיוק 
פה נכנסתי עם פלוגת חי"ר מגולני וחצי כוח 
מהסיירת, אמרתי להם שיאבטחו אותנו כדי 
שלא יקפצו לי על הטנקים ולא יצלפו, ופשוט 
גמרנו את הקרב. למחרת בבוקר ישבנו ממש על 
שדה התעופה, כול ביירות פרוסה, וספרתי את 
הטנקים השרופים. היו 17 טנקים שרופים של 
האויב וכמה עשרות נגמ"שים ומשאיות, מעל 
200 הרוגים לסורים ולצש"פ. גיליתי שחסרה 
פלוגה סורית. הכרתי את התרגולת הסורית מצוין 
לפיה יש פלוגת טנקים רביעית שמכניסים אותה 
כעתודה. התארגנו למארב והנחתי שהפלוגה 
הזאת תגיע. בשבע או שמונה בבוקר היא הופיעה 
מתחתנו. מטווח 300 מטר פתחנו באש ותוך חצי 
דקה השמדנו אותם ובעצם בזה נגמר הקרב, 
24 שעות. היה לנו הרוד אחד, סמ"פ, ושלושה 

פצועים קל.

הלחימה באזור הביטחון
לקראת התמנותי לאלוף פיקוד הצפון, שעליו 
ידעתי מראש, מציין האלוף לוין, הלכתי ללמוד 
את המודיעין על החיזבאללה, גם במודיעין פיקוד 
הצפון וגם באמ"ן־מחקר. הגעתי למסקנה שלא 
מדובר בטרור אלא בגרילה. טרור זה ציבור מיואש 
שמבין שאין לו כוח צבאי ואינו יכול לעשות 
דבר, ולכן הוא מנסה להקיז דם ולזרוע  מבוכה 
ומבולקה עד שהשלטון יחליט שצריך לטפל בזה. 
גרילה זה צבא קטן שאין לו כוח לנצח את הצבא 
היריב ביחסי הכוחות, והוא עובר לאסטרטגיה 
זיהיתי שהחיזבאללה במצב הזה  גרילה.  של 
ולמדתי על תנועות גרילה, כדוגמת התנועה 
באלג'יר, הוויטקונג בווייטנאם ואחרות, ומצאתי 
שהחיזבאללה פועל בשיטות הרגילות והקלסיות 
של כול הגרילות. עיקרי השיטות של הגדילה: 1. 
עקוץ וברח, אל תיכנס לעימות כי אין לך כוח, 
זה בתפיסה ההתקפית; 2. נסה לכפות על האויב 
דווקא שיישאר בשטח שלך ויתבצר ויהיה מסורבל 
ואז יהיו לך מטרות; 3. המרחב שלו תמיד מחולק 
לשלוש זירות: החזית שבו הוא תוקע את האויב, 
עורף החזית שתומכת את הלוחמים שלו, אם 
זה יישובים אזרחיים, אם זה סיוע של מרגמות, 
קצת ארטילריה, וכול הדברים האלה, והעורף 
האסטרטגי שם מצויות המפקדות, הלוגיסטיקה, 
האימונים ועוד. חיזבאללה היה באותו מבנה בדיוק 
וכך ניגשתי לזה. הגעתי למסקנה שאי אפשר 

להשמיד אותם, כי הם מוטמעים בתוך המרקם 
של האוכלוסייה והפוליטיקה, אבל אפשר לדכא 
אותם למצב נסבל כדי שלנו יהיו מעט אבדות 
ולהם הרבה, וכי את עיקר זמנם יקדישו להתגוננות. 
לא הצלחתי לשכנע את המטה הכללי בתפיסה 
זו במלואה, ולא הצלחתי לשכנע גם את רבין 
בתפקיד של ראש ממשלה ושר ביטחון, בגלל 
התנגדויות במטה הכללי. ולכן יישמתי מכך רק 
מה שיכולתי לעשות באופן עצמאי, ואלה הן 
היוזמות ההתקפיות. החשוב ביוזמות ההתקפיות 
הם שלושה דברים: 1. הרציפות, כלומר לא משנה 
מה אתה הורג ואת מי אתה הורג, האם זה בכיר 
או זוטר, מה שחשוב זה קצב ההריגה. אתה צריך 
להרוג יותר מהר לעומת היכולת שלהם לבנות 
את הכוח. אם אתה מצליח בזה אתה גורם להם 
אחד משני דברים, או להקטין את מספר הפעולות 
שלהם, או ל'חפף' - הם לא מספיקים לאמן את 
האנשים, הם בוחרים אנשים לא מתאימים, כי פס 
הייצור שלהם משתבש. לכן מה שחשוב זה הקצב 
ולא האיכות. לא הצלחתי לשכנע בכך. 2. חייבים 
לפעול בשלושת המרחבים, אסור להזניח אף 
מרחב. וכך אתה מכריח אותם כול הזמן להתגונן, 
ואתה משבש להם את הפעילות. בכך המטה הכללי 
נתן לי חופש פעולה במגבלות מסוימות לפעול 
בחזית ובעורף החזית, בלי לקבל את התפיסה, אך 
לא אישר לי לפעול במרחב האסטרטגי. 3. לפעול 
בשלושת המרחבים - החזית, עורף החזית והעורף 
האסטרטגי. 4. מה שהכי חשוב זה מספר ההרוגים 
לאויב, לא האיכות שלהם. ברור שיותר טוב להרוג 
מפקד בכיר, וברור שיותר טוב להרוג יחידת עילית 
שלהם מאשר כוח סיוע מרגמה. אבל בסופו של 
דבר הנקודה החשובה היא כמה אתה הורג. לא 
הצלחתי לשכנע את המטכ"ל אך הרמטכ"ל אמנון 

ליפקין־שחק נתן לי חופש פעולה מתוך הבנה שזו 
אחריותי. את זה ניצלתי כמה שיכולתי.

הדגש של שר הביטחון אז, יצחק רבין, היה 
למנוע חדירות וירי קטיושות ליישובי הצפון. 
בתוך המסגרת הזאת פעלנו, והסתבר שבפעולות 
ההתקפיות יש לנו פחות הרוגים. גיבשתי תפיסה 
שאם לא רוצים שננצח את החיזבאללה, יש 
לבנות תוכנית ליציאה מלבנון. למרות שהייתי 
אלוף פיקוד הצפון טענתי כי אם לא רוצים לנצח 
ורק להגן - עדיף להגן מהקו הסגול. מול הטענה 
שחיזבאללה רוצה לזרוק אותנו מלבנון, ולכן 
הרע במיעוטו הוא להישאר באזור הביטחון, 
גרסתי הפוך, שהחיזבאללה רוצה שנבנה מוצבים 
ונתבסס בלבנון ונתבוסס בדמנו שם, כי מזה הוא 
חי. אם צה"ל יושב בתוך לבנון - יש לחיזבאללה 
סיבה להתחמש, יש לו סיבה לתקוף, יש לו סיבה 
להיראות כמגן האוכלוסייה. הוא רוצה להקיז 

את דמנו בלבנון.
כיוון שהבנתי שזו גרילה, מצאתי שצה"ל עקב 
כך מותקף כול הזמן, בשיטת פגע וברח, בנשק 
נ"ט בשיירות על צירים, ובהתקפות על מוצבים. 
בצה"ל כול הזמן מגדילים את השיירה, מצרפים 
לה עוד גששים, עוד טנקים וחיפוי, עוד כלבי 
גישוש לזהות את המטענים, ואותו הדבר במוצבים 
- מגדילים את המוצב ומבצרים אותו. היה לי 
ברור מאוד שזו טעות. טענתי כי מול גרילה צריך 
לעבוד אחרת לגמרי, אסור לספק לו את השיירות 
הגדולות, אסור לספק לו את המוצבים המגושמים. 
החיזבאללה היה מטמין מטענים לשיירות, ראה 
שזה עובד ואז מחלצים את הנפגעים, ואז עבר 
לזירת מטענים - יהיו פצועים, תהיה עוד זירת 
מטענים, וכשיבואו לחלץ נפוצץ עליהם. והשיירות 

של צה"ל נעשו יותר גדולות.
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על  לשיטתי עלינו לשים מארבים שיגנו 
הצירים שלנו, ולהרוג את החוליות שלהם כשהן 
באות לשים את המטענים. אם הרגת את החולייה 
- מצוין, היא לא שמה את המטענים. כשעושים 
זאת שנית הם אומרים לעצמם רגע, בשביל לשים 
שתי זירות מטענים אני צריך לעבור נגיד 15 
סבלים ולוחמים, אני צריך להסוות את המטענים 
היטב כי יש גששים ויש כלבים שמחפשים. עכשיו 
אחרי שהרגת שתי חוליות כאלה, הם אומרים 
רגע, רגע, שמים לי מארבים, אני לא יכול לבוא 
עם 15 איש כי יגלו אותי - אבוא רק עם שמונה. 
כבר הרווחתי, הם יכולים לשים רק זירה אחת, 
או לשים פחות, הם מפחדים ואולי אם לא יסוו 
זאת, הם מפחדים ולפעמים לא יחברו היטב 
את ההפעלות והמטען לא יתפוצץ. וזה עבד. 
היה הקושי? הגעתי למסקנה שעדיף  איפה 
לנסוע בג'יפים ובכלי רכב פתוחים יותר מאשר 
בנגמ"שים ממוגנים. אם אתה יורה נ"ט על ג'יפ 
שהוא מטרה קטנה, הסיכוי שהוא ייפגע הוא 
נמוך. אם הוא פגע, כיוון שהוא פתוח, אין הדף. 
אם נפגע לוחם או שניים - הם ייהרגו. אבל אם 
פוגעים בנגמ"ש ייהרגו שבעה או תשעה. אבל 
יהיו טענות למה לא נסעו ברכב ממוגן. מעדיפים 
תשעה הרוגים 'לפי תרגולת' מאשר שני הרוגים 

שלא 'לפי התרגולת'.

השריון בדרום לבנון
לטנק באזור הביטחון היו שני יתרונות 
והרבה מגבלות, ובתוכם תמרנתי. צמצמתי 
לגמרי  אותם  והוצאתי  הטנקים  כמות  את 
מהמוצבים. גודלו של הטנק הוא מגבלה אדירה. 
אפשר להטמין לו מטען אם מזהים את העמדה 
שלו, עמדה קבועה או רמפה. קל לפגוע בטנק 
באמצעי נ"ט, קל לפגוע באמצעות מטען צד. 
לצד זאת היו לטנקים שני יתרונות: הראשון הוא 
מערכת ראיית הלילה. באותה תקופה, למעט 
אמצעי ראיית לילה לתצפית בלבד,  לא היו 
לכוחות החי"ר, למוצבים, לפיקוד הצפון אמצעי 
ראיית לילה עם כוונת. והטנק בעצם היה אמצעי 
ראיית לילה עם כוונת. השתמשנו בטנקים 
למארבים שנודעו בשם מארבי "ארטישוק" 
)שמו של אמצעי ראיית הלילה(. היתרון השני זה 
הטווח של הפגז. זה כלי הלחימה היחידי שאם 
היית מזהה מחבלים, או מטרה בטווח שלושה 
קילומטרים - יכולת לפגוע בה. התפקיד של 
הטנקים היה לכן ביצוע מארבי לילה לטווחים 
רחוקים. זה מה שהטנקים יכלו לעשות, לא 
מעבר לזה. זה היה אבסורד כי כבר אז היו בידי 
פיקוד הצפון טילי "תמוז" )טיל נ"ט לטווח ארוך 
שהיה מסווג בשעתו( מותקנים על נגמ"שים, 
אך לא נתנו להשתמש בהם בטענה שזה נשק 
למלחמה הבאה. העדיפו שייהרגו חיילים ואמרו 
לשמור את הנשק ולא לחשוף! כעסתי מאוד 
ואמרתי כי פה המלחמה. יתר על כן,  זה לא 
רק העניין שיש הרוגים, זה גם ההפקת לקחים 
והתנסות, כשאתה לא משתמש במשהו אתה 

לא מפיק לקחים.

שינוי נוסף שהכנסנו במארבים, גם לחי"ר 
וגם לטנקים, זה מארבים שנמשכו שלושה 
וארבעה לילות וימים רצופים. צה"ל היה רגיל 
עוד מתקופת היחידה הנודעת 101 ואחרי זה 
מהלחמה בבקעת הירדן, להוציא כול הזמן 
מארבים קצרי זמן. למארבים שאתה מוציא 
ברגל אין ערך רב. צוות המארב יוצא בחושך, 
צריך ללכת כמעט שעה או יותר, אחר כך יש 
לו זמן התארגנות, אחר כך הוא שוכב ארבע 
חמש שעות, עכשיו הוא צריך להתארגן לתנועה 
חזרה, ולחזור. מה הסיכוי שדווקא בשלוש־
ארבע השעות בציר הזה שהמארב שוכב יבוא 
באויב? כלום. אם כבר יבוא אויב, הסיכוי הגדול 
שיתפוס אותך ברגעים הכי גרועים שלך, או 
שאתה בתנועה. וצה"ל הולך מסורבל, שנים 
עשר איש, ארבעה עשר איש, המחבלים הולכים 
שניים־שלושה. כלומר אתה מרעיש יותר, אתה 
מסורבל, והמחבלים לא ולכן יש להם יתרון. 
מצב ההיתקלויות שאני מצאתי היה נורא. 
ההיתקלויות בין צה"ל לחיזבאללה נגמרו ביחס 
של חמש לאחד, מבחינת הרוגים לרעתנו! על 
יסוד זה החלטתי שמארב ייכנס לשלושה עד 
חמישה ימים, תלוי בטיב היחידה. היחידות 
סיירות  אותה,  שהקמתי  אגוז   - הטובות 
גולני, צנחנים - ייכנסו לחמישה לילות. ואז 
אתה שוכב בשטח 70 שעות, היחס בין הזמן 
שהלכת, התארגנת, לעומת הזמן שאתה שוכב 
יעיל הוכפל פי עשר, ופתאום הצלחנו לתקוע 
אותם. הסתבר דבר מאוד מעניין שלא חשבנו 
עליו. בהתחלה טענו שהחבר'ה יתעייפו מלשכב 
כול הזמן הזה. מסתבר ההיפך, בלילה הראשון 
אתה מתעייף בגלל המתח והלחץ ומה יהיה. 
נכנסת ביום הראשון, אתה שוכב בתוך השיחים, 
פתאום מתחיל להרגיש בטוח. פתאום אתה 
מתחיל לזהות את השטח כמו שצריך, יש לך 
את העץ הזה, את השיח הזה, את הכול, אתה 
יודע בדיוק מה קורה, מרגיש נוח, כשהאויב בא 
הוא נופל למלכודת. זו הייתה הצלחה מסחררת. 
זה הפך את המצב ל־5:2 לטובתנו במקום 5:1 

לרעתנו. כמובן שהיו לנו גם תקלות.
כול הזמן נאבקתי על כך שצריך לצאת מלבנון. 
הצעתי לאמץ את תוכנית הלחימה שלי בגרילה, 
אבל מצומצמת, ואני אשיג עליונות על החיזבאללה 
למשך חצי שנה. בחצי שנה רוב הזמן חיזבאללה 
יתגונן, יחס האבדות יהיה מאוד לטובתנו, נרגיש 
בטוח. בזמן זה יתקיים למשא ומתן. אם לבסוף 

לא יהיה הסכם - נצא חד־צדדית.

משמעויות ולקחים
יש לציין כי בתקופה שלי בפיקוד הצפון, 
כאשר יש עשרות או מאות מפקדים ואלפי 
חיילים - יש הצלחות, יש כישלונות, והיו, חלקם 
באחריותי. בכמעט ארבע שנים ששימשתי מפקד 
פיקוד הצפון, באחת התקופות הכי קשות, לא 
הייתה חדירה אחת למדינת ישראל, לא היה 
מחבל שהגיע לגדר, ולא היה מחבל שהגיע למוצב 
צה"ל וחזר חי. בתקופה זו לא היו לנו שבוי או 

נעדר ולא גווייה של חלל שנשארה בידי האויב.
וכמה דברים לעתיד. צה"ל עושה נכון בעניין 
תיאוריה של הטנקים בשני הדברים העיקריים, 
האחד שהוא שם דגש חזק על הכושר הפגיעה 
ורמת התותחנות של צוותי הטנקים; השני הוא 
מיגון הטנק. עם זאת יש בצה"ל אשליה עקב כך 
שאפשר להכריע קרבות מטווח רחוק, ולכן הוא 
לא מטפח ומלמד מספיק את האש הקרבית 
ואת ההסתערות. קרבות טנקים - בניגוד לאש 
ארטילרית ואש עקיפה של טילים - מכריעים 
בטווחים קרובים. אין זה אומר שלא צריך להציב 
מארבים וחיפוי מרחוק ואיגופים. בקרבות קשים 
הנקודה היא הרבה יותר חזקה מזה. כשאתה 
מסתער עם עוצמת האש והטנק, לאויב יש 
רק שתי ברירות: להילחם עד מוות או לברוח. 
כשאתה מתחיל לעשות איתו דו־קרב בטווחים 
רחוקים - יש לו המון אפשרויות. הוא יכול לרדת 
לעמדות ולהחליף, הוא יכול להביא תגבורת, הוא 
יכול להתחמק. גם כיום למרות היכולת הגבוהה 
של הטנקים לפגוע בטווח של 4 קילומטרים 
ויותר, עדיין קרב ההסתערות הצמוד - הוא 

קרב ההכרעה של הטנקיסטים.
עוד חשוב לציין כי את הסטנדרטים של 
הלחימה, את הבנייה של המוטיבציה, את הבנייה 
של המחויבות ההדדית, של כושר התפקוד שהביא 
לרמות שהיו אצלנו בפיקוד, את הרצון להצטיין 
- קובעים ביחידות הלוחמות, ולא במטות של 

צה"ל. את זה אי אפשר לכפות מהמטה.
צה"ל עבר פה נסיגה גדולה, הוא העביר 
כוח מהיחידות למטות. זה האתגר הכי גדול 
של צה"ל כיום - להחזיר את הדומיננטיות של 
היחידות הלוחמות ולהפוך אותן לכור היתוך, 
לתורות הלחימה ולביצוע, להעביר בחזרה כוח 

מהמפקדות ליחידות הלוחמות.  

האלוף )במיל'( 
עמירם לוין - 

כרטיס ביקור
מפקד  היה   1998-1994 בשנים 
פיקוד הצפון. )הרמטכ"ל בתקופה 
זו היה רב־אלוף אמנון ליפקין־שחק, מ־1 
בינואר 1995 עד יולי 1998(. במלחמת 
של"ג פיקד עמירם לוין על גדוד השריון 
74 ונפצע, בהמשך פיקד על חטיבה 670 
במילואים ועל חטיבה 188, על עוצבת 
נתיב האש )אוגדת הבשן 210( ועל אוגדה 
36. עוד שימש רמ"ט צפון, ומפקד הגיס 
הצפון  פיקוד  אלוף  בהיותו  הצפוני. 
ובהשפעתו החל צה"ל להתייחס ללחימה 
דבר  לכול  לחימה  כאל  בחיזבאללה 
ולראות בו ארגון גרילה המצריך טיפול 

בשיטות מתאימות.
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כללי
נקודת ראות של התפתחות 

הרק"ם בצה"ל אפשר לחלק את מ
תקופת השהייה הארוכה של 
צה"ל בלבנון ולאחריה לכמה 
מתייחס  הראשון  שלבים. 
ללחימה במלחמת שלום הגליל עד ספטמבר 
1982, שבה השתתפו לראשונה טנקי מרכבה 
סימן 1 יחד עם טנקי שוט ומגח שהיו ממוגנים 
במיגון ריאקטיבי חדשני ופורץ דרך באותם ימים 
בשם "בלטן". השלב השני והארוך יותר הוא 
שלב השהייה הממושכת בלבנון עד ליציאה 
הסופית ממנה במאי 2000. במהלך השהייה 
הארוכה של צה"ל בלבנון לאחר מלחמת של"ג, 
גברה מאוד רמת האיומים של נשק הנ"ט שבידי 
למצוא  נדרש  וצה"ל  בלבנון,  הטרור  גורמי 
פתרונות מיגון מותאמים ומהירים לטנקים 
ולרק"ם אחר, כדוגמת טנק מגח 6 ב' לבט"ש, 
טנק מרכבה 2 לבט"ש, הנגמ"ש אכזרית, הנגמ"ש 
ההנדסי פומ"ה, נגמחון ואחרים. השלב השלישי 
הוא התקופה מהיציאה של צה"ל מלבנון עד 
זו  בתקופה  השנייה.  לבנון  מלחמת  וכולל 
החיזבאללה התעצם באופן משמעותי בטילים 
נ"ט מהמתקדמים שיש, כמו קורנט, בעלי כושר 
חדירת שריון בעובי של יותר ממטר פלדה, 
ולטווחים של יותר מ־5 קילומטרים. הדבר בא 
לידי ביטוי במלחמת לבנון השנייה שלאחריה 
כבר נוצרה מהפכה אמיתית במיגון הרק"ם - 
בפיתוח והצטיידות במערכות מיגון אקטיביות 

)מעיל רוח( ובנגמ"ש הנמר.

 מלחמת שלום הגליל 
ומרכבה סימן 1

טבילת האש הראשונה של טנקי סימן 1 הייתה 
במלחמת שלום הגליל בשנת 1982 וזו עברה 
בהצלחה רבה. טנק המרכבה סימן 1 הוכיח את 
עצמו כטנק יעיל, בעל שרידות גבוהה, לעומת 
טנקי השוט והמגח של צה"ל באותם ימים. כ־150 
טנקי מרכבה סימן 1 השתתפו במלחמה והגיעו 
עד ביירות. התנועה התנהלה בחלקה על כבישים 
ובחלקה בשטח. באופן כללי הייתה נסיעתם של 
הטנקים איטית יחסית בשל מגבלות השטח. 
מבחינת המיגון סיפק הטנק הגנה טובה לאנשי 
הצוות. הנתון הבולט הוא כי איש מהם לא נשרף, 
ולא התפוצצה התחמושת שבו עקב השימוש 
החדשני במארזי תחמושת חסיני אש. מלחמת 
ששינתה  הראשונה  המלחמה  הייתה  של"ג 
את נתוני ההיפגעות. במלחמת של"ג לא היו 
נפגעים מכוויות, ולראשונה כול הטנקים, גם אלה 
שנפגעו, הובאו למש"א וניתנו לשיקום. במלחמת 
של"ג נמנו 57 פגיעות ב־39 טנקי מרכבה )כמה 
טנקים ספגו יותר מפגיעה אחת(. 40 אחוזים 
מהטנקים נפגעו בחזית, 30 אחוזים נפגעו בצד 
ימין, 20 אחוז בצד שמאל ו־10 אחוזים מאחור. 
בסך הכל נימנו 4 הרוגים ו־27 פצועים. רפ"ט 
)הרשות לפיתוח הטנק - הגוף הטכני של פיתוח 
המרכבה( ויחידת הניסויים של חיל החימוש 
חקרו את הנתונים של כל פגיעה ואת מידת 
הנזק שלה, והכינו מהם בסיס נתונים שאותו 
למדו יחד עם תח"ש והפיקו ממנו לקחים לגבי 

המיגון העתידי.

בממוצע היה חייל פגוע אחד בכל טנק מרכבה 
2.3 חיילים נפגעים  1 שנפגע, לעומת  סימן 
בממוצע בטנקים מסוגים אחרים. המיגון של 
טנק המרכבה בכללו הוכח כיעיל ועמד ברוב 
המקרים מול תחמושת נ"ט. טנק המרכבה עמד 
בתקופת המלחמה בציפיות. האמינות הטכנית 
של המערכות הייתה גבוהה מאד. כול אמצעי 
המיגון וההישרדות, לרבות מיקום חטיבת הכוח 
מלפנים, השימוש במארזי תחמושת חסיני אש 
ועוד - עמדו במבחן. בעקבות הפקת לקחי 
המלחמה הוכנסו כמה שיפורים בטנק, ואחרים 
יושמו עם הזמן בטנקי המרכבה המתקדמים 

יותר סימן 2 ו־3.
על עמידתו הגבוהה של טנק המרכבה סיפר 
לימים האלוף טל בהיותו עוזר שר הביטחון, כי 
בגלל דרגת ההישרדות הגבוהה של טנקי המרכבה 
במלחמת של"ג התעוררה אחרי המלחמה בעיה 
מורלית בחיל השריון - שריונאים חתרו לשרת 
ביחידות המרכבה וחלקם אף סרבו לשמש אנשי 
צוות בטנקי מגח ושוט... לעתים התערבו גם 
ההורים שהפעילו לחץ על מפקדת קצין השריון 
הראשי ודרשו שבניהם ישרתו בטנקי המרכבה.

מרכבה סימן 2 לבט"ש
מאז 1985 ועד 1997 נפגעו באזור הביטחון 
בלבנון 21 טנקי מרכבה סימן 2 ו־3, מ־43 פגיעות 
של טילים ונשק נ"ט. ב־6 פגיעות היו חדירות 
לטנקים, שגרמו להרוגים בתוכם ומחוצה להם. 
בשנת 1997 בעקבות תקריות קשות בפעילות 
הבט"ש בלבנון, והיפגעות שני טנקי מרכבה סימן 

בשמונה עשרה השנים שבהם לחם ושהה צה"ל בלבנון )2000-1982( 
ובשנים לאחר מכן, לרבות מלחמת לבנון השנייה )2006( חל שינוי עצום 
ומהותי באיכות נשק הנ"ט שהופעל נגד צה"ל ובמענה האיכותי ופורץ 

הדרך שנמצא נגד איומים אלה. הכתבה חושפת טפח מהתפתחות 
הרק"ם ומערכות המיגון שפותחו ובהן צה"ל הצטייד

השפעת הלחימה 
בלבנון על פיתוח 

הרק"ם בצה"ל

תא"ל )במיל'( ברוך מצליח* ואל"ם )במיל'( שאול נגר
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2 מטילי נ"ט, הוחלט למגן עשרים טנקי מרכבה 
סימן 2 בערכת מיגון מיוחדת לצורכי בט"ש, כדי 
שישמשו טנקים מבצעיים בלבנון ויהיו מוגנים 

במיוחד בפני איומי הטילים.
הופעת טילי נ"ט מתקדמים בלבנון חייבה 
מציאת פתרונות הולמים גם נגד רמת החדירה 
של שלהם וגם להגדיל את שטחי המיגון סביב 
זוויות תקיפה רחבות  הצריח והתובה כלפי 
יותר. כבר בשנת 1997 בוצע בסיוע התעשייה 
הצבאית פרויקט חירום מהיר למיגון 20 טנקי 
מגח 6ב' לצורכי בט"ש. הדגש הושם על רמת 
המיגון והכיסוי הזוויתי סביב האזור שבו נמצאים 
אנשי הצוות, ופחות על שרידות המיגון, כלומר 
פחות על כושר העמידה של המיגון לפגיעות 
רבות, בידיעה שכאשר ייפגע טנק ממוגן כזה 
בפעילות ביטחון שוטף, הוא יועבר להחלפת 
חלק המיגון הפגוע ולא ימשיך להילחם מידית. 
על יסוד זה בוצע לאחר מכן בשנת 1998 פרויקט 
חירום שני, למיגון של 20 טנקי מרכבה סימן 
2 שיועדו לפעילות בט"ש בלבנון, עם אותם 
השיקולים, גם כן בסיוע התעשייה הצבאית 

ואף תוך פרק זמן קצר יותר.
20 טנקי מגח  כאמור בהמשך לאספקת 
6 ב' לבט"ש, בשנת 1997 אישר הרמטכ"ל, 
רא"ל אמנון ליפקין־שחק, כצורך מבצעי חיוני 
ודחוף, למגן עשרים טנקי מרכבה בערכות מיגון 
משופרות על בסיס מיגון ריאקטיבי וערכת מיגון 
דור ד' המתאימות לצורך בלבנון. הביצוע היה 
חייב להסתיים במהירות עד כניסת חטיבה 7 
לתעסוקה מבצעית ב־1998, במועד שתחליף 

את חטיבה 188.

טנקי המרכבה עם מיגון הבט"ש שירתו בלבנון 
במשך כול השנים וצורפו לבסוף לחטיבה 7.

רעיון ערכת המיגון לבט"ש הורחב לימים גם 
לטנקי מרכבה סימן 3, שעבורם הוכנה ערכת 
מיגון צריח המבוססת כבר על טכנולוגית מיגון 
דור ד' )טכנולוגיה חדשנית זו פותחה כתשתית 
לפרויקט מרכבה סימן 4(, עקב החשש שטילי נ"ט 
 )TANDEM "בעלי ראש קרבי כפול )מסוג "טנדם
יופעלו נגד טנקי צה"ל בלבנון. החידוש במיגון 
דור ד' היה ביעילותו נגד ראש קרבי "טנדם" בעוד 
שהמיגון ריאקטיבי של סימן 2 לא היה יעיל נגדם. 
מכיוון שטנק מרכבה סימן 3 היה בנוי בבסיסו על 
עקרון המיגון המודולרי, היה קל יותר ליישם בו 
טכנולוגיית מיגון חדשה שאפשר להתקינה על 
כול טנקי מרכבה סימן 3 כמות שהם. בסיכומו 
של דבר לטובת הפעילות בלבנון, הותקן מיגון 
משופר בעשרים טנקי סימן 2 ובעוד 40 טנקי 

מרכבה סימן 3.
במחצית 1999 ובשל תנאי הבוץ הכבדים 
ששררו בחורף בלבנון וברמת הגולן, שהיקשו על 
עבירות טנקי סימן 2 הייעודיים לבט"ש, שהיו 
כבדים מהטנקים הסטנדרטים, הנחה האלוף טל 
לצורך בדיקת היתכנות, להתקין בשלושה טנקי 
מרכבה סימן 2 חטיבות כוח של 1200 כוחות 
סוס, במקום חטיבת כוח בת 900 כוחות סוס 
שהייתה מותקנת בהם עד אז. בנוסף לשיפור 
העבירות והניידות שהקנתה חטיבת כוח 1200 
כוחות סוס, שופר גם מיגון הטנק באזור מסנני 
האוויר, על ידי החלפתם לדגם של מרכבות סימן 
3, וכך התפנה נפח עבור תוספת מיגון. למרות 
ניסיון חיובי בהפעלת טנקים אלה, גבר השיקול 

הלוגיסטי של התאמת הטנקים בהיבט הטכני 
לשאר טנקי החטיבה על השיפור הקטן, יחסית, 
מבחינה מבצעית, והטנקים הוסבו חזרה ל־900 

כוחות סוס.
באותה עת העלה האלוף טל את האפשרות 
לשדרג את המיגון של טנקי סימן 2 לבט"ש 
שפעלו בלבנון כל שיעמדו בפני איום ה"טנדם", 
על ידי החלפת הטכנולוגיה לדור ד'. זמן קצר 
לאחר מכן בשנת 2000, יצאו כוחות צה"ל סופית 
מלבנון וחזרו לתחומי ישראל. דבר זה גנז את 
התוכנית. עם זאת טכנולוגיית מיגון דור ד' יושמה 
בכ־150 טנקי מרכבה האחרונים סימן 3 בקו 

הייצור, ובהמשך בכול טנקי מרכבה 4.

הנגמ"ש "אכזרית"
בשנים הראשונות לשהיית צה"ל בלבנון לא 
היה רק"ם מתאים לניוד ממוגן על לוחמי החי"ר 
פרט לנגמ"שים המיושנים אם־113. צה"ל חיפש 
לכך פתרון מתאים והועלה רעיון לבנות נגמ"ש 
כבד על בסיס תובה של טנק שלל טי־55 סובייטי 
)טירן 5(, שיאפשר גם לחימה ממוגנת, נוסף 
על הובלת חיילי חי"ר לשדה הקרב. כבר בשנת 
1981 קבע סגן הרמטכ"ל דאז, האלוף יקותיאל 
אדם, כי בצה"ל קיים צורך בנגמ"ש כבד, בעל 
שרידות ומיגון, שיאפשר ניוד הלוחמים בכלי 
ממוגן. במחצית שנות השמונים הוחל הפיתוח 
של המיגון הבליסטי של ה"אכזרית", באחריות 
האלוף טל. הוקם צוות ייעודי שנקרא "צוות 
פיתוח" במקחש"ר, שהיה אחראי על פיתוח 
הנגמ"ש. התעשייה הצבאית הייתה אחראית 
לבניית דגמי הפיתוח ההנדסיים של המיגון וליצור 
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הסדרתי של ערכות המיגון. ה"אכזרית" צוידה 
במנוע מערבי בעל ממדים קטנים מהמקורי, 
וזה ִאפשר בניית מסדרון אחורי שהותקן לצד 
המנוע, שִאפשר כניסה ויציאה של חי"ר מהנגמ"ש 
ללא חשיפה לאש מלפנים. ה"אכזרית" מצוידת 
בעמדות ירי רבות הכוללות גם עמדת ירי למקלע 

הנשלטת מבפנים, לתפעול ביום ובלילה.
בשנת 1985 התבקש האלוף טל על ידי קצין 
החימוש הראשי לפתח מיגון עבור ה"אכזרית". 
פיתוח המיגון הסתיים תוך פחות משנתיים והוא 
היה פרי יישום טכנולוגית מיגון הפסיבית של 
המרכבה. ל"אכזרית" לא פותח מיגון ריאקטיבי, 
מתוך חשש למגבלות הגלומות בו, בהיותו בעל 
מאפיינים נפיצים, והחשש הקשור בכך בכלי 
המיועד לפעול בסביבת חי"ר חשוף. ראוי לציין 
שמדובר בחשש שהיה נפוץ באותם ימים. מאז 
יושם מיגון ריאקטיבי במגוון כלים, ובכלל זאת 
הנמר )הנגמ"ש המתקדם על בסיס המרכבה(, על 
רקע הניסיון המצטבר עימו, וכן בהינתן יכולת 

לחזות היטב את השפעותיו.
ה"אכזרית" הייתה הרק"ם הראשון שאינו 
טנק שזכה במיגון המתקדם של טנקי המרכבה. 
מתהליך הפיתוח שלו נלמדו לקחים רבים אשר 
יושמו בהמשך בפיתוחים אחרים. ההצטיידות 
ב"אכזרית" החלה בשנת 1989 וחטיבת גולני 
צוידה בו. הצורך בפיתוח "אכזרית" סימן 2 
אושר על ידי שר הביטחון, בתום סדרת דיונים 
בקיץ 1988, במקביל לייצור הדגם הראשון. 
בעקבות ההחלטה נערכת בדיקת היתכנות 
לנגמ"ש כבד עתידי על בסיס תובות טירן, 
שוט או מרכבה. הפתרון שעליו הומלץ היה 
נגמ"ש על בסיס תובת מרכבה - כלומר, בעקרון 
"נמר". לפתרון כזה היה יתרון טכני ברור על 
שאר החלופות מהיבטי השרידות, הזמינות 
וההיערכות למימוש, והוא נתמך על ידי מפקד 
המפח"ש. הפתרון של נגמ"ש על בסיס מרכבה 
לא התקבל לבסוף מסיבות תקציביות. בשנת 
הבסיסי,  מהדגם  "האכזרית"  הייתה   1992

בשיפורים מסוימים, בשלבי הצטיידות, אולם 
כבר אז ביצועיה לא היו מספקים והיה ברור 

כי יש לשפרם.

הפומה
הלחימה המשולבת של כוחות חי"ר שריון 
והנדסה, חייבה שגם לכוחות ההנסה יהיה 
רק"מ ממוגן כבסיס לניוד צוותי הנדסה וציודם 
)פורץ  הפומה  מכשולים.  לפריצת  וכבסיס 
מכשולים הנדסי(, הינו רק"ם של חיל ההנדסה 
המבוסס על תובת טנק שוט־קל )סנטוריון(. 
הפומה תוכנן לשמש נגמ"ש ממוגן לכוחות 
ההנדסה במקום הנגמ"ש האמריקני הנפוץ 
בצה"ל אם־113, החסר יכולת לשאת, לגרור 
או לדחוף אמצעי סער. הנגמ"ש פומה הפך 
לימים לכלי העיקרי של כוחות ההנדסה ועליו 
מותקנים אמצעי סער כמו ה"נוכרי" וה"ריצוף" 
לפריצת שדות מוקשים וכף דחפור. כמו כן 
יש לו יכולת גרירה ודחיפה של גשרים לצורך 
גישור מעל תעלות נ"ט. בפומה הוכנסו עם הזמן 
כמה שיפורי מיגון לצורכי בט"ש. עוד קיימות 
בפומה עמדות ירי רבות הכוללות מרגמה 60 
מ"מ ועמדת ירי )מכנית( נשלטת מבפנים למקלע 
חיצוני. חסרונו של הפומה נובע מהיעדר פתח 
כניסה ויציאה בדופן האחורית, עקב הימצאות 
המנוע במיקום זה, בהיותו מבוסס על תובת 
הסנטוריון, אשר לא מאפשרת ללוחמים יציאה 
מהירה מהכלי בעת הצורך. בשנת 1992 בחנו 
המפח"ש, בפיקוד אלוף עמנואל סקל, וראש 
אג"א אלוף אילן בירן, האפשרות שהפומה 
ישמש חלופה גם לנגמ"ש כבד להובלת חי"ר. 
מסקנת הנוגעים בדבר הייתה שלפומה מגבלות 
מבצעיות המונעות ממנו לשמש פתרון לנגמ"ש 

כבד לחי"ר.
למרות ההחלטה שהתקבלה, עלתה במחצית 
הכוונה לשלב את הפומה בתעסוקה   1992
מבצעית, בקו הסגול. לשם כך העלה המפח"ש 
את הצורך למגן את הפומה במיגון גחון, בדומה 

ולפחות ברמה הקיימת במיגוני גחון לטנקים 
ההוא.  באזור  מבצעית  תעסוקה  שביצעו 
המפח"ש ביקש שערכת מיגון הגחון תהיה 
פריקה ותורכב על גבי הפומה בעת הצורך, וכי 
היא תכיל פתח מילוט מול תא הצוות. המשימה 
הוטלה על מנת"ק בתמיכתו של האלוף טל. 
בשנת 2001 אישר סגן הרמטכ"ל לפתח דגם 
מיגון פומה משופר ולהצטייד ב־30 ערכות 
בט"ש משופרות. ההחלטה התקבלה בעקבות 
התגברות פעילות הבט"ש כתוצאה מתחילת 
אירועי "גאות ושפל" )האינתיפאדה השנייה 
שהחלה בסוף ספטמבר 2000(, שיצרה צורך 
להגדיל את סד"כ הרק"ם למשימות בט"ש. סוכם 
כי נגמשי פומה ימוגנו בחליפות מיגון ייעודיות, 
שיותאמו לאיום בגזרות יהודה ושומרון, באזור 
רצועת עזה ובפיקוד הצפון. חלק ממיגון זה נועד 
להיות מודולרי שאפשר להסירו כאשר פומה 
ישמש נגמ"ש הנדסי בחירום. מפקדת זרוע 
היבשה )מז"י( השקיעה מתקציבה בייצור דגם 
אחד של פומה, אך עקב המציאות התקציבית 
החליטה מחלקת אמל"ח במז"י שלא להמשיך 
בבניית הדגם ועצרה כול פעילות במשימה. 
למרות זאת, שוב הועלתה בשנת 2004 הצעה 
לשיפור מיגון פומה לצורכי בט"ש, ואכן פותחה 
ערכה באותה עת ובהמשך הצטיידו בערכות 

מיגונים לבט"ש.

נגמחון, נגמשוט ונקפדון
נגמ"שים ממוגנים ייעודיים נוספים פותחו 
על בסיס תובת שוט־קל, והם: נגמחון, נקפדון 
ונגמשוט. ייעודם היה לפעול במשימות בט"ש, 
בעיקר ברצועת הביטחון בדרום לבנון. כלים 
אלה היו בשימוש עד ליציאת צה"ל משם בשנת 
2000 ולאחר מכן שימשו בפיקוד הצפון, וכן הם 
פעלו באזור רצועת עזה. בנגמ"שים אלה הוכנסו 
שיפורי מיגון והתאמות ייעודיות לצורכי בט"ש. 
גם לנגמ"שים אלה, כמו בפומה, אין דלת כניסה 
ויציאה מאחור, ובזה חסרונם. כמו כן הם בנויים 
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על בסיס תובות של טנקים מיושנים ויכולת 
השדרוג שלהם מוגבלת למדי, כמו גם יכולתם 
לשאת משקל של מיגון מתקדם הנדרש מול 
איומים מודרניים. המזקו"ם והמנוע מיושנים 
ובעלי אמינות נמוכה. לכלים אלה תוכנן מיגון 
מהפכני כנגד מטעני גחון גדולים. הנקפדון 
המקורי ממוגן בנוסף גם במיגון משולב הכולל 
מיגון ריאקטיבי נגד טילי נ"ט ומטעני צד ומיגון 
דור ג' ו־ד' שהיה המתקדם ביותר בזמנו )שנת 
2000(. בליל 24-23 במאי 2000 במהלך יציאת 
ישראל מלבנון אירעה תקלה טכנית באחד 
הנקפדונים שהיה שייך לגדוד 13 בגולני. בלית 
ברירה ננטש הנקפדון על אחד הגשרים בלבנון 
והופצץ על ידי חיל האוויר כדי למנוע נפילת 
חלקי המיגון שלו לידי האויב. בסך הכול נבנו 
16 נקפדונים הממוגנים היקפית נגד אר־פי־ג'י, 
שהוכנסו לפעילות הבט"ש. פרויקט פיתוח מיגון 
הנקפדון התבצע במנת"ק בשיתוף פעולה עם 

רפאל בשנת 1996.
הנגמחון נכנס לשירות מבצעי במארס 1988 
בדרום לבנון וסיפק פתרון מתקדם כנגד מטענים. 
אך ייעודו המבצעי היה להוביל את הכוח ולא 
לשמש תחליף לטנק. לנגמחון אין יכולת לחימה 
כמו לטנק ולכן, מרגע הפעלת טילים בגזרה הוא 
עלול להפוך למלכודת מוות, שכן הוא לא היה 
מוגן מפני מטולי אר־פי־ג'י. בשנת 1992 הוחלט 
על פיתוח מיגון לנגמחון, בעבודה שנעשתה 
במפעל רמת"א, ובעקבותיה מוגן הנגמחון נגד 
טילי נ"ט ומטענים. מן הראוי לציין כי במארס 
2003 נפגע בדרום רצועת עזה נגמחון ממוגן, 
ממטען גחון גדול ומאולתר שמשקלו כ־100 ק"ג 
חנ"ם. באירוע נפגעו קל מאד ארבעה לוחמים, 

בעיקר ממכות יבשות ולנגמחון לא נגרם נזק גדול.
בנוסף פותח לנגמחון מיגון ריאקטיבי כבד 
שכלל לוחות בזוקה כבדים ועוד, כמענה לטילי 

נ"ט ואר־פי־ג'י.

 מפנה מהותי בעקבות 
מלחמת לבנון השנייה

בשנים שלאחר יציאת צה"ל מלבנון העצים 
החיזבאללה באופן משמעותי את אמצעי הנשק 
נ"ט שברשותו. במלחמת לבנון השנייה )12 ביולי 
- 14 באוגוסט 2006( הופיעו לראשונה בלחימה 
טילי נ"ט מתקדמים, ובהם "קורנט", בעל טווח 
של עד 5.5 קילומטרים, ראש קרבי כפול )טנדם( 
המיועד להתגבר על מיגון ריאקטיבי, וכושר 
חדירה של יותר מ־1000 מילימטרים שריון. 
עוד הוכנס לשימוש גם טיל הנ"ט המתקדם 
מטיס־M שגם הוא בעל ראש קרבי כפול, עם 
כושר חדירה מעט נמוך משל טיל הקורנט. 
במהלך המלחמה נפגעו טנקים שלנו מסוגים 
שונים ובהם טנקי מרכבה 2, 3 ו־4 וכן נפגעו 
נגמ"שים ודחפורים בדרגות חומרה שונות. 
אנשי מנת"ק ונס"א, חקרו כלל הפגיעות בטנקים 
וברק"ם האחר. מנתוני החקירה עולה כי כ־60 
טנקים ונגמ"שים ועוד כ־20 דחפורים נפגעו 
מטילי נ"ט שונים. מתוך הפגיעות הנ"ל נפגעו 
47 טנקים מנשק נ"ט, מתוכם כ־20 טנקים נפגעו 
מטילי קורנט מתקדמים, שנורו בעיקר נגד טנקי 
מרכבה סימן 4. מתוך כלל הפגיעות של נשק 
הנ"ט בטנקים כ־40 אחוזים הצליחו לחדור לתא 
הלחימה, ובממוצע היה הרוג אחד לכול חדירה. 
נתונים אלה נמוכים באופן משמעותי ביחס 
לנתוני מלחמות העבר, שבהם כ־60 אחוזים 

מהפגיעות הסתיימו בחדירה ועל כול חדירה 
היו בממוצע 1.7 הרוגים. בנוסף נפגעו במלחמה 
זו 2 טנקים ממטעני גחון גדולים במיוחד ובהם 

נהרגו 5 לוחמים.
ראוי לציין שוועדת וינוגרד שהתמנתה לחקור 
את המלחמה ציינה שצה"ל הפעיל במלחמת 
לבנון השנייה את הרק"ם הממוגן ביותר, יחסית 

למלחמות העבר.
בעקבות המלחמה ולמרות השיפור בנתוני 
ההיפגעות של הטנקים, התקבלו בעקבותיה 
כמה החלטות חשובות שהביאו לפריצת דרך 
ובאיכות הרק"ם  משמעותית ברמת המיגון 
בצה"ל. בתוך כך הוחלט על פיתוח והצטיידות 
נמר   - בסיס המרכבה  על  בנגמ"ש מתקדם 
השלמת  על  הוחלט  וכן  מרכבה(,  )נגמ"ש 
הפיתוח והצטיידות במערכת המיגון האקטיבי 
החדשנית "מעיל רוח" למרכבה סימן 4, המיועדת 
לנטרל טילי נ"ט. תהליכי הפיתוח וההצטיידות 
של הנגמ"שים מסוג נמר ומערכת מעיל רוח 
נעשו והושלמו בתוך זמן קצר מאד, וכבר בשנת 
2009 הושלם ציודו של גדוד 13 של חטיבת גולני 
בנמרים והוכרז גדוד מצבעי, ובשנת 2010 הפך 
גדוד 9 של חטיבה 401 למבצעי עם מערכת 
מעילי רוח בכול הטנקים. במבצע "צוק איתן" 
)יולי־אוגוסט 2014( השתתפה חטיבת גולני 
עם הנגמשים מסוג נמר וחטיבת השריון 401 

השתתפה עם מערכות מעיל רוח.
"הטנקים שלנו אין כמוהם, כול אחד מהם 
הוא מפלצת מטורפת של טכנולוגיה, ומעל 
לכול זה - האדם שבטנק", כך אמר אל"ם סער 
צור )כיום תא"ל(, לאחר מבצע "צוק איתן", שבו 

שימש מפקד חטיבה 401. 

* תא"ל )במיל'( ברוך מצליח שימש ראש מנת"ק בשנים 2017-2013. קודם לכן שימש ראש רפ"ט. במהלך שירותו חקר ביסודיות את היפגעות 
הרק"ם במלחמת לבנון השנייה )2006(. עסק שנים רבות בפיתוח רק"ם במסגרת רפ"ט ומנת"ק. בעל פרס ביטחון ישראל )כחלק מצוות( על פיתוח 

מערכת ההגנה האקטיבית "מעיל רוח" לטנקים ולרק"ם אחר.
וגם  גם בשירותו בצה"ל  ומערכות אמל"ח עבורם, לרבות מיגון,  ורק"ם אחר  נגר, עסק שנים רבות בפיתוח טנקים  )במיל'( שאול  * אל"ם 

בתעשייה הצבאית לאחר מכן.

מרכבה סימן 2 לבט"ש | צילום: מיכאל מסמרכבה סימן 4 עם "מעיל רוח" | צילום: מיכאל מס



28 ׀ שריון 57  ספטמבר 2020

שרות אלפי חיילי צה"ל שירתו 

ברצועת הביטחון ב־15 שנות ע
קיומה בשנים 2000-1985. היו 
בהם גם טנקיסטים רבים שהיו 
חלק בלתי נפרד מכול מוצב ומכול 
פעילות מבצעית קרובה או רחוקה מהגבול. הציבור 
ידע על כך בשל החשיפה  ולא  הרחב כמעט 
התקשורתית המעטה יחסית, וגם הלוחמים עצמם 
לא סיפרו יותר מדי. הם לא רצו להלחיץ את 
ההורים, ומילון המושגים הייחודי לשירות בדרום־
לבנון ממילא היה מוכר למעטים בלבד, על אחת 
כמה וכמה כשמדובר בעולם השריון. למשל, 
"מארב ארטישוק", טכניקת מארב על שם מערכת 
ראיית הלילה של הטנקים, הוא אחד המוכרים 
שבהם. לקראת היציאה הביתה הצוותים היו ב"יום 
קולה" שבו היו משוחררים מהמשימות השוטפות 
ועשו טיפול שבועי לטנק. השנים עברו ונדמה 
היה שהלחימה ברצועת הביטחון תמשיך להיות 
באפלה של התודעה ולא תקבל את ההכרה הראויה 
לה במורשת הקרב של צה"ל. אך לקראת מלאות 
עשרים שנה ליציאה מלבנון נפתחה בפייסבוק 
קבוצה בשם "סיפורים מלבנון - מה שקרה 
במוצבים" ומטרתה הייתה לאסוף כמה עדויות 
לקראת סרט דוקומנטרי. יוצר הקבוצה, אייל 
שחר, ודאי לא ציפה לגל ענק של מצטרפים - כ־36 
אלף בתוך כמה שבועות, ולמאות הפוסטים 

שפורסמו וחשפו סיפורים שהיו עמוק בלב יותר 
מעשרים שנה.

אל"ם )במיל'( אמנון אשל־אסולין היה מג"ד 
75 בחטיבה 7 בשנים 1997-1996 ובחר לשתף 
בסיפור הקרב שהתרחש זמן קצר אחרי אסון 
המסוקים בפברואר 1997, בו איבד הגדוד שבעה 
לוחמים. מדובר על אירוע במוצב "דלעת" נוסף 
)הראשון היה ב־1994( שבו לקח חלק צוות 
טנק מפלוגה מ' שבגדוד. "הימים שאחרי אסון 
המסוקים היו מאתגרים במיוחד", פותח אסולין, 
"אנחנו ממשיכים ללא הנחות בפעילות המבצעית 
בגזרות השונות, וחיילי הגדוד שיוצאים לחופשה 
מונחים לבקר בבתי המשפחות השכולות. את 
רוב זמני בימים אלה אני מבלה בביקור משפחות 
שכולות ובמוצבים השונים שבהם צוותי הטנקים 

משובצים בצוותי הקרב.
"עובר מוצב מוצב ומשוחח עם חייליי באופן 
ישיר, מלב אל לב, על האסון הנורא שפקד את 
הגדוד, את צה"ל ואת מדינת ישראל. השיחות 
מתנהלות בגובה העיניים ואני מאפשר לחיילים 
להוציא, 'לפרוק' את שעל ליבם. והשיחות הללו 
מחזקות אותי ואת רוח היחידה. בסופן אני מסכם 
במילים 'זו העת להיות חזקים ברוח, מקצוענים ללא 
פשרות, מחויבים למשימות המורכבות, להישיר 
מבט ולהמשיך בביצועים איכותיים'. בימים שאחרי 
הייתה התרעה מודיעינית על כוונת ארגון מחבלים 

לפעול בגזרת מוצב 'דלעת'. לחומר שנחשפתי 
הייתה משמעות כבדה. היה ברור שהחיזבאללה שם 
לו למטרה את טנק המרכבה - פאר הטכנולוגיה 
הישראלית, והוא התאמן לחטיפת חייל צה"ל מתוך 
הטנק. לוחמי החיזבאללה התאמנו על המשימה 
הזו במשך חודשים רבים, לרבות בניית דגם של 

טנק המרכבה".
האירוע תפס את המג"ד אשל־אסולין בעת 
ביקור אצל משפחה שכולה, וכך הוא כותב: "ביום 
ה' 27 בפברואר 1997 אני נמצא בביקור משפחות 
שכולות במרכז הארץ. לקראת השעה 19:00 לערך 
אני יוצא מביתם של משפחת מיכאלוב; בנם 
ולדיסלב ז"ל נספה באסון המסוקים. מיד עם 
יציאתי הפלפון מצלצל ואמיר הסמג"ד מעדכן 
אותי שמתחיל אירוע סביב מוצב 'דלעת'. אני 
מוסר לאמיר כמה הנחיות ובודק שהצוותים על 
הרכס במוכנות, וכן כוחות סיוע מהארץ, ומבקש 
ממנו שיעדכנו אותי בהתפתחויות. מתחיל בנסיעה 
צפונה ובדרך עובר בביתי לנשיקות אחרי 30 יום 

סיפורים 
מלבנון

זריחות מדהימות, שקיעות, ערפל, גשם, שלג, חמסין. 
חזירוני בר משחקים מול הטנק. איך שקענו בבוץ, איך 
חילצנו מהבוץ – בוץ לבנוני במובן המילולי. במלאות 
20 שנה ליציאה מרצועת הביטחון חזרו לוחמים רבים 
אל הסיפורים שהיו חבויים תקופה ארוכה עמוק בלב 

ובצריח. הלחימה בדרום לבנון הביאה איתה גם לא 
מעט סיפורי גבורה והגיע הזמן להוציא לאור לפחות 

כמה מהם. אלה הם מגיני יישובי הצפון

רס"ר )במיל'( דוד בקר
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שלא הגעתי הביתה. אמיר מצלצל שוב ומעדכן 
שיש קרב עם מחבלים. אני עולה לרכב ונוסע 
לגזרה. מגיע לקריית שמונה ומחליט להיכנס 
גיבור  במחנה  המרחבית  החטיבה  למפקדת 
)בקריית שמונה( כדי להתעדכן בחמ"ל החטיבה".
בחמ"ל מקבל המג"ד את תמונת המצב, את 
הלך הרוח בקשר אך גם נתקל בבלגן. "היו שם 
המולה, צעקות, פקודות וחוסר שלווה. המח"ט 
צועק ונראה כאילו הוא תחת אש. מבין כול 
הרעש וההמולה אני שומע באחת מרשתות 
הקשר את קולו של סגן מרדכי עציון, מ"מ 
הטנקים במוצב שנלחם מול המחבלים. 'כאן 
2 יורה לעבר דמות, נהג תדרוס את המחבל', 
'כאן 2 זורק רימון... אש, אש'. וקולו של מרדכי 
רגוע, בוטח, מקצועי ובעיקר מבטא מקצוענות 
ושליטה במצב. אני דופק על השולחן ואומר 
'חברים לעזאזל תנו לו להילחם, הוא מתפקד, 
תפעילו מעטפת, מסוקים, ארטילריה, מרגמות, 

את המוצב, ותניחו למרדכי'".

אחרי שהמ"מ מקבל את השקט הדרוש לו, 
האירוע ממשיך. "בשעת ערב בדמדומי חושך 
אחרונים מעמדת ה'עטאף' )עמדה של יחידת 
תצפית( - ישנו זיהוי לא ברור מכוון ואדי 'זאוס'. 
המוצב מוקפץ על ידי המ"פ ברקת, וצוות הטנק 
בפיקודו של סג"ם מרדכי עציון יוצא לעמדות 
צפונית למוצב. לאחר כמה דקות ישנו זיהוי 
נוסף לא ברור, וצוות הטנק מתקדם אט־אט 
לפתיחת ואדי 'זאוס'. מתקדמים באיטיות תוך 
ליווי של התצפית, עד כמה שניתן, ואז מרדכי 
מזהה תנועה חשודה ומחליט לפתוח באש. מיד 
עם הפתיחה באש הם מזהים דמויות באופן ברור 
ומתחילים בהסתערות בתוך הוואדי, והתנועה בו 
קשה. תוך כדי ההסתערות, כשהצוות בלחימה, 
מתבצע עליו ירי. מרדכי יורה לכול עבר פגזים, 
כדורי מא"ג, וזורק רימונים. המרחק בינו לבין 
המחבלים הוא מטרים בודדים. הצוות פועל 
בצורה מדהימה, באופן מקצועי וכולם עושים 
את מלאכתם. התותחן יורה פגזים ובמקלע מאג 

המקביל, הטען טוען פגזים, יורה במאג ובנשקו 
האישי, ובין לבין מגיש רימונים למפקד, הנהג 
שומר על תנועה קבועה קדימה ואחורה ולא 
עוצר, מחשש שמחבלים ינסו לטפס על הטנק. 

מרדכי מנצח על הקרב בצורה מופלאה".
"הפקודות של מרדכי בתוך הטנק רגועות 
יחסית ומקנות ביטחון לצוות. 'תותחן אש לדמות 
מימין, נהג סע קדימה ודרוס את ה'מלוכלך', אש, 
אש, אני יורה'. למי שמכיר את מלאכת הפעלת 
הטנק בלחימה מול מספר לא ברור של מחבלים 
סביב הטנק, במרחקים של מטרים בודדים, מדובר 
פה במיצוי יכולות מרבי ובהפעלת כול יכולות 
הטנק. כך עשה מרדכי המפקד וכך פעלו כול אנשי 
הצוות. זו יכולת מדהימה שניתן להגיע אליה רק 
באימונים אינטנסיביים, בביצוע תרגולות, בלימוד 
מעמיק ובתעוזה. במקביל ללחימת הצוות הופעלה 
המעטפת הדרושה: ירי ארטילרי לנקודות חשודות, 

מסק"רים )מסוקי קרב(, תצפיות ועוד".
לאחר קרב של שעה ארוכה היה בטוח המ"מ 

חוויה של טנק מגח 
7ג' של חטיבה 500 
שכמעט התהפך
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מרדכי שבכך הסתיים העניין וחזר למוצב ל"מלא 
מחדש", אך למפקדים היה ברור שההמשך בוא 
יבוא. "אנחנו יושבים במוצב עם המ"פ ברקת 
ומתוך התמונה הכללית מבינים כי חיזבאללה 
כשל במשימתו, אך הקרב לא הסתיים. ראשית, 
כי יש להם נפגעים בשטח, כנראה הרוגים, ושנית 
כי הם ינסו לגבות מחיר. ההנחיות למ"פ היו 
להיות מוכנים להמשך הקרב, לשמור על מתח 
מבצעי במוצב, להימנע מתנועות מיותרות במוצב 
ומחוצה לו, ובעיקר להיערך להמשך לקראת 
השחר. אני נפגש עם צוות הטנק שלחם ומנסה 
להבין את שהיה. ההתרגשות, ההתלהבות, 
התיאורים היו מרשימים ואני מנחה את מרדכי 
לבצע הכנה מחדש לטנק להמשך הקרב. אני 
מעודד את הצוות, משבח אותם על פעולתם כפי 
שהבנו אותה בשלב זה. הצוות מתפעל מכמויות 
התחמושת שהם ירו ובעיקר עוסקים בהכנת 
הטנק להמשך, וכול זאת תוך כדי המשך ירי 

המרגמות של החיזבאללה".
"לקראת השעה 2 לפנות בוקר לערך אנחנו 
יוצאים חזרה לארץ ומבצעים הערכת מצב במחנה 
גיבור, בדגש על הכנת כוחות ה'מעטפת' לבוקר 
שלמחרת. עם שחר המוצב נמצא בכוננות מלאה 
וערוך לאפשרות תקיפה. לקראת השעה 06:00, 
כשהשחר כבר עלה, מזהים תנועה חשודה צפונית 
למוצב, בצומת הכניסה לפאתי ואדי 'זאוס'. 
הצוות של מרדכי שנמצא בטנק מנסה לאתר ואכן 
מזהה דמות שמסתתר מאחורי בולדרים. מרדכי 
מבקש לפתוח באש ויוצא להתקפה על הזיהוי, 
במרחק של כ־600-500 מטרים מהמוצב. הטנק 
מסתער עד לבולדרים במלוא עוצמת האש, זורק 
רימונים ואז החל בתנועה לאחור. הזיהוי הזה 
היה למעשה מחבל שהתכוון למשוך את תשומת 
הלב ורצה כפי הנראה למשוך את הטנק החוצה 
להסתערות. מיד עם תחילת הנסיעה לאחור 
נורו כמה טילי נ"ט 'פאגוט' ואחד הטילים פגע 
בטנק. הפגיעה היתה מהצד השמאלי של הטנק 
)הצד של הטען קשר( בזמן שליאור שבתאי 
הטען־קשר היה עם חלק מגופו בחוץ ותפעל 
ירי במקלע שלו. כתוצאה מהירי ליאור נפגע 

ונפל פנימה לתוך הטנק, מפקד הטנק מרדכי 
עציון נפגע וגם נפל פנימה לתוך הטנק. התותחן 
אורן הבין כנראה שליאור ומרדכי אינם בחיים, 
בגלל כמויות הדם וגם בגלל שלא תיקשרו. הוא 
השכיב את מרדכי וחבש לו קסדת ג'נטקס בכדי 
שלא יפגע ממסלול הצידוד של הטנק. לאחר 
מכן הוא עלה למעלה לעמדת המפקד והמשיך 
בירי מקלעים ונתן פקודות לנהג שחר להמשיך 
בנסיעה לאחור לכיוון המוצב, ותוך כדי העביר 
דיווח למוצב: 'כאן 'ציד' )תותחן( 2 נפגענו. 
יש לי מפקד 'הרדוף' )הרוג( ו'שמאלי הרדוף' 
)טען קשר(. בתנועה למוצב. מבקש ש'תורן' 
)דוקטור( ימתין לי במשטח'. הטנק הגיע למוצב 
ושם המתינו להוצאת הנפגעים מהטנק. מיד עם 
הוצאת הנפגעים היה ברור שליאור שבתאי לא 
בין החיים והרופא קבע את מותו. את מרדכי 
שלפו והוא היה מחוסר הכרה ומיד קיבל טיפול 
ראשוני והוקפץ מסוק לחילוצו. עם פגיעת הטיל 
בטנק הקרב הסתיים והאש דעכה. הטיל נורה 
מהמשך ואדי 'זאוס' ופגע בחלק העליון של תא 
הטען מצד שמאל ועבר לתא מפקד. מרדכי נפגע 
בידו השמאלית ובחזהו. מה שהציל אותו בעת 
פגיעת הטיל למעשה שהוא היה בעת זריקת רימון 
רסס ותפעול מא"ג מפקד. לאחר כמה שבועות 
מרדכי הועבר לשיקום בבית החולים רמב"ם".

רק לאחר הקרב נודע עד כמה הסכנה היתה 
גדולה. "בממצאים שמצאנו בשטח על גופות 
המחבלים ובאזור האירוע, היו תרשים של הטנק 
ואת התוכנית איך לעצור אותו ולחטוף את הנהג 
מתוכו. היו מטעני 'עלוקה', היה ציוד רב שהוכיח 
כי החולייה שהתה בשטח זמן רב יחסית, והיה 
ברור שמדובר בכוח מיוחד. למחבלים באירוע 

הזה היו בין 7 ל־10 הרוגים".
לחימת הצוות צוינה לשבח בדרגים הגבוהים 
ביותר של הצבא. "הם זכו לקבלת צל"ש אלוף מאת 
מפקד הפיקוד הצפון האלוף עמירם לוין. בצל"ש 
נכתב בין השאר: 'על פעולתכם המקצועית, על 
רוח הלחימה, על התעוזה והאומץ שהפגנתם בקרב 
על ההגנה על גבולה הצפוני של מדינת ישראל".
סמל ראשון ליאור שבתאי ז"ל נהרג בקרב 

הזה, ומפקדו מרדכי ציין כי היכולת האישית 
שליאור הפגין הייתה על־אנושית. הוא תפקד 
בלחץ נוראי, טען פגזים, ירה במאג, ירה בנשקו 
האישי, תפעל 'מעצורים', הגיש רימונים לזריקה, 

וכול העת דרבן את הצוות בשאגות קרב.
לאחר הקרב התחושה והאווירה בגדוד היו 
מיוחדים - מצד אחד תחושת גאווה עילאית 
על פעולה מבצעית קרבית מהגבוהות ביותר, 
ומצד שני אובדן של לוחם בגדוד מפלוגה מ', 
זו שאיבדה לוחמים נוספים רק כמה שבועות 

קודם לכן באסון המסוקים". 
גור פינס היה מפקד טנק בפלוגה ב' של גדוד 
53 שבחטיבה 188, והעלה מעומק הזיכרון את 
התקופה המאתגרת במוצבים דלעת ועישייה 
בחורפים של 1997-1996. בפוסט שלו הוא ציין 
רגעים משמעותיים שחווה במהלך השירות 
בקווים ברצועת הביטחון. "האלבום מהשירות 
צבר אבק בחדר הנעול בדירה בישראל. והנה 
חזרתי והישראליות שוטפת אותי כמו צינור 
כיבוי. פתאום, דווקא יום לפני יום הזיכרון, 
צורפתי לקבוצת ווטסאפ של החברים מהסדיר, 
ומספרים לי שעל הקבוצה הזו בפייסבוק שודרה 
תוכנית בערוץ 1 והכול עולה. אני קורא סיפורים 
בכול רגע פנוי ואשתי לא מבינה למה אני לא 
ישן בלילה. אני נזכר ונזכר ועכשיו אני כותב 
ונזכר עוד. איך שראיתי מהטנק פעם ראשונה 
פגיעה ישירה בדלעת ולא ידעתי מה קורה. איך 
שפצמ"ר נחת מטר מהטנק, והצוות שלי פתאום 
מסתכל עליי ובבת אחת לרגע מפסיק לעשות חיים 
קשים למט"ק הצעיר. הטנק היה מצפון למוצב 
ושיניתי מיקום כול 5 דקות, והמרגמות אחרינו. 
אחרי שחזרנו למוצב דלעת, החמ"ליסט )התורן 
בחמ"ל( הראה לי שמילא שתי מחברות חמ"ל 

רק מהעדכונים שלי ואמר שאני חייב לו עט"...
השגרתיים  העניינים  על  גם  כותב  גור 
שבתעסוקה המבצעית בלבנון ובדרך אליה. 
"פתיחות צירים, החיפויים מצפון לשיירות 
שנסעו לבופור יחד עם הארטילריה למיסוך, 
והתחרות עם החירניקים להגיע ראשונים למוצב 
לתדלק. פעם הפעלתי עליהם מיסוך. הם לא 
אהבו את זה". היו גם "סדר פסח בטנק, זיקוקי 
יום העצמאות בעינית של הטנק". היציאות 
הביתה היו תלויות כמובן בשיירות, וגור כותב 
על היציאה הראשונה שלו הביתה וזה גם אחד 
הזיכרונות המשמעותיים אצלו מלבנון: "עליתי 
לדלעת אחרי קורס מט"קים ונשארתי שם כמה 
שבועות רצוף, לא זוכר כמה בדיוק, אבל אני זוכר 
שזה היה חריג, בגלל שכול הזמן היו התקפות 
על הציר. השיירה הייתה בשני חלקים, נסענו 
בכלים משוריינים חצי דרך, ואז פגשנו את 
הרכבים מישראל. פתאום משום מקום צץ לו 
טל שהיה המפקד שלי בצמ"פ. מגיעים לשער, הוא 
שולף מצלמה, כולם מתפזרים ואני מתיישב על 
המדרכה. מסתכל על החבר'ה משחקים כדורעף 
בלי שכפ"צים וקסדות על הראשים. לא יודע כמה 
זמן ישבתי שם עד שטל בא אלי: 'גור מה אתה 
עוד עושה כאן?', הוא זרק אותי למקלחת ונתן 

הצוות של דניאל פירסט
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לי זמנים. תוך כדי מצא לי טרמפ למרכז. 
בלעדיו אולי הייתי שם עד היום".

גם גור נזכר בכאב בחברים שנהרגו ב־4 
בפברואר 1997: "אסון המסוקים קרה בדיוק 
לפני שעלינו לקו השני שלי. שניים מהגדוד 
היו על הטיסה לחפיפה, ירמי וערן זכרם 
לברכה. ראינו את פצצות התאורה מהבסיס 
ברמת הגולן, ואז אספו את הסלולרי למי 

שהיה".
בהמשך כותב גור על מה שחווה במוצב 
עישייה: "אני נזכר בקריאות בקשר של מט"ק 
שנפצע מפצמ"ר בריחן. הוא הצטרף אחרי 
שעלינו לקו ולא הכרתי אותו. הייתי על רכס 
ה"שאמיס אל־ערקוב" )דרומית לג'זין, בקרבת 
עיישיה וריחן( ויריתי סדרת פגזים על סלע 
בשביל הרעש. הסלע בטח עוד שם, סדוק... אני 
נזכר בצנחן שנכנס להיפותרמיה בזמן שאבטח 
לי את הטנק במארב. חבר שלי מהשכונה, גיא, 
שגם היה איתנו, רץ איתו בעיגולים מסביב 
לטנק שיתחמם, עד שאני אכין לו משהו חם 
לשתות". הקור לא ריחם גם על הטנקיסטים: 
"לא משנה כמה שכבות ושקיות חימום שמים, 
לשבת בגוש פלדה שהמנוע שואב את האוויר 
לתוך הטנק זה הדבר הכי קר בעולם. גרתי 

בקולורדו, ואני מבין בקור".
לרגעים  הביא  החי"רניקים  עם  השירות 
"ביקשנו מהחירניקים  לעיתים:  משעשעים 
שיעזרו להחזיר את הצריח להברגה )אין כזה דבר( 
ואיך החירניקים שלחו אותנו להביא בטריות 

למקל"ר )גם כזה אין, מסתבר(".
לבנון של גור היתה מורכבת מהרבה רגעים, 
"זריחות  וסוריאליסטיים:  קסומים  חלקם 
מדהימות, שקיעות, ערפל, גשם, שלג, חמסין. 
חזירוני בר משחקים מול הטנק, שועלים, הכלבה 
של מוצב הדר שחשדנו בה שהיא כלבת תופת, 
אז קראנו לה תופת. איך הנהג שלי נרדם בנסיעה 
מריחן בדרך חזרה לעישייה כי לא ישנו כמה 
ימים וכמעט עפנו מעבר לצוק. עצרנו עם זחל 
אחד באוויר. תודה לאל על המיק' )מיקרופון( 
חירום... איך שקענו בבוץ, איך חילצנו מהבוץ. 
כול כך הרבה בוץ. בוץ לבנוני במובן המילולי".

לגור היה חשוב לציין כי "בסך הכול יצאתי 
בזול מלבנון. אני חי, לא נפצעתי ולא נחשפתי 
למראות קשים. אבל יש כאלה שיצאו משם 
פגועים בגוף וגם בנפש. פציעות גופנית מטופלות 
מיד, אבל הנזק הנפשי עלול להיות חמור, ולעלות 
אחרי שנים". הוא קורא להעניק טיפול ראוי 

לנפגעי פוסט טראומה.
דניאל לנטרנרי היה מפקד טנק בפלוגה ג', 
גדוד 433 שבחטיבה 500. בפוסט שלו בפייסבוק 
הוא סיפר על חילוץ טנק שהוא השתתף בו באזור 
המוצב לבנה בחורף 1999. "המ"פ שלנו )אוהד 
נג'מה, כיום הוא קצין השריון הראשי(, קורא לי 
ואומר: דניאל, יש צוות שחוזר ממארב ארטישוק 
)אם אני לא טועה(, נכנס לשיפוע צד והלך לו 
גלגל הינע באמצע ההר, צריך להיכנס ולנסוע 
לגרור אותו לכאן". דניאל ממשיך: "לקחנו את 

אחד הטנקים שהיו במוצב ודחפור די־9 ויצאנו 
לדרך, בערך 1.5-2 ק"מ פנימה ומצאנו את הטנק. 
נתנו בהתחלה דחפור לעשות את העבודה כדי 
שיישר את הקרקע כדי להצליח לגרור אותו... 
אך באחד הסיבובים שלו גם הדחפור מתהפך". 
דניאל דיווח על האירוע בקשר ולא ממש האמינו 
לו. הזמן התחיל ללחוץ. "כבר מתחיל להיות 
אחר הצוהריים. לא רוצה להיכנס לחושך במצב 
הזה, אבל כמו כול דבר בלבנון, לא הכול הולך 
כמתוכנן". לאחר זמן מה "מחליטים במוצב שאין 
כבר זמן לבוא ולחלץ גם את הדחפור באותו 
יום, מודיעים לנו שנצטרך לישון כאן, באמצע 
הרכס ולהמתין לבוקר. החברה בסך הכול קיבלו 
את ההחלטה לא רע, אבל אי אפשר להגיד שלא 
היו חששות. המזל היחיד שלנו שלפחות נתקענו 
בצד הדרומי של הרכס ולא הצפוני. לא יודע איך, 
אבל הלילה עבר בשקט ללא שום בעיה. עברו לי 
בראש הרבה תרחישים בלילה וניסיתי לחשוב 

איך להגיב לכול דבר כזה או אחר שיקרה.
ביום למחרת, הגיעו אלינו נגמחון שליווה עוד 
דחפור די־9 שבא להפוך בחזרה את הכלי השני. 
אחרי שהצלחנו לסדר את הכלים כדי שיוכלו 
לנסוע יחד עם הטנק הנגרר, יצאנו לדרך לכיוון 
המוצב, שמחים ומבסוטים שהכול עבר בשלום".
דניאל פירסט חוזר לקיץ 1998 כשבאותו זמן 
הוא היה מ"מ בגדוד 430 של חטיבה 500. באותם 
ימים הוא וחבריו "תופסים גזרה מערבית, ואני 
מוציא בעיקר משימות חודרות עם נוהל קרב 
של יומיים־שלושה בקו יקינטון ולבנה". דניאל 
מפרט על אחת המשימות שקיבל: "משימה אחת, 
כנראה באזור א־צלאחני הייתה חשובה במיוחד 
וכול פעם נדחתה. אולי בגלל שזה היה המארב 

ארטישוק הראשון של החי"רניקים. אם אני 
זוכר נכון הם היו מפלוגת מסלול של גבעתי, 
אולי מגדוד צבר. החבר'ה היו צעירים מאוד 

ומפוחדים מאוד".
עד מהרה התחילו התקלות. "קיבלתי את 
הפיקוד על המשימה, מה שאומר שהקשר 
שלי מול החמ"ל והכוחות היה מוצפן. אך 
עם הנגמחון של החי"ר היה עם קשר רגיל כי 
לא היו מספיק מכשירים. תוך כדי הנסיעה 
בעלטה הלבנונית ובסמוך לעמדת המארב, 
מפסיק לעבוד לי בקר המפקד, אך השליטה 
של התותחן על הצריח המשיכה לעבוד. זוהי 
תקלה חמורה, אך בשל חשיבות המשימה 
החלטתי להמשיך ולא לבטל את המארב, 
וכיוונתי את הצריח בעזרת התותחן בפקודות 
קוליות, זאת במחשבה שהסריקה במארב 
ארטישוק מבוצעת מעמדת התותחן גם ככה".
"בהגעה לעמדה, הנוהל הוא שהנגמחון 
'מגהץ' את העמדה בעזרת ה"נוכרי" )גלגלים 
כבדים לפינוי מוקשים( לפני שאני נכנס אליה 
עם הטנק, וכך היה. הנגמחון סיים 'גיהוץ' 
וצוות החי״ר חזר אליו לאחר שָּפַרק. אני 
נכנס לעמדה, סורק את הסביבה בעיניים 
בראיית הלילה )לא הייתי חושף את עצמי 
לאור מכשירים ואמר״לים )אמצעיי ראיית 
לילה( בכלל בכדי לשמור על ראיית לילה טבעית(. 
פתאום אני מזהה בוואדי מתחת לעמדה, בטווח 
קרוב - אור פנס זז. אני תופס את מאג המפקד 
ומתחיל לרסס לכיוון תוך כדי שאני מכוון את 
התותחן לנקודה בפקודה קולית - תותח שמאלה 
סוב - עצור, תותח ימינה סוב - על!! מזהה?? 

התותחן מאשר זיהוי ואני שואג אש!!!
"תוך כדי, כשהתחלתי לירות, אני שומע את 
צעקות מ"מ החי"ר בקשר: 'קודקוד מה קורה??' 
אני פורץ בקשר לעדכן אותו ושומע את שלושת 
הביפים המקדימים לכול פריצה במוצפן ואני קולט 
את הסיטואציה שאין לי דרך לעדכן אותו. גם 
כי עוד לא פרסנו נל"ן לתקשורת בינינו במארב, 
וגם כי אני לא יכול באמצע ניהול אש )ובלי בקר 
מפקד(, תוך כדי הדיווחים לחמ"ל, לעבור ידנית 
לקשר רגיל. ברגע ששחררתי את פגז המעיך שהיה 
לי בקנה התותח לכיוון ההתקלות, צרחות מ"מ 
חי"ר בקשר היו כבר היסטריות לחלוטין ואני 
לא מאשים אותו - אין לו מושג מה קורה. הוא 
לא יודע מה עליו לעשות. מיד לאחר מכן הטענו 
סדרה של פגזי פלשט )פגזים ממולאים בחיצי 
מתכת קטנים( והתכוננתי לירות לנקודה. שאלתי 
את התותחן אם מזהה משהו והוא ענה שלא, 
מבצעים סריקה יסודית בארטישוק ורואים רק 
גחלים. רק בשלב הזה הצלחתי לעדכן את מ"מ 
החי"ר לגבי מה שהתרחש. האירוע לא התפתח 
ולא זיהינו שם תנועה עד הבוקר. לאחר החזרה 
לארץ מח"ט הגזרה שערך את התחקיר כינה אותי 
בשמות גנאי וסירב בתוקף לשלוח סריקה לאיתור 
גופות. החבר'ה הטובים שהיו בנגמחון נשארו עם 
חווית לבנון ראשונה מאוד לא נעימה שכנראה 

לא ישכחו". 

טנק מרכבה מהתקופה של אמנון אשל־אסולין
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שבות ואיל
גדל   ,27 בן  חיים־שלו,  איל 
במושב אלוני הבשן בצפון רמת 
הגולן, התגייס באוגוסט 2011 ושובץ 
בטירונות של חטיבה 188, ובהמשך 
יצא לקורס קשרים ושובץ כקשפ"ל 
)ַקּׁשָר פלוגתי(. במהלך החפש"ש 
)חופשת שחרור( הוקפץ למבצע 'צוק 
שבועות  שלושה  ולאחר  איתן' 
השתחרר בתאריך המיועד. ארבעה 
חודשים לאחר מכן חזר לשיזפון 
לתפקיד קשפ"ל בפלוגת הסייף, שם 
הכיר את שבות. שבות שלו, בת 26, 
עציון,  בגוש  שבות  באלון  גדלה 
התגייסה לקורס מדריכות שריון 
)קורס  לקמ"ד   2012 באפריל 

מדריכות( 97. שבות שובצה להיות מדריכת 
בק"ש )בקרת אש( מרכבה סימן 2, ובמחזור 

האחרון שלה הייתה חלק מסגל קמ"ד 102.
"כשהכרנו, כול הפלוגה צחקה עלינו שנהיה 
זוג ואנחנו התעלמנו, עד שכבר לא היה אפשר 
להתעלם והתחלנו לצאת. הנגדים של הפלוגה 
ואפילו הציעו לערוך לנו חתונה באוהל בשטח 

אש, וטענו שהם השדכנים", מספרת שבות. 
השירות המשותף באותה הפלוגה הקל על 
היחסים ובניית הקשר. "בחודשיים הראשונים 
שיצאנו היינו כמעט כול הזמן ביחד בבסיס".
עת  כשהגיעה  דווקא  הגיע  האתגר 
השחרור: בעת ששירתו יחד בשיזפון בילו 
שבות ואיל את רוב זמנם ביחד, אך באזרחות 

הם גרו רחוק מאד אחד מהשנייה. 
האהבה גברה על המרחק ולאחר 
שנה השניים נישאו. היום הם כבר 
נשואים ארבע וחצי שנים והורים 
לשתי בנות מקסימות. ביחד הם 
גרים ברמת הגולן לקול שריקות 
הפגזים, כשכול פעם ששומעים את 
מנגינת הפתיחה של "הפרח בגני" 
ישר מתחילים לשיר "תחנות שלוש". 
"הטען שלי במילואים בטוח שיש לנו 
מוביל טנקים במיטת התינוק. מעולם 
לא סתרתי את דבריו", מספר איל.

למצוא  ציפו  האם  כשנשאלו 
אהבה בשיזפון - שבות מספרת: 
"הבנות תמיד אמרו שאני צריכה 
)בן ישיבה(. איל  ֵּביְנִ"ש"  למצוא לי איזה 

בתגובה: "אני לא ֵּביְנִ"ש!"
איל ושבות גאים להיות שריונרים במיל', 
מגדלים את בנותיהם על אהבת הטנקים, הגריז 
והפודרה: "אין ספק שזה מוטיב חזק בבית 
וכול פעם שרואים טנק על מוביל או בשטח 
- מתלהבים כמו טירונים בתצוגת יכולות".

שבות ואיל

קופידון שיזפון
בפי רבים מחיילי השריון שיזפון מכונה שיבזון, אותו בסיס 
נידח באמצע המדבר, המזוהה עם הרים של פודרה ושמש 
יוקדת. ובכול זאת, ואולי דווקא בשממה, כשברקע געש 

המנועים, כמה ברי מזל מצאו בו לא פחות מאהבה
ליאור לינדר

מי מאיתנו לא שמע על זוג הנאהבים שהכירו בצבא, כשמבטם הצטלב בבסיס שכוח־אל, וכמו 
ששרה הזמרת ריהאנה - we found love in a hopeless place? עבור רבים מחיילי השריון שיזפון 
יכונה שיבזון, אותו בסיס נידח באמצע המדבר, המזוהה עם הרים של פודרה ושמש יוקדת. ובכול 
זאת, ואולי דווקא בשממה, כשברקע געוש המנועים, כמה ברי מזל מצאו בו לא פחות מאהבה. חמישה 
זוגות ברי מזל הסכימו לחלוק איתנו את סיפור האהבה שלהם, שנולד בסוף העולם. נראה ששיזפון זה 
מקום אידאלי להכיר בו בן או בת זוג: הילה ועינב הכירו את מי שלימים יינשאו להם, יוסי ואברהם 
)בהתאמה( כשהדריכו אותם בכיתה; שבות הכירה את בעלה איל, כששירתו ביחד בקבע, שיר הדריכה 

את החיילים של בן זוגה יואב, ואילו עמית הכירה את אופיר באמצעות חברה משותפת.
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עמית ואופיר
אופיר גנים, בן 27 מעומר שליד באר 
שבע, התגייס באוגוסט 2011 לחטיבה 7. שירת 
בחטיבה בתפקיד לוחם, מפקד, לאחר קורס 
קצינים שירת בשיזפון בתפקיד מ"מ וסמ"פ. 
עמית רואימי, בת 25 ממודיעין, התגייסה 
בדצמבר 2013 לקורס מדריכות שריון מספר 
102 ושובצה בתפקיד ַצָּפ"ה )צוות פיתוח 

הדרכה( האחראית על גדוד 198.
"הכול התחיל כשחברה הזמינה אותי 
לשבת עם ידיד שלה. אחרי שישבנו איתו 
הבטחתי לעצמי שאני לא אשב איתו שוב כי 
כואבות לי הלחיים בטירוף מרוב שחייכתי", 
מספרת עמית. "למרות שהיה לה חבר באותה 
תקופה", מספר עמית, "היה קשה לי להרפות 
ממנה והתחלתי לרדוף אחריה רבות. היא 
גרמה לי לרדוף אחריה כמעט חצי שנה עד 
שהיא הסכימה לצאת איתי. אמרתי לה: 
'בשישי בערב אני מגיע למודיעין ואחכה לך 
מתחת לבית שלך, את יכולה לרדת, את יכולה 
שלא - נתון לבחירתך, אבל אני אהיה שם' 

וככה הכל התחיל", מוסיף אופיר.
השניים שירתו יחד במשך שמונה חודשים 
שבהם העמיקו וביססו את הקשר שלהם. 
מקום הישיבה המועדף עליהם היה על הספסל 
בשדרת העצים, המכונה בפי חיילי שיזפון 

"החש"ן אליזה" )שאנס אליזה + חש"ן(.
כשאופיר ועמית רק התחילו לצאת, אופיר 
חשב לכבוש את ליבה במחווה רומנטית: 
"ויתרתי על רבעוש )כינוי ליציאה כבר ביום 
אחרי  בבית  שבוע(  סוף  לחופשת  רביעי 
השָּבעה של החיילים שלי, שיכולתי להיות 
בבית, חזרתי לבסיס לשמח אותה ולבלות 
איתה את הסילבסטר. הבאתי לה ולחברה 

שלה מלא ממתקים, כי ידעתי שהן סוגרות 
שבת, אבל כשהגעתי היא לא הייתה מוכנה 
להיפגש איתי בטענה שכאבה לה הבטן". 
עמית טוענת: "אכלתי משהו שעשה לי ממש 
רע ונכנסתי למיטה בלי לצאת ממנה. מסתבר 
שהוא חזר בשבילי לבסיס, וחברה שלי ניסתה 
לשכנע אותי לצאת להיפגש איתו. הייתי במצב 
כול כך נוראי שלא הסכמתי לצאת מהמיטה 
והיא הלכה במקומי. היא חזרה עם שקית 
של צ'וקולוקים )ממתקים( ואיחולי החלמה 
מהירה. עד היום הוא בטוח שהברזתי לו 

בכוונה מהסילבסטר".
אופיר השתחרר ארבעה חודשים לפני 
עמית, מה שגרם לשניים להסתגל למציאות 
חדשה. השניים אמנם השתחררו מהצבא לפני 
קרוב לחמש שנים, אך השריון נותר חלק בלתי 
נפרד מהזוגיות שלהם: "אני לא עושה גלצ"ח 
)גילוח וצחצוח( כול בוקר או טיפול לפני תנועה 
לרכב, אבל ברור שזה ששנינו מחיל השריון 
מאפיין משהו בקשר שלנו", מספר אופיר. עמית 
מוסיפה: "כול פעם שיש את השיר "הפרח בגני" 
הוא מתחלף לתחנות שלוש. כול פעם שיש 
טנק, לא משנה איפה, אנחנו מטפסים עליו".

היום השניים סטודנטים ובשנה הבאה 
יעברו לגור יחד בבאר שבע.

עינב ואברם
עינב מרכוס גדלה בקיבוץ עלומים )סמוך 
לצומת סעד במערב הנגב(. התגייסה ב־2012 
לתפקיד מדריכת שריון, שובצה למגמת נט"ר 
ולכיתת מנוע דלק אוויר. אברם רוזנבלום גדל 
במושב קשת ברמת הגולן. במארס 2011 
השירות  "במהלך  השריון.  לחיל  התגייס 
המשכתי לקמ"ט, ולאחר מכן לקק"ש. התפקיד 
 .401 האחרון שלי היה סמ"פ בצמ"פ של 
ארבעת אחיי הגדולים התגייסו גם לשריון 
ורציתי להמשיך את המסורת. רוב השירות 
הייתי בשיזפון בהכשרות חיילים, וב־2014 

השתתפתי ב'צוק איתן'". 
השניים הכירו בשיזפון כשעינב הדריכה 
את החיילים של אברם: "לא ממש הבנתי 
שהוא מתחיל איתי, כי הייתי מוקפת בבנים, 
אז אוטומטית סיננתי הרבה דברים שנאמרו 
אליי בקטע של פלרטוט. הוא ניסה לדבר איתי 
בעיקר על שאלות מקצועיות )היה נראה לי 
מוזר שקצין של נהגים כול הזמן שואל אותי 
שאלות מקצועיות ולא יודע בעצמו(. באחת 
השבתות סק"ם )סדרת קרב משולב( שסגרנו 

ביחד, הוא הציע לעשות סיבוב מסביב לבסיס 
והסכמתי. אחרי זה נפגשנו בערך חודש רק 
בבסיס, ואז הוא התחיל לבוא לאזור של 

הקיבוץ", מספרת עינב.
כול עוד עינב ואברם שירתו ביחד - הזוגיות 
נשמרה בסוד: "אברם לא ממש דיבר על זה 
אבל הסגל שלו ידע שהוא יוצא איתי. החיילים 
שלו לא ידעו בכלל, ויצא במזל שלא לימדתי 
אותם. ואני שמרתי בסוד במשך חצי שנה 

מהמדריכות, רק חברות קרובות ידעו. בגלל 
שהייתי ממש 'צהובה' )סלנג המציין מישהי 
או מישהו שממש מתנהג אחר הכללים( - אף 
אחד לא חשד, ורק בשחרור גילו שאנחנו 
יוצאים". לאחר חצי שנה של זוגיות בחממת 
שיזפון עינב השתחררה מצה"ל ואברם נכנס 
לקבע בשיזפון. אז היה המבחן האמיתי אם 
הזוגיות תצלח את המרחק הפיזי. ימים לאחר 
השחרור של עינב החל מבצע "צוק איתן", 
אירוע שנתן מקפצה ליחסים בין השניים. 
מקום המפגש הסודי שלהם היה בכיתת מנוע.
היום השניים כבר נשואים קרוב לארבע 
בירושלים.  לגור  עברו  ולאחרונה  שנים, 
כשנשאלו האם משהו מהשריון נשאר איתם 
- אין צל של ספק: "זו גאוות יחידה שתמיד 
תלך איתנו" מספר אברם: "כמובן שכול פעם 
שמשהו מנווט הוא משתמש בפו"דים )פקודות 
ודיווחים(". אפילו בחתונה שלהם אימא של 
עינב הצליחה לקבל סרטון מקשנ"ר דאז, מברך 
את 'אברם המ"פ ועינת מדריכת השריון'. "מזל 

שזה לא הוצג בסוף", צוחקת עינב.

עמית ואופיר

עינב ואברם
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יוסי והילה
הילה חזן יעקובי מצור הדסה, 
התגייסה  ביתר,  למבוא  עברה 
ב־2012 לקורס מדריכות שריון, 
שובצה במגמת נט"ר כמדריכת 
עקרונות נהיגה. במחזור האחרון 
לשירות הייתה מפקדת בַצָּפ"ה 
בקורס  הדרכה(  פיתוח  )צוות 
מדריכות שריון 102. יוסי יעקובי 
גדל בירושלים, התגייס ב־2011 
ויצא לקמ"ט וקק"ש ישירים. לאחר 
קורס הקצינים שירת בתפקיד מ"מ 
עבר  במבצעית,  מ"מ  טירונים, 
למסייעת, שימש סמ"פ מסייעת 
וגנק"ש )גנן קק"ש( ראשון של 
שירותו  את  וסיים  המסייעת, 

בתפקיד חונך בצאלים. יוסי לקח חלק במבצע 
"עמוד ענן" ובמבצע "צוק איתן".

הילה הכירה את יוסי כשהדריכה את הסגל 
שבו היה מ"מ. השניים חלוקים בנושא מי 
התחיל עם מי: יוסי טוען שהילה 'עשתה לו 
עיניים' ואילו הילה טוענת שיוסי התחיל 

התחילו  השניים  השיעור.  במהלך  איתה 
לצאת באופן רשמי כשהילה השתחררה: 
"ממש רציתי לשמור על קשר אז שלחתי ליוסי 
הודעה בפייסבוק והוא אמר שהוא מירושלים. 
בהתחלה דיברנו הרבה על השריון ולאט לאט 
נהיינו זוג. במשך שנתיים של זוגיות הוא היה 

בצבא, יום אחרי השחרור של יוסי 
טסנו לטיול הגדול ביחד. איך 
שהוא גזר חוגר )פנקס החוגר( 
הוא בא הבייתה, ארז תיק וכבר 
יחד למרכז  לנו כרטיסים  היה 

אמריקה".
השניים אמנם לא היו בזוגיות 
בתקופה ששירתו יחד בשיזפון, 
אך כשיוסי שירת במוצבים ליד 
מגיעה  הייתה  הילה  ירושלים 
לבקר אותו בשבתות, הכירה את 
החיילים שלו וביחד היו יוצאים 

לטיולים באזור.
השניים ביחד כבר שש שנים, 
מתוכן נשואים שנה וחצי וכיום 
הם סטודנטים. הילה לומדת משפטים ומנהל 
עסקים באוניברסיטה עברית ויוסי לומד ניהול 
ומדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה. הם 
גרים במבשרת ומתים על חיל שריון: "בנהיגה 
נניח אומרים דברים כמו ימינה חזק". עד היום 

יוסי שר על הילה שירי קמ"דיות...

שיר ויואב
גדל ברעננה, התגייס  יואב אביסרה 
במארס 2012 לחיל השריון, לאחר שסימן 
את חיל השריון 3 במנילה, ולא האמין שיקבל 
שיבוץ בחיל. יצא לקורס מפקדי טנקים לאחר 
הצמ"פ, פיקד בפלוגת לביא בגדוד 75 בקו 
כחול, ולאחר קורס הקצינים שירת בתפקיד 
קמב"ץ 195 במשך שנה ושמונה חודשים 
שובץ  מכן  לאחר  בצמ"פ.  מ"מ  ובתפקיד 
לתפקיד מ"מ בפרויקט מסווג. שיר כהן, נולדה 
ציונה. כשהייתה בת שש עברה עם  בנס 
משפחתה לגור בארצות הברית. שיר עשתה 
עליה עם גרעין צב"ר והתגייסה בדצמבר 2013 
לקורס מדריכות שריון מספר 102, בסופו 
שובצה להיות מדריכת מאמן צוות של מרכבה 
סימן 4. בתום השירות חתמה קבע בפלוגת 

סייף, שם הכירה את יואב.
"דיי שמתי עין עליה, אבל היא לא ספרה 
אותי בהתחלה, נרדמתי בשיעורים, איחרתי 
לאימון במאמן ב־40 דקות ששיר העבירה, ועוד 
כל מיני דברים. קצת זמן אחרי, ידעתי שהיא 
הולכת עם לינדר להופעה של טונה ובאלקן 
ביט בוקס בנמל והזרמתי חברים שלי שיבואו 
איתי, ולהפתעתי הם זרמו. משם דיברנו קצת, 
הזמנתי אותה לדייט רומנטי, ומאז אנחנו 

ביחד", מספר יואב. העובדה ששניהם שירתו 
ביחד בסגל של אותה הפלוגה תרמה לזוגיות: 
"בגלל שזה היה תחילת הקשר אז רצינו להיות 
כול הזמן יחד. כול ערב הינו נפגשים בסתר, 
יואב היה מביא תה ואני עוגיות, ויושבים 
ומדברים. היו חשדות של כמה אנשים, וגם 
דניאל )המ"פ( ראה אותנו מדברים מחוץ למגורי 
הבנות ונראה לי שהוא הבין שמשהו קורה", 
נזכרת שיר. שיר השתחררה כמה חודשים לפני 
יואב וטסה לחודשיים למשפחתה בארצות 
הברית. זאת הייתה תקופה מאתגרת עבור 
בני הזוג, משום שהקשר היה בתחילת הדרך 
והיו הרבה סימני שאלה. יואב חשש ששיר 
תחליט להישאר בארצות הברית, אך למזלו 
)וגם למזלה( היא חזרה, וכמה חודשים אחרי 
שגם יואב השתחרר השניים טסו ל־8 חודשים 
לדרום אמריקה ולארצות הברית, וללא ספק 
חיזקו מאוד את הקשר שלהם. כשנשאלו האם 
ציפו למצוא אהבה בשיזפון, שיר צוחקת: "כן, 

רציתי חתן יהודי".
ברעננה,  ביחד  גרים  ויואב  שיר  כיום 
מסיימים את התואר הראשון שלהם: שיר 
ויואב  וכלכלה  סטודנטית למנהל עסקים 

סטודנט לביולוגיה. שיר ויואב

הילה ויוסי
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ליאור לינדר*

אפריל השנה )2020( גדוד 74 

ההסבה ב את  רשמית  התחיל 
מטנקי מרכבה סימן 3 לטנקי 
מרכבה סימן 4. הפלוגות עברו 
תחילה שבועיים בשיזפון שכללו 
שיעורים פרונטליים והדגמות ממדריכות השריון, 
ולאחר מכן אימונים במאמן הנהיגה ובמאמן 
הצוות. בתום השבועיים בשיזפון עברו החיילים 
ליד צאלים והתחילו  למחנה הבשור החדש 
באימון ההסבה בשבוע תרגולות, לאחר מכן 
שבוע צוות ולבסוף תרגילים משולבים הכוללים 

ירי. 

השבוע חזרו חיילי הגדוד להתאמן אחרי 
שזכו לשבוע בבית, שכלל את יום הזיכרון ויום 
העצמאות, לאחר ארבעים ימים ששהו ברציפות 
בבסיס בגלל התפרצות נגיף הקורונה. דביר 
אביב, טען ג' מפלוגת "ונוס" מספר על יום 
הזיכרון במתכונת קצת אחרת: "יום הזיכרון 
הנוכחי היה עצוב. בדרך כלל בפלוגה יש מסורת 
הולך לקבר של חלל מהפלוגה,  חייל  שכול 
לדוגמה: קודקוד הולך לקבר של מ"פ שנהרג, 
סרן אבי רוניס גרינוולד שנפל במלחמת יום 
הכיפורים; 3ב הולך ל־3ב שנהרג, וכו'. השנה 
כול אחד קיבל נר דיגיטלי שהדלקנו באתר 

הסבה בצל 
הקורונה

המפקדים והלוחמים של גדוד 74 "סער" של חטיבה 188 החלו הסבה לטנק 
המתקדם מרכבה סימן 4 מהדגם החדיש שלו. "התחושה היא קודם כול שסומכים 
עלינו ומאמינים ביכולת שלנו - גם להסב את עצמנו וגם להתאמן וגם לעלות לקו 

הכי חשוב במדינה. מרגישים מסופקים וגורמים לעצמנו לעבוד שעות נוספות, 
מעבר להכנה של עצמנו לקרב, להכין את עצמנו לקו עזה שיש לו את האתגרים 

שלו", מספר אריק הוימן, מ"פ "ונוס"

טנק 3 של פלוגת ונוס
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יזכור והביקור בבתי הקברות היה חסר מאד". 
בזמן שהתנועה שלנו מוגבלת לרדיוס של 
כמה מאות מטרים מהבית וחלה עלינו חובה 
לעטות מסכה בציבור, העסקים סגורים ויש 
הרבה חוסר ודאות, הצבא ממשיך במשימתו, 
כמעט ללא שינוי. הימים הארוכים שהחיילים 
לא יוצאים הביתה אמנם מאתגרים, אך במקביל 
נוצר הווי חדש. כשאני מבקרת במגנן הטנקים 
ליד לש"ביית 'שיקגו' נדמה לרגע כאילו אין 

קורונה בעולם. 
"הרבה יותר קשה לחיות באופן כללי, כול דבר 
צריך להיות בקבוצות קטנות. מחלקה זו בערך 
המסגרת הכי גדולה שיכולה להיפגש באופן 
קרוב. כול התכנסות גדולה יותר ממחלקה זה 
מסכות ובלגאנים ולהיות בחוץ ולא בפנים, וקשה 
להעביר ככה מסרים", מספר רותם סלע, מ"מ 
4 בפלוגת חרב, על האתגרים החדשים שנולדו 
בעידן הקורונה. בכול זאת, החיילים לא מרגישים 
הבדל משמעותי, כפי שמספר יצחק נימני, הטען 
של צוות 4: "מבחינתי זה דורש קצת מנטליות 
יותר חזקה בתקופה שלא רואים כמעט את 
הבית וכו'. בסך הכול האימון מתקדם כרגיל, 
מבצעים את התרגילים ולא מרגישים הבדל 

מבחינה מקצועית".
הטנקים החדשים נקיים ומבריקים, הכול 
חדש, אפילו השילוטים והסימונים הטקטיים 
נצבעו על ידי חיילי הפלוגות. פלוגה ו' מתגאה 
בשחזור של השילוט המיתולוגי משנת 2006, 
ואילו בפלוגה ח' יצרו שבלונות בחיתוך לייזר 
עבור ההוויי הקרבי. החיילים מתבדחים על 
כך שהטנקים נראים כמו חלליות על זחלים. 
הטנק הרבה יותר טכנולוגי וההבדלים בין סוגי 
המרכבות באים לידי ביטוי בכול הרבדים, אפילו 

הפו"דים )פקודות ודיווחים( חדשים!
"יש הרבה יותר יכולות. עכשיו לכול אנשי 
הצוות יש שו"ב, כולם יכולים להעלות מטרות, 
כולם יכולים לסרוק וגם המקום בטנק - יש יותר 
מקום לעמוד", מספר דביר. רותם מוסיף מנקודת 
המבט של מפקד הטנק: "ההבדל העיקרי שאני 

בתור מפקד יכול להפעיל בצורה יותר טובה 
את הצוות, והם הרבה יותר שותפים ללחימה. 
הצוות רואה את שדה הקרב, רואה את האויב, 
את המפה, והם יכולים לעזור לי הרבה יותר. 
זה משאיר לי מקום להילחם ולא להתעסק 
בשטויות. שחר יוכליס, תותחן ג' מפלוגה ח' 
התלהב מהחידושים בתא התותחן: "אפילו 
לתותחן יש הרבה יותר גאדג'טים בהבדל ניכר 
ממה שהיה לו בסימן 3, וזה משפר לו כול כך 
הרבה את היכולת לירות ואפילו לאתר מטרות, 
כמו פונקציית 'הבא תותח' שבסימן 3 היתה 

קיימת רק אצל המפקד". 
החיילים הוותיקים הופתעו לטובה מהיכולות 
של סימן 4. עידו שגיא, מט"ק ג' של פלוגה ח', 
משתף: "הרבה יותר מרווח ממה שחשבתי, יש 
הרבה יותר מקום להתנועע, לפנות פצועים, 
לישון", הוא מסיים בחיוך. בר מולר, נהג ג' 
בפלוגה ח' מוסיף: "כול החידושים הטכנולוגים 
הרבה יותר נוחים. למשל האמר"ל )אמצעי ראיית 
לילה( של הנהג, הרבה יותר נוח לעומת ה"וילון". 

יש גם יותר מקום בתוך התא".

שימשה מדריכת שריון במחנה שיזפון בשנים 2016-2013. לאחרונה כתבה ספר בשם "רעות שריונאים" העוקב אחר שריונר  * ליאור לינדר 
אלמוני החל משלב המקצועות ועד לסיום קורס קציני שריון.

טנק ג' של פלוגת חרב בתרגיל אש בצאלים

צוות ג' של פלוגת ונוס. מימין: עמית בראון, 
דביר אביב, אריק הוימן המ"פ, גל עדיקה

צוות ג' של פלוגת חרב. מימין למעלה: עידו שגיא, שחר יוכליס, ויושב למטה בר מולר

טנק ג' של פלוגת ונוס
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המרכבות,  בין  השוואה  עורכים  בעודנו 
היתרונות והחסרונות של כול סימן, החיילים 
מדברים על סימן 3 בחיוך. בר מתוודה שיתגעגע 
למדף הנהג, עידו יתגעגע לבלם הקשה, דביר 
יתגעגע למא"ג־טען ורותם יתגעגע לפתרון 

תקלות באמצעות פטיש 5. 
מרכבה סימן 3, כבודה במקומה מונח, אך 
ההסבה לסימן 4 מביאה איתה משמעות חדשה 
ללוחמי גדוד 74, כפי שמספר אריאל ארליך, 
מ"פ חרב: "עכשיו אני יודע שאנחנו בחזית 
הלחימה. אנחנו הראשונים גם בחטיבה 188 
וגם בכללי, סימני 4 הם בחזית, בזכות המעיל 
רוח, דגם 4־400 המתקדם, וההבדל הוא תחושת 
המשמעות שעלתה פי כמה". אריק הוימן, מ"פ 
"ונוס" מוסיף: "ההבדל הוא שבניגוד לסימני 3 
שהחשיבה היא איך לברוח מהנ"ט ולמצוא אותו 
דרך אמצעים חיצוניים, עם סימני 4 אני סומך 
על החיישנים שלי - על ה"מעיל רוח", ודווקא 
לדעת לזהות את הנ"ט עם טנקים ממוגנים, 
לפגוע בו גם עם אמצעים של הפלוגה ולהיות 
קטלני, לנצל את היכולת של ה"מעיל רוח" 
לזהות נ"ט ולהשמיד אותו במרחב. השוני בא 
לידי ביטוי גם בעצמאות של הצוות. קיבלנו 
אחריות להיות הראשונים בחטיבה וצריך להיות 
סמן ימני. בתור מ"פ סימן 3 אתה רוצה להוביל 
את הפלוגה הכי חזקה, אבל כולם עושים את 

זה בתצורה כזאת או אחרת. בנובמבר יסתכלו 
עלינו בחטיבה - איך אנחנו עושים ומה אנחנו 
עושים, הניסויים והמסקנות של החטיבה הן 

ביחס אלינו".
בתום ההסבה צפוי הגדוד לערוך תרג"ד 
)תרגיל גדודי( ואחריו לרדת לעזה לתעסוקה 
 .4 סימני  על  הראשונה  בפעם  מבצעית, 
שלהם  התחושה  מה  נשאלים  כשהלוחמים 
לגבי תפיסת קו עזה עם טנק חדש, הם נחושים 
ומאמינים בעצמם, מחכים לבחון את יכולות 
הטנק בזמן אמת. "התחושה היא קודם כול 
שסומכים עלינו ומאמינים ביכולת שלנו - גם 
להסב את עצמנו וגם להתאמן וגם לעלות לקו 
הכי חשוב במדינה. מרגישים מסופקים וגורמים 
לעצמנו לעבוד שעות נוספות, מעבר להכנה של 
עצמנו לקרב להכין את עצמנו לקו עזה שיש לו 
את האתגרים שלו", מספר אריק. בנוסף אריאל 
מספר: "אני חושב שהאימון שאנחנו מבצעים 
הוא מהטובים שיש, החבר'ה פה באמת מאומנים 
בצורה יוצאת מן הכלל. תנאיי האימון שלהם 
ונגיע  יוצאים מן הכלל. אנחנו כבר מוכנים 
מוכנים. כלומר, המפקדים מוכנים ומעולים, 
החיילים מצוינים, לטנק בטוח תהיה טבילת 
אש ונצטרך ללמוד אותו קצת יותר, אבל חד 
משמעית ההסבה הזאת עברה עלינו בצורה מאד 

מאד טובה".  אריאל ארליך מ"פ חרב
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היפגעות 
המפקד בלחימה 

והשפעתה
 לפי מפקדים בכירים בצה"ל העימותים העתידיים יהיו 

בעוצמה גבוהה יותר מזו שחווינו ב־20 השנים האחרונות, 
ומדממים יותר. ערכתי ניתוח השוואתי בין שלושה קרבות 

ממלחמת לבנון השנייה, של לחימת הגדודים 9 ו־52 מחטיבה 
401, שבהם המג"ד נפגע, ובדקתי כיצד השפיעה היפגעות 

המג"ד על המשך תפקוד הגדודים במלחמה זו, והאם אפשר 
להיערך מבעוד מועד לאירוע כזה בעתיד?

לחימת גדוד שריון 9 בגזרת הסלוקי 
במלחמת לבנון השנייה

בליל שבת 11 באוגוסט 2006 קיבלה חטיבת 
השריון 401 אישור לנוע למשימתה - חציית 
נחל הסלוקי ומעבר דרך הכפר הלבנוני ע'נדוריה 
מערבה לכיבוש שטחים וכפרים שמהם נורו 
רקטות לעורף מדינת ישראל. החטיבה בפיקוד 
אל"ם מוטי כידור חצתה את הגבול בלילה ונעה 
מערבה, מאזור קיבוץ מנרה לשטח לבנון. גדודי 
החטיבה נעו בתוך ואדי בריך )ראו מפה(. על 
גדוד 9 הוטל להוביל את הכוח בראש החטיבה 
עד לע'נדוריה, לבנות מל"ן )מרכז לוגיסטי נפרס( 
ממערב לכפר במהלך יום הלחימה הראשון, 
ובהמשך לתקוף עם החטיבה כוחות אויב במרחב 
העיירה ג'ויא. הגדוד המתין לאישור תנועה בתוך 
ואדי בריך. המרחק בינו לבין הכפר ע'נדוריה בקו 
אווירי היה כשלושה קילומטרים בלבד, אך היה 
זה קטע הררי קשה לתנועת טנקים, שבו היה 
צריך לחצות את נחל הסלוקי ולנוע על כביש צר 
ומפותל שלמרגלותיו תהום עמוקה. נחל הסלוקי 

היה נחל אכזב, אולם חצייתו התאפשרה רק על 
גבי גשר אירי שהיה מעבר הכרחי או במעבר 

חלופי שנדרש להכשיר הנדסית.
גדוד 9 הסדיר מצויד בטנקי מרכבה סימן 4 
)ללא 'מעיל רוח' בעת המלחמה(. לביצוע המשימה 
יצא הגדוד עם שלוש פלוגות מוקטנות: פלוגת 
טנקים ל' בפיקודו של סרן שי ברנשטיין ז"ל, 
פלוגת טנקים מ' בפיקודו של סרן חביאר גוכמן, 
פלוגת חרמ"ש במילואים בפיקודו של רס"ן עומר 
הרמלין. פלוגת החרמ"ש נעה בתוך בטן הטנקים 
של פלוגות ל' ו־מ'. בהרכב הגדוד לא נכללו כוחות 
הנדסה אף שהמשימות והתוכניות חייבו כוחות 
כאלה, במיוחד בשל השטח ההררי הקשה. הסיבה 
הייתה החשש מהיפגעות כלים שאינם תורמים 
ישירות ללחימה. לכן הוחלט לצאת למשימה עם 
טנקים בלבד. המג"ד הספיק לקיים נוהל קרב 
סדור לפני יציאת הגדוד למשימתו. המורל היה 
גבוה חרף המקצועיות הלקויה של הטנקיסטים, 
שנבעה ממיעוט ההכשרה והאימונים בתרגולות 
ובטכניקות קרביות בסיסיות. ניכר כי מקצועיותם 
של החיילים והמפקדים נפגעה בעיקר בשל 

העובדה שעד המלחמה עסקו בעיקר בלחימה 
בטרור שלא על גבי טנקים, אלא בשמשם חיילי 
חי"ר. במלחמה נדרש הגדוד לראשונה להילחם 
בקרב תנועה בשטח הררי. סמג"ד 9 רס"ן שימי 
בטאט הופקד על בניית המל"ן, אף שעד קבלת 

המשימה לא ידע מהו מל"ן כלל.
סמוך לשעה 10:30 בשבת, בוקר 12 בחודש, 
התקשר מח"ט 401 למג"ד 9 ונתן לו אישור לצאת 
למשימה. המג"ד פקד על תחילת תנועה. פלוגה 
ל' בפיקודו של שי ברנשטיין הובילה את תנועת 
החטיבה, המ"פ בראש הפלוגה והמג"ד בתוכה, 
בטנק הרביעי בסדר התנועה. פלוגה ל' שהחלה 
לנוע עם שבעה טנקים נותרה עם חמישה בלבד 
לאחר שטנק מ"מ 1 החליק על סלע ופרס זחל 
לפני שחצה את הסלוקי וטנק נוסף נתקע מוקדם 
יותר. בשעה שהטנקים הראשונים הגיעו לסלוקי, 
נורה לעברם מטח טילים נ"ט מהכפר פרון, 
ממרחק של כ־2400 מטרים. טנק המג"ד נפגע 
ראשון. הטיל פגע בחזית הצריח וחדר באופן 
חלקי את המיגון. בשל ההדף איבד אפי המג"ד 
את ההכרה ונפגע בריאותיו. צוותו פינה אותו 

רס"ן אלעד אפרתי
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לאחור. באותו מטח טילים נפגע גם טנק מ"מ 
2 מפלוגה ל', אך הפגיעה הסבה נזק לטנק בלבד.
הסמג"ד קיבל את הדיווח אודות היפגעות 
המג"ד מקמב"ץ הגדוד ובהדרגה הבין שנטל 
האחריות נמצא מאותו הרגע על כתפיו. "הקמב"ץ 
התקשר אליי והודיע לי: 'קודקוד נפל, קודקוד 
נפל'. לא הבנתי בהתחלה מה זה אומר, לקח 
לי זמן לעכל את זה שנטל האחריות על הגדוד 

עבר אליי".
שימי הסמג"ד ומ"פ מ' סרן גוכמן ירו לעבר 
בתים בכפר פרון שבהם זיהו את מקור הירי 
לעברם, עד שהירי פסק. הם המשיכו לנוע עד 
לנקודה שבה נעצר הכוח הקדמי של הגדוד קודם 
לכן, ובתוכו המג"ד ופלוגה ל'. בנקודה זו נפרס 
תאג"ד של חטיבת הנח"ל. הסמג"ד הודיע למח"ט 
שמבחינתו אפשר להמשיך במשימה כיוון שעד 
לשלב זה, לאחר הירי לעבר כוחות הגדוד, רק 
שני טנקים נפגעו ויצאו מכלל פעולה בחציית 

הסלוקי. שימי המג"ד בפועל מאותו רגע, עשה 
הערכת מצב ותכנן יחד עם מ"פ ל' ומ"פ מ' כיצד 
להמשיך לבצע את המשימה. בסיום הערכת 
המצב הוחלט להמשיך לנוע בציר הראשי שהוביל 
בין שני הכפרים פרון וע'נדוריה. בדיעבד הסתבר 
שהייתה אי־הבנה בין מח"ט הנח"ל למח"ט 401 
לגבי המשימה שהוטלה על חטיבת הנח"ל. מח"ט 
401 היה משוכנע שחטיבת הנח"ל תפתח את 
הציר הראשי לע'נדוריה, כלומר את ציר הכביש 
שעובר בחלקו הדרומי של הכפר, ואילו מח"ט 
הנח"ל הבין שעליו לפתוח נתיב צפוני יותר דרך 
השטח ההררי, ועל כן הנחה לכבוש את החלק 

הצפוני של ע'נדוריה.
הסמג"ד שימי אישר להמשיך לנוע ומ"פ ל' 
הוביל את התנועה במעלה ההררי על הכביש 
הצר והמתפתל לעבר ע'נדוריה. במהלך תנועה 
זו הופעל מטען על טנק סמ"פ ל'. הטנק נתקע 
בשיפוע צד והיה צורך לחלצו בסיוע כלי נוסף. 

מ"מ 2 שחש לעזרת הסמ"פ, נתקע גם הוא עם 
הטנק בשיפוע צד ופרס זחל. בניסיון החילוץ 
של טנק המ"מ בידי המ"פ נורה מטח טילי נ"ט 
שפגע בטנק המ"פ והרג אותו ואת צוותו, והנהג 
נפגע קשה אך ניצל. זו הייתה שעת צהרים וחום 
השמש של חודש אוגוסט, העיק על כולם והתגבר.

תמונת המצב של הכוחות בצוהרי היום הייתה 
שהגדוד תקוע ליד ע'נדוריה, ובמרחב שממערב 
לסלוקי נוצרו שלושה מוקדי פעילות במרחק של 
כ־600 מטרים בלבד: באזור התאג"ד של הנח"ל 
)נק' 3 במפה( שבו עצר הסמג"ד, סמוך לפיצוץ 
המטען על הציר )נקודה 4 במפה( שבו היה סמ"פ 
ל', ובשטח הנחות טופוגרפית ליד הכפר ע'נדוריה, 

שבו נפגע טנק מ"פ ל' )נקודה 5 במפה(.
בסביבות השעה 14:00 קיבל שימי הסמג"ד 
דיווחים סותרים לגבי מצב הנפגעים בטנק מ"פ 
ל'. הוא העריך שלא יהיה אפשר להשלים את 
משימת הגדוד ולהמשיך מערבה לרמת ע'נדוריה 
מסיבות מעשיות: הציר היה חסום, לכוח לא 
הוקצו דחפורים שעמם אפשר היה להכשיר 
את הציר ולא נמצא נתיב חלופי בשטח ההררי 
שבו הטנקים יכלו להתקדם. באותן נסיבות יחס 
הסמג"ד חשיבות העליונה לחילוץ הנפגעים של 
פלוגה ל'. ואכן החל מאותה הערכת מצב של 
הסמג"ד החלו מאמצים לפנות את הפצועים 
ואת ההרוגים. עם רדת החשיכה הורה מח"ט 
401 לשימי הסמג"ד להתארגן במקום, כי לא 
ניתן עדיין אישור להמשיך בתנועה. תוך כדי 
ההתארגנות על הטנק שלו מעד שימי ונחבל 
ברגלו - הוא פונה לשטח ישראל לקבלת טיפול 
רפואי וכך סיים את המלחמה. בלילה הגיע לאזור 
התאג"ד גדוד טנקים 52 בפיקודו של סא"ל צחי 
שגב. הגדוד הוביל עמו שני דחפורים )די־9( 
ובתוך חצי שעה הם פרצו נתיב תנועה לטנקים 
מערבה, חברו לגדוד הנח"ל מצפון לע'נדוריה 
וסייעו בהשלמת כיבוש הכפר. ביומיים לאחר מכן 
שבהם שהה גדוד 9 במקום, עסקו מפקדיו בחילוץ 
לאחור של הטנקים הפגועים. בסופו של דבר 
הגדוד לא הצליח לבצע את משימתו ולהתייצב 

בשטחים השולטים ממערב לע'נדוריה1.

לחימת גדוד 52 בפאתי בינת ג'בייל 
במלחמת לבנון השנייה

בשבת בצהריים 22 ביולי השתתף מח"ט 
גולני אל"ם תמיר ידעי בקבוצת פקודות שערך 
מפקד אוגדה 91, תא"ל גל הירש. המשימה 
האוגדתית היתה להשתלט על העיירה בינת 
ג'בייל: חטיבת גולני תתקוף ממזרח, חטיבת 
הצנחנים 35 בפיקודו של אל"ם חגי מרדכי 
תתקוף ממערב וחטיבת השריון 7 בפיקודו של 
אל"ם אמנון אשל תחפה מדרום. האוכלוסייה 
בעיירה בינת ג'בייל מנתה כעשרים אלף איש. 
רובם נטשו את בתיהם לאחר שצה"ל הזהיר 
אותם על התמרון שעומד להתממש במרחב. 
מאות לוחמי חיזבאללה נערכו בתוך בתי העיירה 
ומחוץ להם. הבתים נבנו על שטח הררי נרחב 
רבועים.  קילומטרים  כשלושה  של  בשטח 

גדוד שריון 9 מכנס ללחימה בגזרת הסלוקי
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במדויק.  ידועה  היתה  לא  האויב  היערכות 
מח"ט גולני כינס את מפקדי הגדודים בבסיס 
להם את משימת  ומסר  נהריה  גולני שליד 
החטיבה: להשתלט על פאתי העיירה בינת 
ג'בייל ממזרח, לפגוע באויב ובאמצעי הלחימה 
שלו ולהשפיע בעצם הנוכחות של צה"ל במרחב. 
תוכנית החטיבה הייתה ששלושת הגדודים 
יתקפו בו־זמנית וישתלטו על השטח: גדוד 
יועד  ירום  יואב  בפיקודו של סא"ל  הסיור 
לנוע באגף הימני, גדוד "אגוז" בפיקודו של 
סא"ל מרדכי כהנא יועד לנוע באגף השמאלי, 
גדוד 51 בפיקודו של סא"ל יניב עשור יועד 
לנוע במרכז, גדוד 52 בפיקודו של סא"ל גיא 

קבילי היה אמור להישאר ככוח חילוץ ועתודה 
מאחור. תחילת הביצוע נקבעה ליום ראשון 
23 ביולי עם רדת החשיכה. כפי שציין המח"ט 
בתדריך, דובר במבצע פשיטה שיימשך כ־48 
שעות, ולאחריו תחזור החטיבה לשטח ישראל2. 
גדוד 52 ניסח את משימתו כך: צק"ג )צוות קרב 
גדודי( 52 יתקוף ויכבוש את אוכף ג'בל כחיל, 
יחפה לכיבוש ולשהייה בבינת ג'בייל עד "ש" 
+ 36 שעות, כול זאת כדי לאפשר את שליטת 
האוגדה במרחב. ה"ש" לביצוע החטיבתי נקבע 
לשעה 22:00. כוחות הגדוד היו פלוגת טנקים 
ח' בפיקוד סרן יובל כנען, שכללה את טנק 
המ"פ ועוד שלוש מחלקות מוקטנות )בסה"כ 

שישה טנקים מלבד טנק המ"פ(, פלוגת חי"ר ב' 
)מסלול( מגדוד 51 בפיקודו של סרן גל קרבקי, 
פלוגת הנדסה ב' שכללה שישה נגמ"שי "פומה" 
ושני דחפורים. גדוד 52 "הוקפץ" מאימון שביצע 

לפני המבצע במרחב רמת הגולן.
בחצות לערך חצה הגדוד את גדר הגבול 
וארבעים דקות לאחר מכן התמקם מ"פ ח' על 
אוכף "הפגודה" שממערב לג'בל כחיל )ראה 
מפה(. בשעה 05:00 התקבל בגדוד דיווח ראשוני 
על פצועים בגדוד 51, וכשעה לאחר מכן נערכה 
פלוגה ח' של גדוד 52 לחילוץ פצועים ממרחב 
בינת ג'בייל. הכוח כלל את מ"פ ח', מ"מ 3 סג"ם 
לוטן סלוין וצוות "טנקבולנס" )טנק המותאם 

לפינוי פצועים ובתוכו רופאה גדודית(.
בשעה 07:15 יצא כוח החילוץ לדרכו לאחר 
שדווח לו מיקומם המדויק של הפצועים. בשעה 
08:15 חבר לפצועים הכוח בפיקודו של מ"פ ח', 
ולאחר כחצי שעה לערך החל לנוע לאחור עם 
הפצועים בתוך הטנקים, לכיוון שטח ישראל. 
בשעה 09:12 נפגע טנק מ"מ 3 מטיל נ"ט ששוגר 
ממרחב הרכס שבו נמצא הכפר עיתרון, בעת 
הטיפוס חזרה מאוכף "הפגודה". המ"מ נהרג מיד. 
בשעה 09:20 חבר סמ"פ ח' לטנק מ"מ 3 ודיווח על 
כך שהמ"מ נהרג מפגיעת טיל הנ"ט. בשעה 09:28 
עלה טנק המג"ד על מטען רב עוצמה שעה שהחל 
לנוע צפונה מאוכף "הפגודה" כדי לחבור לכוח 
החילוץ. בשל פיצוץ המטען עף המג"ד מהטנק 
ונפצע קשה, ואתו גם אנשי צוותו ובהם קצין 
המבצעים הגדודי, קצין המודיעין הגדודי, קצין 
הקשר הגדודי, נהג הטנק, טען־קשר ותותחן. 
למעט קצין המודיעין וקצין הקשר כולם נפצעו 
באורח בינוני עד קשה. התותחן נלכד בתוך הצריח 
שהתנתק מן התובה כתוצאה מעוצמת הפיצוץ 

ולאחר מכן נהרג.
הסמג"ד רס"ן אלי מיכלסון שראה את כול 
המתרחש מאוכף "הפגודה", חבר לטנק המג"ד 
והחל לפקד על פינוי הפצועים. בשעה 13:25 
הסתיים הפינוי של כלל הפצועים וההרוגים 
של גדוד 52 ושל גולני, שהיו בכוח החילוץ של 
פלוגה ח'. לאחר פינוי הפצועים עסק הגדוד 
בפינוי הטנקים הפגועים, במבצע חילוץ שנמשך 
כחמישה ימים והסתיים ביום שבת של אותו 
שבוע. על מבצע החילוץ פיקד סא"ל צחי שגב 
שהיה מפקד הגדוד הקודם, לפני סא"ל גיא קבילי. 
הגדוד המשיך לתפקד כגדוד ולבצע משימות 
מגוונות ומורכבות בפיקודן של חטיבת גולני 
וחטיבת הנח"ל, עד סיום המלחמה. הוא עמד 

בכלל המשימות שהוטלו עליו3.

 השפעת היפגעות המג"ד 
על יחידתו בלחימה

פרק זה מציג ניתוח השוואתי בין מקרי 
הבוחן וכיצד השפיעה היפגעות המג"ד על 
יחידתו. בהקשר זה ייבחנו שלושה מתוך עשרת 
עקרונות המלחמה: הדבקות במשימה לאור 
המטרה, רוח לחימה, והיוזמה וההתקפיות. 
ומוכנות  כיצד השפיעו כשירות  עוד אבחן 

לחימת פלוגה ל' מגדוד 9 בפאתי הכפר ע'נדוריה
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הגדוד למלחמה וכן את המנהיגות הקרבית 
של הסמג"דים שקיבלו הפיקוד על הגדוד.

דבקות במשימה לאור המטרה
המדדים שלאורם בחנתי את עמידת הגדודים 
במשימה הם: עמידה בהישג המבצעי שנקבע 
לגדוד על ידי הרמה הממונה שלו )החטיבה( 
כול זאת במקום ובזמן שגם הם הוגדרו או לכול 

הפחות הוגדרו על ידי הגדוד עצמו.
 גדוד 9 

משימת הגדוד היתה להתקדם בראש חטיבה 
401 עד לכפר ע'נדוריה, לבנות מל"ן ממערב 
לכפר ובהמשך לתקוף במסגרת החטיבה כוחות 
אויב במרחב העיירה ג'ויא. בפועל הצליח הגדוד 

להתקדם עד למרחב מעבר הסלוקי. היפגעות 
המג"ד ולאחריו )לאחר כ־4-3 שעות( טנקים 
נוספים )ביניהם מ"פ ל' שהוביל את ההתקדמות 
הגדודית והחטיבתית( יצרו "אירוע קשה" שהסיט 
את הגדוד מהמשימה שקיבל והוביל לאי־עמידה 
במשימה. חשוב לציין שהסמג"ד, שתפס פיקוד 
על הגדוד גילה רצון להמשיך במשימה מיד לאחר 
שהמג"ד נפגע, אולם "לאחר שנפגעו טנקים 
נוספים וביניהם המ"פ המוביל, המערכת הגדודית 
איבדה את האינרציה )התמדה( שלה"4. חסרונם 
של כוחות הנדסה בהרכב הכוחות של הגדוד 
השפיע על יכולתו להמשיך את ההתקדמות 

במעלה ההררי.

 גדוד 52  
משימת הגדוד הייתה לתקוף ולכבוש את 
אוכף ג'בל כחיל, לתת חיפוי לכיבוש ולשהייה 
של כוחות גולני בבינת ג'בייל ולשמש כוח עתודה 
וחילוץ. על פי התיעוד שבחנתי ומתוך שיחות 
עם מפקד הגדוד שנפגע ועם הסמג"ד שהחליפו 
לאחר מכן, דומה שהגדוד עמד במשימתו באופן 
מלא ובתוך כך כבש את אוכף ג'בל כחיל והשתלט 
עליו, חיפה על כוחות גולני ופעל לחילוץ פצועי 
החטיבה. בעת חילוץ הנפגעים נפגע טנק המג"ד 
ממטען גחון וטנק נוסף של מ"מ מפלוגה ח' 
נפגע מטיל נ"ט בשטח נחות )שטח השמדה(. 
נראה כי לאירוע זה היה פוטנציאל גדול להידרדר 
ל"אירוע קשה" שיכול היה להסיט באחת את 
המערכת הגדודית מהמשימה העיקרית. אולם 

בפועל הגדוד עמד במשימתו באופן מלא.
רוח הלחימה )מורל(

 גדוד 9 
טרם המלחמה המורל בגדוד היה גבוה, חרף 
המקצועיות הלקויה של הטנקיסטים שנבעה 
פעילות  שעיקר  ומכך  באימונים  ממיעוט 
המפקדים והלוחמים טרם המלחמה התמקד 
בעיקר בלחימה בטרור בתעסוקות מבצעיות. 
קרב הסלוקי היה הפעם הראשונה שבו הגדוד 
נדרש להלחם בקרב התקדמות בשטח הררי. 
הסמג"ד ציין כי בשלב נוהל הקרב שוחח המג"ד 
עם שרשרת הפיקוד על ההיתכנות לנפגעים 
מקרב כוחות הגדוד והדגיש את חשיבות העמידה 
במשימה. עם זאת, הסמג"ד הופתע מכך שהמג"ד 
נפגע בשלב מוקדם יחסית בלחימה. נוספת על 
כך העובדה שפלוגה ל' המשיכה להילחם במעלה 
ההררי עד אשר מפקדה נפגע ונהרג. לאחר שנפגע 
המ"פ, לוחמים בודדים נשברו והפסיקו לתפקד. 
מקרים אלו היו בודדים וכמעט שלא השפיעו 

על המסגרת הגדודית.
טרם המלחמה, הפלוגות והגדוד עסקו רבות 
בטיפוח הרוח היחידתית והלכידות ונראה כי 
הרצון  לנוכח  בלחימה  השפעה  לכך  הייתה 
לצוותים שהטנק  ולסייע  להילחם  להמשיך 

שלהם נפגע.
 גדוד 52  

הצטרפתי לגדוד זה טרם כניסתו ללחימה 
)בתפקיד קמב"ץ ב'( ושירתי בו במשך שנתיים 
בטרם המלחמה )בתפקידים מ"מ וקמב"ץ עד 
שיצאתי לחופשה ללא תשלום טרם תחילת קורס 
מ"פים(, ולכן אני יכול להעיד שלגדוד הייתה רוח 
לחימה גבוהה. כלל חיילי ומפקדי הגדוד נהנו 
מתוכנית מורשת קרב שהוביל סא"ל צחי שגב 
)המג"ד שכיהן לפני סא"ל גיא קבילי(. במסגרת 
התוכנית הובאו מפקדי הגדוד שלחמו במלחמות 
ישראל ממלחמת ששת הימים וסיפרו את סיפורי 
הגבורה של הגדוד. כמ"מ וכקמב"ץ בגדוד אני 
זוכר כי למפגשים אלו היתה השפעה ניכרת על 

הלוחמים ועל המפקדים הזוטרים בגדוד.
אשר לרוח הלחימה לאחר שנפגע המג"ד בקרב 
בינת ג'בייל, הסמג"ד ציין כי לאירוע היו השפעות 
שליליות על כמה חיילים וקצינים שלקו בתפקוד 

מפת יום שני 24 ביולי 2006

מפת יום ראשון 23 ביולי 2006
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ירוד )מעין תגובת קרב( כתוצאה מקשיים נפשיים 
שהתגברו לאחר שראו את חבריהם נפגעים5. 
מנקודת מבטי, לאירוע היפגעות המג"ד הייתה 
השפעה ישירה על מצב הרוח במפקדת הגדוד, 
אולם כאמור, אירוע זה לא הפריע לגדוד לדבוק 
במשימותיו. עם הגעתו של צחי שגב לפקד על 
הגדוד בשנית השתפר מצב הרוח, שכן הלוחמים 
הכירו את צחי ואת איכויות הפיקוד שלו מבעוד 
מועד. רוח הלחימה הגבוהה של הגדוד ניכרה 

גם במשימות שביצע הגדוד בהמשך לקרב זה.
יוזמה והתקפיות

 גדוד 9 
לאחר שהמג"ד נפגע, עסקה המערכת 
פינוי  עיקריים:  דברים  בשני  הגדודית 
והשבת אש למקור ירי הנ"ט שפגע בטנק 
הירי. כשהגדוד  המג"ד, עד אשר פסק 
המשיך להתקדם נורה מטח טילים נוסף 
שפגע בטנק מ"פ ל' והרגו וכן פגע בטנק 
מ"מ. נראה כי הגדוד נקלע למארב אויב 
קשה לזיהוי שהקפיד לתקוף בירי וליזום 
יותר מאשר כוחות צה"ל. משהבין הסמג"ד 
כי לא יוכל להמשיך ולהתקדם בציר ההררי, 
כיוון שחסרו לו דחפורים להכשרת הציר 
שקרס, הפנה את מלוא המאמצים לטיפול 
בפינוי הפצועים. נראה כי הסמג"ד זנח את 
עקרון היוזמה וההתקפיות מתוך החלטה, 
ופעל בעיקר לפינוי הנפגעים לאור ערך 

היסוד 'רעות'.
 גדוד 52  

רב  מטען  על  המג"ד  טנק  משעלה 
עוצמה, נפגע כול צוות הטנק ובראשו 
המג"ד. לאחר המלחמה האשימה משפחת 
תותחן טנק המג"ד את הסמג"ד כי לא 
פעל כדי לחלץ את בנם מן הטנק ולכן הוא 
נהרג. כמי ששמע בזמן אמת את רשת 
הקשר הגדודית מנגמ"ש הפיקוד של הגדוד 
)10א'(, נראה כי הסמג"ד ושאר המערכת 
הגדודית פעלו תוך גילוי יוזמה והתקפיות 
להשמדת מקורות ירי הנ"ט בטרם התפנו 

לחילוץ הנפגעים. חילוץ התותחן מתוך הצריח 
דרש התערבות אנשי חימוש ואמצעים מיוחדים 
ולכן ייתכן כי אם אנשי החימוש היו מטפלים 
בטנק לפני שאיום האויב נוטרל, אזי היו לגדוד 

נפגעים נוספים.

 בניית כשירות ומוכנות 
הגדוד למלחמה 

מתוך ניסיוני האישי וכחלק מהצורך שעלה 
לי בעבודה הגדרתי ארבעה נדבכים עיקריים 
שמרכיבים את הכשירות והמוכנות למלחמה 

ברמת הגדוד, כפי שאני תופס אותה: כשירות 
מקצועית שעיקרה: שליטה בתורות הלחימה, 
יכולת התמצאות, ניווט ו"מיצוי השטח לצורכי 
טקטיקה"6, ידיעת האויב, שליטה בטכניקות 
קרביות, שליטה בתרגולות ובהפעלת אמצעי 
גופנית  כשירות  הגדוד.  שברשות  הלחימה 
קרבית שעוסקת ביכולת הגופנית של הלוחם 
והמפקד לשאת במאמצים פיזיים בשעת מלחמה. 
כשירות מנטלית )חשיבתית( הטומנת בחוּבה 
תחושת מסוגלות וביטחון עצמי מקצועי של 
הפרט והיחידה, וכן רוח הלחימה, חוסן, איתנות 

ולכידות.

מעל כל אלה חייבת יחידה לוחמת להחזיק 
בכשירות ערכית שמהווה בסיס התנהגותי לכול 
פעולות החיילים והמפקדים ביחידה, בהתאם 

"לרוח צה"ל".
 גדוד 9 

בהתייחס לכשירות המקצועית הגדוד ביצע 
הסבה מטנקי מגח )'6ב גל'( לטנקי מרכבה סימן 
4 כחודש וחצי לפני המלחמה. הגדוד לא התאמן 
במסגרת גדודית שלמה במשך שנה. האימונים 
היחידים שבוצעו היו תרגילי צוות תוך כדי 
תעסוקה מבצעית. כמו כן, עם הפעלת הגדוד 

למלחמה, בוצעו תרגילי מחלקה בשטחי האש 
של מחנה נבי מוסא, במתאר 'שטח פתוח' שאינו 
דומה כלל לשטח לבנון. מ"פ מ' של הגדוד אז, 
רס"ן חביאר גוכמן, ציין כי היה לו ברור אז 
שהגדוד ופלוגתו בתוכו, אינם כשירים ללחימה 
במתאר הלבנוני. הסמג"ד חיזק את דבריו של 
מ"פ מ', אך לטענתו הגדוד פעל במשימות 
שונות במרחב גבול הלבנון שלושה שבועות 
קודם לקרב בסלוקי, ועובדה זו שיפרה את 
רמת הכשירות של הטנקיסטים. מנגד טען 
מ"פ מ' כי עיקר ההתנסות המבצעית בתחילת 
הלחימה נסבה על ניהול אש מעמדות סמוכות 
גבול, בשונה מקרב הסלוקי שכלל שלב 
בציר  ולחימה ממש  התקדמות מרכזי 
הררי במסגרת גדודית. למרות האמור 
לחימת הגדוד במשך תקופה של שלושה 
שבועות הייתה טבילת אש מקדימה לכלל 

המפקדים והלוחמים בגדוד.
אשר לכשירות הגופנית הקרבית, לא 
התגלו פערים שהיוו מכשול בפני הגדוד.

בניית הכשירות המנטלית בגדוד החלה 
עוד בתעסוקה המבצעית, במופעים דוגמת 
פורום מ"מים, שהוביל המג"ד כדי לפתח 
את שדרת הפיקוד הזוטר. בשלב ההכנות 
)נוהל הקרב( לקרב הסלוקי הדגיש המג"ד 
את ערכיות המשימה וציין כי יש לחתור 
גם  המטרה,  לאור  במשימה  לעמידה 
במקרה של נפגעים והרוגים. הסמג"ד 
ציין כי סיכם עם המג"ד שיהיה אחראי 
על משימת פינוי הנפגעים כדי שהמג"ד 
יוכל להתרכז בלחימה ובהשגת היעדים 

שנקבעו לגדוד.
 גדוד 52  

גדוד 52 היה הגדוד השני מבין גדודי 
החטיבה שהוסב לטנקי מרכבה סימן 4 
לפני  לערך  כשנתיים   )46 גדוד  )אחרי 
המלחמה. גדוד זה היה היחידי מבין גדודי 
החטיבה שהוקפץ למלחמה מתוך אימון 
גדודי ברמת הגולן. עם זאת, לטענת סא"ל 
גידי כפיר־אל מ"פ ו' של הגדוד אז, האימון לא 
דימה את מצב האמת ולא בנה את הכשירויות 
הנדרשות מגדוד טנקים שעתיד לתמרן בשטח 
לבנון מול אויב כמו חיזבאללה7. נראה כי מתוך 
שלושת הגדודים שנבחנו, גדוד זה היה הכשיר 
והמוכן ביותר מבחינה מקצועית, הודות לעיתוי 

שבו הגדוד נקלע למלחמה.
כשירות  פערי  נתגלו  לא  זה  במקרה  גם 
גופנית קרבית שהשפיעו לרעה על יכולת הגדוד 

להתמודד עם אירוע היפגעות המג"ד.
אשר לכשירות המנטלית, הגדוד הוביל תוכנית 

הערות
א. שמשי, משרד הביטחון ההוצאה לאור, עוד ניצחון כזה..., עמודים 262-241  .1
א. שמשי, משרד הביטחון ההוצאה לאור, עוד ניצחון כזה..., עמודים 101-100  .2

מתוך תחקיר גדוד 52 לקרב בינת ג'בייל תחת פיקוד חטיבת גולני שנערך לאחר המלחמה, 2006.  .3
מתוך ראיון עם רס"ן במיל' חביאר גוכמן שכיהן בתפקיד מ"פ מ' במלחמה.  .4

מתוך ראיון עם סא"ל אלי מיכלסון שכיהן בתפקיד סמג"ד 52 במלחמה.  .5

עמוד השער לעבודה שהגיש המחבר
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מורשת קרב שתרמה רבות להמחשת מראות 
המלחמה דרך ניסיונם של מפקדי הגדוד מן העבר. 
גם בגדוד זה התקיימו מפגשי מ"מים בהובלת 
המג"ד. עם זאת המג"ד ציין כי בעת שגרה לא 
שוחח עם שרשרת הפיקוד על המצופה מהם 
בשדה הקרב )לצורך בניית הכשירות המנטלית( 
בשום הזדמנות במשך שמונת החודשים שבהם 

כיהן בתפקידו8.

המנהיגות הקרבית של הסמג"דים
"חובתו העליונה של המפקד אינה להחזיר את 
כול חייליו בשלום הביתה, אלא לנצח את האויב 
ולהשיג את משימתו, אם ניתן ללא אבדות, אך 

אם צריך, גם במחיר אבדות".
פני  נוכח  מלפנים  להיות  חייב  "המפקד 
הסכנה. רק מלפנים ניתן לממש שני עקרונות 
חיוניים לפו"ש )פיקוד ושליטה(: בניית תמונת 
מצב אישית ובלתי אמצעית, והפגנת מנהיגות 
במקום שבו היא נדרשת ביותר... כמפקד בכיר 
אתה חייב לחוש את תלאות החיילים והמפקדים 
הנושאים בעול. אתה חייב להכיר מגוף ראשון את 
היכולות המבצעיות, את האילוצים המבצעיים 

ואת הקשיים המבצעיים"9.
 גדוד 9 

רס"ן שימי בטאט עבר מסלול הכשרה פיקודי 
בחיל השריון בחטיבה 401, הוא בוגר המלט"ק 
)המכללה לפיקוד טקטי( וכיהן שנתיים בתפקיד 
סמג"ד לפני המלחמה, כול אלה גרמו לו להרגיש 
מנוסה מאוד בתפקיד במשימות השגרה. אשר 
למוכנותו למלחמה ציין שימי כי לא תורגל 
בשום אימון גדודי לשמש ממלא מקום מג"ד 
והוא ראה בכך פער מקצועי של ממש. הוא ציין 
עוד כי לאורך כול ההכנות )נוהל הקרב( עסק 
בעיקר במשימות הקשורות במנהלה של הגדוד 
וכן במשימות שהוטלו עליו ישירות מחטיבה 
401. מעשית הוא לא היה מחובר כלל לנוהל 
הקרב הגדודי ודאג להעלות זאת בשיחה שלו 
עם גיא צור מפקד האוגדה )לימים אלוף(. הוא 
טען כי הרגיש לא כשיר להחליף את המג"ד 
אם יידרש לכך, בעיקר לאור העובדה שלא נטל 
חלק בנוהל הקרב הגדודי. לעומת זאת מבחינה 
מנהיגותית, ציין שימי כי משנפגע המג"ד, הוא 
הרגיש כי יהא זה טבעי ליטול את הפיקוד על 
הגדוד, כי פעילות הגדוד בתעסוקות המבצעיות 
שקדמו למלחמה הכינו אותו בצורה טובה לכך. 
תעסוקות אלו יצרו הזדמנויות עבור שימי של 
פיקוד על המ"פים בגדוד, כי פיקד עליהם בחלק 
ניכר מהזמן )בתורנויות, בשבתות וכאשר המג"ד 
נדרש לעזוב את גזרת הגדוד(. מ"פ מ' טען 
שלאחר שנפגע המג"ד לא היה ברור מי נוטל 

את הפיקוד, כיוון שקמב"ץ הגדוד נתן פקודות 
להמשך והגדוד אכן המשיך בתנועה, אך כאשר 
נפגעו טנקים נוספים ונוצרו דילמות פיקודיות, 
הדברים הסתבכו קמעה. כמו כן ציין מ"פ מ' כי 
להבנתו רק המג"ד והקמב"ץ הכירו בצורה טובה 
את נוהל הקרב החטיבתי, את תוכנית החטיבה 
ואת מיקומי הכוחות השכנים, מכיוון שהסמג"ד 

עסק במשימות מנהלתיות כמוזכר לעיל.
החטיבה  עם  העת  כול  שוחח  הסמג"ד 
באמצעות מכשיר "ורד ההרים" והבהיר למח"ט 
להשגת  במאמץ  להמשיך  נכונותו  את   401
המשימה. הוא התקדם לחזית הגדוד עד כמה 
שהיה אפשר לתמרן במגבלות הציר ההררי. 
כשהגדוד החל לספוג נפגעים נוספים, ובהם 
מ"פ ל', הידרדרה המערכת הגדודית ל"אירוע 
קשה", בעיקר בגלל מעמדם הפיקודי של הנפגעים 
ועקת הקרב, שהשפיעה על המפקדים והלוחמים 
יחדיו. בשל כך הבין הסמג"ד שעליו לעסוק בפינוי 
הפצועים כמשימה עליונה בחשיבותה. אלה 
הגורמים שלבסוף הכשילו את הגדוד במשימתו. 
היא  שימי  עליה  שהעיד  הטעויות  אחת 
העובדה שלא השכיל למנות לעצמו סמג"ד עם 
קבלת האחריות הפיקודית על הגדוד10. בשל 
שגיאה זו נדרש שימי לנהל את משימות המג"ד 

והסמג"ד גם יחד תוך כדי הלחימה.
 גדוד 52 

רס"ן אלי מיכלסון עבר מסלול הכשרה פיקודי 
בחיל השריון בחטיבה 401, הוא בוגר המלט"ק וכיהן 
בתפקיד סמג"ד כשנה לפני המלחמה. אלי ציין כי 
גם הוא, כמו שימי, לא עבר כול הכשרה רשמית 
לתפקיד סמג"ד או אימון גדודי שבו תורגל בתפקיד 
מפקד הגדוד. בשלב המעבר משגרה לחירום אלי 
עסק בעיקר בריכוז הגדוד בשטחי הכינוס, ולמעשה 
התוודע לנוהל הקרב הגדודי ומשימת הגדוד רק 
כמה שעות לפני כניסת הגדוד ללחימה. בראייה 
לאחור הוא מעיד כי מבחינה מקצועית לא היה 
כשיר לתפוס פיקוד על הגדוד11. עם זאת נשמעו 
בקשר קולו ופקודותיו לאחר שנפגע המג"ד, והוא 
הצליח לפקד על הקרב הגדודי בתבונה ותוך הפעלת 
שיקול דעת. במבחן התוצאה גדוד זה הוא הגדוד 

היחיד שהצליח להשיג את משימתו.

תובנות והמלצות
בפרק הקודם הצגתי את ההבדלים בין אירועי 
ההיפגעות השונים ותיארתי כיצד אירועים אלו 
השפיעו על השגת המשימה, על רוח הלחימה 
המג"ד  היפגעות  וההתקפיות.  היוזמה  ועל 
הייתה חלק מאירוע גדול יותר, שכלל פצועים 
או הרוגים נוספים. מבין שלושת הגדודים רק 

גדוד 52 השלים את משימתו.

פרק זה מוקדש לעיקרי התובנות וההמלצות 
שהן תוצר של חקירת הקרבות, ההשוואה ביניהם, 
ראיונות עם מפקדים שהשתתפו בקרבות וכן 
תמצית השיח המקצועי שניהלתי עם חברי לקורס, 

בוגרי תפקיד סמג"ד בגדודי השריון והחי"ר.

תובנות
1.  משמעות המג"ד בלחימה - המג"ד הוא הדרג 
הבכיר ביותר ברמה הטקטית שנמצא בחזית 
הלחימה; הוא שמוביל את החיצים הכחולים 
של התוכניות האופרטיביות והכול מסתכלים 
עליו ובוחנים את תפקודו. כשמג"ד נפגע, יש 
לכך השפעה ישירה על המשך תפקוד הגדוד, 
אולם מערכת הכנות מתאימה תוכל לסייע 
בידי הגדוד להמשיך לתפקד גם לאחר מכן.

2.  נוכחתי לגלות שהמערכת הגדודית כמכלול 
חזקה מסכום חלקיה. האירועים שנבחנו 
מצביעים על כך שיש היחלשות מסוימת בכוח 
ההתמדה של הגדוד, עניין שיכול לבוא לידי 
ביטוי בירידה ברוח הלחימה, ירידה ביוזמה 

ובהתקפיות עד כדי כישלון במשימה.
3.  לכשירות ולמוכנות הגדוד יש השפעה ישירה 
על יכולתו להתגבר על אירועים קשים ואף 

להימנע מהם.
4.  המתח שבין הטיפול בחברים לנשק לבין 
המשך הלחימה היה ונשאר מנת חלקם של 

המפקדים והלוחמים בשדה הקרב.
5.  ההכשרה והאימון לתפקיד הסמג"ד בלחימה 

חסרה עד כדי לא קיימת.
6.  עיתוי מינוי הקצינים לתפקיד הסמג"ד בחי"ר 
ובחה"ן שונה מהעיתוי בחש"ן ובחת"ם. 
הסמג"דים בחי"ר ובחה"ן מתמנים לרוב לאחר 
תואר שני אם הוכשרו במלט"ק, ולאחר תואר 
ראשון אם עברו קורס מ"פים בלבד. לעומת 
זאת, בחש"ן ובחת"ם מתמנה לרוב הקצין 
לתפקיד סמג"ד כארבע שנים מוקדם יותר 
לפני היציאה לתואר ראשון, בגיל 26 לערך.
7.  שרשרת הפיקוד בנוהל הקרב הוגדרה עד 

לרמת הסגן אך לא מעבר לכך.
8.  דרוש שיבוץ קצינים לומדים של החיל 

בתפקיד סמג"ד ב'.

המלצות
1.  בניית כשירות ומוכנות הגדוד לאור המצפן 

האופרטיבי.
2.  יש להגדיר את שרשרת הפיקוד בגדוד בשגרה 

וכן בנוהל הקרב לקראת מבצע מלחמה.
3.  הסמכת הסמג"ד - יש לבנות קורס ייעודי, 
בהובלת זרוע היבשה, להסמכת סמג"דים 

לפיקוד על הגדוד במצבי חירום. 

מתוך שיחת סגן הרמטכ"ל עם חניכי פו"ם במחזור ס"ג, 2017.  .6
מתוך ראיון עם סא"ל גידי כפיר־אל שכיהן בתפקיד מ"פ ו' בגדוד 52 במלחמה.  .7

מתוך ראיון עם סא"ל במיל' גיא קבילי שכיהן בתפקיד מג"ד 52 במלחמה.  .8
אמ"ץ, חטיבת התורה וההדרכה, "על הפיקוד", 2011, עמודים 15, 19-18.  .9

מתוך ראיון עם סא"ל שימי בטאט שכיהן בתפקיד סמג"ד 9 במלחמה.  .10
מתך ראיון עם סא"ל אלי מיכלסון שכיהן בתפקיד סמג"ד 52 במלחמה.  .11
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חודש מארס 2020 החלו ארבעת 

אימון' ב 'לבנת  החטיבה  גדודי 
במתווה צפוני, במהלכה מתרגלים 
הכוחות במחנות אימונים ברמת 
הגולן. האימון מתמקד בהכנה 
ללחימה בלבנון וכולל אימונים מרמת המג"ד 

ועד רמת הלוחם בקצה.

האימון הגיע לשיאו בבוחן רף פצ"ן, בוחן 
שמהותו להעמיד את כול הכשירויות שהגדוד 
צריך ללחימה בלבנון תחת מבחן. במהלך חודש 
מאי, ביצעו הגדודים "שלח" )46( ו"הבוקעים" 
)52( וגדוד ההנדסה "אסף" )601( את הבוחן. 

גדוד "עשת" )9( יועד לבצעו בחודש יוני.
הבוחן מביא לידי ביטוי את הלחימה של 

מוכנים לכל 
תרחיש 
- חטיבת 
ההכרעה 
 מציבה 

"רף גבוה"
במארס האחרון ביצעה חטיבת השריון 401 
לראשונה את בוחן רף פצ"ן )פיקוד הצפון(, 
שנועד לבחון את מוכנות הכוחות ללחימה 
בלבנון. מדובר בחטיבת השריון הסדירה 

הראשונה שנבחנה, ובכך הראשונה שגדודי 
השריון וגדוד ההנדסה שלה נבחנו

 סמלת אור משה
נציגת דו"צ של החטיבה

ראו הוזהרתם!
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צק"ח )צוות קרב חטיבתי( ולכן יחד עם הגדוד 
תורגלו גם פלוגות חי"ר מהנח"ל וחטיבת גבעתי. 
"בשדה הקרב לא מדובר רק במפקד שריון וגם 
לא רק במפקד חי"ר, המפקדים הם מפקדים 
בזרוע היבשה, עליהם לפקד ולהילחם 'כתף 
אל זחל'. פה הם רוכשים את הכלים לעשות 
את זה באופן מיטבי" מציין אל"ם דודו סוגו, 

מפקד החטיבה.
מדובר בבוחן מורכב ותחרותי המציב רף גבוה 
לכשירות הגדודים. הוא דורש הכנה מוקדמת 
ומחייבת ולא מהסס להעמיד את הכוחות בפני 
אתגרים ומכשולים במהלכו. הלוחמים והמפקדים 
נבחנו על פי דרך הפעולה שלהם בתרחישים 
המדמים את אתגרי שדה הקרב בלחימה בלבנון, 
והיה עליהם לפעול באומץ, בנחישות ובחדות. 
"לאורך כול הבוחן התבצעה בקרה וחניכה 
צמודות של מפקדים מהמרכז לאימוני יבשה, 
שביקרו ותחקרו את האירועים, כדי בסוף להגיש 
דוח מצב על כשירות הכוחות ללחימה" הוסיף 

אל"ם דודו סונגו.
לכוחות  ובהתאמה  הראשונה  בפעם 
המבצעים את הבוחן, הוא נערך בחלקו בלש"ביה 
חדשה )מתקן ללחימה בשטח בנוי( המותאמת 
לתמרון עם רק"ם וכלים הנדסיים כבדים. במהלך 
הבוחן נתקל הגדוד בתרחישים שונים ביניהם 
תרגילי דימוי אויב, תרגילי תקיפה וכן מארבים, 
היתקלות, הסתערות ותמרון בשטח בנוי, חלקם 
באופן יבש וחלקם באופן רטוב. כול זאת ועוד 
כדי לדמות באופן המיטבי את שדה הקרב שבו 
הם עתידים להילחם. הבוחן כלל גם אירוע רב 
נפגעים, המעמיד למבחן את הסיוע הרפואי 
ואופן פעולות הכוחות במקרים שבהם נאלצים 
להתמודד עם מספר רב של פצועים בדרגות 
שונות, תוך כדי לחימה אינטנסיבית ותחת אש. 
אנשי התאג"ד נדרשו להפגין יכולות מרשימות 

ולתפעל את האירוע במהירות וביעילות.
מפקדת הגדוד ומפקדת החטיבה תורגלו 
גם הן באופן מלא המביא לידי ביטוי את כלל 
המאמצים: תמרון אש, מודיעין, לוגיסטיקה 
ותקשוב "המטרה היא לתרגל הכול עד הקצה, 
את כול מעטפת הקרב, זו הזדמנות לבחון את 
הגדוד לאתגרים שיעמדו בפניו, תחת לחץ ובזמן 
אמת, בצורה הכי מדויקת" הדגיש אל"ם סונגו.

הבוחן נעשה בשיתוף פעולה מלא של כוחות 
מודיעין, אוויר, אש ויבשה, ואגף המודיעין 
המספק את תמונת המצב ואינדיקציה על האויב, 
רוכ"ש )מזל"ט "רוכב שמים"( ותותחנים בסיוע 

ארטילרי ומסוקי חיל האוויר בסיוע ובפינוי. 
כול  את  לספק  היא  המטרה   - "בקצה 
מה שמפקד צריך כדי לסגור מעגל בשטח. 
מוכנות  את  העצים  לי ספק שהבוחן  אין 
הכוחות ללחימה במתווה צפוני, וכי הלוחמים 
והמפקדים עמדו תחת מבחן באופן אינטנסיבי 

וממוקד".   מוכנים בכל מזג אוויר

מכינים את הכלים
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חת הדמויות המיוחדות 

ומלאות השראה שפגשתי א
במהלך השירות בשיזפון 
היא שיר פרץ, כיום בת 27 
מחולון. פגשתי את שיר 
במקרה בעודי מעבירה הדגמות במשטח 
של הקק"ש, והיא הגיעה לעבוד על תקלות 
באחד הטנקים. באותם ימים לראות בחורה 
בתפקיד חימושי היה מחזה די נדיר ומהר 

מאד נוצר בינינו איזשהו קליק. 
שיר למדה בתיכון במגמת ביו־רפואה, 
ופרויקט הגמר שלה היה פיתוח מכשור 
רפואי. כשסיימה את לימודיה החליטה 
שיר להמשיך עוד שנתיים של לימודים 
עד קבלת תואר הנדסאי אלקטרוניקה, 
ובעקבותיו התגייסה ביוני 2013 למחזור 
הנדסאים של חיל הטכנולוגיה והאחזקה. 
שיר מספרת שהזיקה לתחום האלקטרוניקה 
והמכשור לא נולדה ביום אחד: "היה בי 
רצון לעשות שינוי תפיסתי. כבר בתיכון 

היינו יחסית מעט מאוד בנות בכיתה. בכיתת 
ההנדסאים היחס היה בחורה אחת על כול 
שנים עשר בחורים. המורות בתיכון שלי תמיד 
טפטפו לנו שתחומי ההייטק צמאים לטאצ' 
נשי, וכי ללמוד את מקצועות ההנדסה היא לא 
נטו של גברים... ובאמת שמחתי לשבור קצת 
את המוסכמות בנושא. ככול שנכנסים לתחום 
הוא הופך למעניין יותר ויותר. מהבסיס הפשוט 
יותר של חשמל ועד הבנה עמוקה של מערכות 

מורכבות - ממש להבין איך הקסם קורה."
בסיום הטירונות שיר התבקשה לתעדף 
באיזה מקצוע תרצה להמשיך את ההכשרה. 
במהלך  אש.  בקרת  ברורה:  היתה  הבחירה 
הקורס הוכשרה שיר לתפקיד טכנאית בקרה 
ותצפית אש בטנק מרכבה סימן 4, או בקיצור 
- בק"שניקית. ישנם כמה שלבים בהכשרה, 
מחייל פשוט העוסק במקצוע ועד לשלב בוחן 
הבק"ש. כדי לעבור לשלב יותר מתקדם דרוש 

לעתים לקחת חלק בקורס או לעבור מבחן. 
לעבור  אפשר  החובה  בשירות  בפועל 
רק את שני השלבים הראשונים, ליתר 
השלבים מגיעים כבר בקבע. ככול שעולים 
יותר בשלב ההכשרה - הסמכויות עולות 

ברמת בחינת הטנק.
"אני מודה שהדבר שהכי חיכיתי לו 
במהלך ההכשרה היה הכניסה לטנק עצמו 
)לימוד תיאורטי או בחינה מעשית(. בכול 
זאת, אהבה ממבט ראשון", מספרת שיר. 
לשמחתה בסיום הקורס שובצה בשיזפון. 
בתפקיד  שירתה   2015-2013 בשנים 
 ,460 חטיבה  בוחן  תחת  בק"שניקית 
תפקיד שהמשיכה בו גם בשנה הראשונה 
בקבע. בשנת 2014 נבחרה להיות מצטיינת 
מח"ט מטעם מח"ט 460 דאז, גיא חסון 
)לימים קצין השריון הראשי(. ב־2016 
היתה בוחנת בק"ש בגדוד 195, ולאחר 
כמעט ארבע שנים בשיזפון עברה לתפקיד 
ברפ"ט )רשות פיתוח טנק שבמנהלת טנק 
המרכבה(. שיר לקחה חלק בפיתוח פלטפורמות 
לשדה.  טכני  מענה  ומתן  הרק"ם החדשות 
"הגעתי לכול יעד שיכולתי להגיע מבחינת 
 ,"4 התפקיד הזה שנקרא בק"שניקית סימן 

אומרת שיר בגאווה.
להתקדם  והרצון  לידע  שיר  של  הצמא 
ולהשפיע זיכו אותה באות מצטיינת נשיא לשנת 
2015. שיר צוחקת כשהיא מספרת איך מסרו לה 
את הבשורה: "זה היה משעשע נורא, אני רק 

שיר פרץ טכנאית 
בק"ש עם שיר הלל 

למקצוע
שיר פרץ הייתה הנדסאית אלקטרוניקה בעת שהתגייסה לצה"ל לחיל 

הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. היא הוכשרה לשמש טכנאית בק"ש במרכבה ושירתה 
גם בחובה ובקבע בשיזפון ובהמשך גם ברפ"ט. אני ממליצה לנשים להגיע 

לתפקיד, כי מעבר להתפתחות מקצועית יש המון שלבים של התפתחות אישית 
היא מציינת. כיום היא לומדת במכינה לקראת לימודי הנדסת ביוטכנולוגיה. קצת 

קשה לי לעזוב לגמרי את הטנקים, היא מודה

ליאור לינדר

סמלת שיר פרץ מקבלת אות 'מצטיינת נשיא' מהנשיא 
ראובן )רובי( ריבלין
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זוכרת שהמפקד שלי אז, עודד סלח, התקשר אליי 
ואמר לי 'שומעת שיר? את לא הולכת לעשות על 
האש בבית ביום העצמאות'. לא הבנתי מה הוא 
רוצה, מה הסיבה, אז הוא אומר 'כי את תעשי 
את זה בבית הנשיא'. אני עוד הייתי מבולבלת, 
'מה זאת אומרת, למה בבית הנשיא?' אז הוא 
הבהיר: 'שומעת שיר, את מצטיינת נשיא במדינת 
ישראל'. התגובה הראשונה היתה הלם גדול". 
שיר המשיכה לספר לי על החוויה: "בעיניי זה 
קודם כול כמובן גאווה אדירה, אין ספק שזה היה 
משהו שקשה לתאר אותו במילים. זה עוצמתי, 
זה בעיקר לקבל הכרה והוקרה על מה שהשקעת 

ונתת מעצמך".
בנוסף להערכה ותחושת משמעות, שיר זכתה 
גם באהבה: את גיל, בעלה לעתיד, היא פגשה 
במהלך השירות. "אוי, ההיכרות שלי עם גיל זה 
סיפור משעשע". שיר מספרת: "גיל ואני הכרנו 

למעשה בקורס ההכשרה של שלב 09. בשלב הזה 
גיל היה בק"שניק בפלוגה ל' בגדוד 9 בחטיבה 
401. הוא היה מחזור אחד מעלינו )מאי 12'( אבל 
נדרש להשלים את הקורס מאחר שהתחיל קורס 
קצינים והחליט לפרוש. מאחר והקורס מתקיים 
אחת לשנה, גיל נאלץ לחכות שנה ולעבור את 
הקורס איתנו. גיל ואני ישבנו ביחד עם עוד 
חבר'ה באותה השורה, והתחברנו מאוד מאוד 
מהר. שנינו הגענו לקורס יחסית מנוסים, אז 
הרבה פעמים היינו מחליפים חוויות מהשטח, 

וצוחקים מלא". 
זמן קצר לאחר סיום הקורס החל מבצע 'צוק 
איתן'. שיר וגיל נפגשו שוב במסגרת המבצע, 
ולאחר מכן נכנסו שניהם לקבע בשיזפון. "זו 
היתה תקופה מאתגרת ומשעשעת", נזכרת 
שיר. "הוא בין האנשים שהכי איתגרו אותי 
נשימה  ובאותה  הבק"ש,  בתחום  להתקדם 

הוא לימד אותי המון בתחום". לאחר מכן גיל 
השתחרר מצה"ל והיום הוא בשנה הרביעית 

לתואר הנדסת חשמל.
הדרך של שיר לא תמיד הייתה קלה. לאורך 
הדרך נתקלה שיר לא פעם בעיניים בוחנות, 
הערות סקסיסטיות ושוביניזם, טענות כלפיה 
לא  בפרט  והבק"ש  בכלל  החימוש  שתחום 
מתאימים לנשים. במהלך כמעט שבע שנים 
של שירות שיר פגשה גם צד מכיל ומקבל בתוך 
הסביבה הגברית, כדוגמת מפקדיה בשיזפון 
וברפ"ט. "בסופו של דבר אני אישה בתחום 
של גברים. אני אישה שמאד מכבדים אותה 
בתחום של גברים. הגעתי להמון מקומות שגם 
היה לי את המזל להיות במקום הנכון בזמן הנכון 
עם האנשים הנכונים, אבל גם היו לי היכולות 
שלי, שזה משהו שאני מודה עליו. אני מאמינה 
שהסיבה שפרצתי את הגבולות האלה היא כי 
הייתה לי המון מוטיבציה להוכיח אחרת. במחזור 
שלי עוד היו עוד כמה בחורות שחלקן הגיעו עם 
אותה מוטיבציה כמו שלי, והן איבדו אותה בדרך, 
כי הן לא קיבלו את התחושה שהן שוות. היה לי 
המון מזל שהייתי מוקפת באנשים שבסביבתי 
ואני גם מודה על זה שהיו לי היכולות לא לוותר 

בהרבה מאד מהמקרים." 
כיום, חודשיים לאחר שחרורה מצה"ל בדרגת 
רס"ל, שיר מקווה שעוד נערות לפני גיוס יבחרו 
להגיע לחיל הטכנולוגיה והאחזקה ולתפקידי 
בקרת אש: "בעבר כשדיברתי על זה עם אנשים 
אמרו לי שבחורה זה לא טוב, צריך לדאוג לה 
ללינה בנפרד, במבצעית הגבר עושה לא רק את 
המקצוע שלו, הוא עוזר גם במקצועות אחרים. 
למרבה ההפתעה משהו כמו חודשיים לפני 
השחרור שלי פגשתי מישהו די סקסיסט, והוא 
סיפר לי שהגיעו אליו נשים למקצוע הבק"ש 
ושהן עושות עבודה מצויינת, שהוא מבסוט, 
וזה מאד שימח אותי. אני כן חושבת שצריך 
לשלב אותן יותר. אני אוסיף לומר שזה ברור 
שאנחנו מוגבלות בחלק מהדברים שאנחנו 
יכולות לעשות לבד )מבחינה פיזית( אבל צריך 
לזכור שגם לגברים אותם דברים באים עם הרבה 

מאמץ - נקודה למחשבה".
בנוסף לשיר יש מסר לנערות: "אני ממליצה 
לנשים להגיע לתפקיד, כי מעבר להתפתחות 
מקצועית כמובן, יש המון שלבים שהם התפתחות 
אישית: אם זה לצאת מהבית ולהגיע לשיזפון 
ולפתח עצמאות ולהכיר חברים, אני ממליצה על 
תואר הנדסאי, לאתגר את הגבולות ולבוא עם 
ראש פתוח וליהנות, אני מאמינה שמי שתבוא 
עם ראש פתוח ועם מוטיבציה - גם מהרגעים 

הקשים היא מאד תהנה".
שיר אמנם השתייכה רשמית לחיל הטכנולוגיה 
והאחזקה, אך השריון מהווה בשבילה משפחה 
שנייה: "השתחררתי מהשירות, אבל מילואים 
עוד קיימים באופק. מודה, קצת קשה לי לעזוב 

לגמרי את הטנקים". תכלס? מבינה אותה!
היום שיר לומדת במכינה לקראת לימודי 

הנדסת ביוטכנולוגיה. 

סמלת שיר פרץ על טנק מרכבה 4 בעת שירותה
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חטיבה 188 
מתהדרת בטנק 
מרכבה סימן 4
אשתקד התקבלה החלטה בזרוע היבשה להסב 

את חטיבה 188, שמאז תחילת שנות ה־90 
התבססה על טנק מרכבה סימן 3, למרכבה 
 סימן 4. באמצע יוני השנה הגיעה החטיבה 

לקו הסיום בהסבת הגדוד הראשון בחטיבה, 
גדוד 74, למרכבה סימן 4 "מעיל רוח". לעיונכם 

 סיכום תרגיל גדודי של ההסבה למרכבה 
סימן 4 "מעיל רוח" של גדוד 74

כתב וצילם מפקד החטיבה, אל"ם ניר רוזנברג

לחימת הגדוד בשטח הבנוימג"ד 74 איתי זעפרני על הטנק החדיש

בחודשים שקדמו לכך עבר גדוד 

74 בהובלתו של המג״ד סא״ל ב
איתי זעפרני הסבה ממושכת, 
ולאחר 24 שנים שבהן שימש 
אותנו נאמנה טנק המרכבה סימן 
3 בז - הגיעה העת להיפרד. בהסבת הגדוד הציבו 
לעצמם החטיבה והגדוד יעד מרכזי - מיצוי 
האמל״ח והטכנולוגיה המצויה בטנק. המערכות 
המרכזיות שעליהן הושם הדגש המקצועי היו 
"מעיל רוח", מערכות שו״ב )שליטה ובקרה( 
לאנשי הצוות, מטען עזר למנוע, וכושר עבירות 

ותנועה משופר.
במקביל פיתח הגדוד ידע מקצועי בתרגולות 
ההתמודדות עם טילי נ"ט באמצעות השימוש 
במערכת "מעיל רוח", הטמיע תפקיד חדש 
מודיעיני  שו״ב  לוחם  לטעני טנקי המ״פ - 
)לש״ם( וערך ניסוי של חיסכון בצריכת דלק 
באמצעות מטען העזר למנוע. שיאה של ההסבה 
היה כאמור התרגיל הגדודי שנמשך 60 שעות 
רצופות, ובהן שני לילות ללא שינה. לתרגיל 

הוצבו 3 יעדים מרכזיים:
הסבה למרכבה סימן 4, "מעיל רוח",  .1

2.  בחינת התוכניות האופרטיביות דרך תרגולן 
באופן דומה ככול הניתן,

תרגול המערכת הגדודית על כלל מרכיביה.  .3
התרגיל כלל כוחות שת״פ רבים ובהם שתי 
ָרק ַוָּיהֹם״ )שמואל ב, כב, טו(פלוגות חי״ר, פלוגת הנדסה, צוות המטיס כלי  ים ַוְיִפיֵצם בָּ ַלח ִחצִּ שְׁ "ַויִּ
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טנק מג"ד 74 ביציאה להתקפה

מראה מן התרגיל לחימת הגדוד בשטח הבנוי

טיס מאויש מרחוק )"רוכב שמים"(, סיוע אש 
מסוללת תותחי 155 מ״מ, וכן מטס תקיפה 
שבוצע על ידי טייסת מטוסי אף־16. התרגיל 
החל בחצות הלילה שבין יום שני ושלישי, 
והמשימה הראשונה עסקה בלחימה בלבנון. 
בשיאו של הלילה תקף הגדוד וכבש שטח בנוי, 
בתרחיש קרב שהתעלה לרמת קושי גבוהה. עם 
עלות השחר לא נדמו הכלים ומיד פתח הגדוד 
באש אל מרחב שבו ערוך אויב. מיד לאחר 
מכן הגדוד יצא להתקפה ״ישר על רטוב״, עד 
אשר השלים את משימתו בפאתי השטח הבנוי 
בלש״ביית )מתקן ללחימה בשטח בנוי( אימון 
חדשה הנקראת ׳רותם׳. משם ללא עצירה עברנו 
ללילה השני, שבו קיבל הגדוד משימות רבות 
ומגוונות בטיהור השטח הבנוי ובהשמדת האויב 
שנטמע בו. כלל המשימות בוצעו בהובלות 
מפקדי הפלוגות ׳ונוס׳, ׳חרב׳ ופלנ״ט )פלוגת 
נ"ט( גבעתי. עם השלמתן החל הבוקר השני 

של התרגיל.
משם פקודת מבצע חדשה, נוהל קרב קצר, 
פקודות קצרות לפקודים ויציאה אל המשימה 
- הכול כדי לשמר את תנופת ההתקפה. לקראת 
ערבו של היום השלישי סיים הגדוד את התרגיל 
וקיבל את האישור המיוחל - מוסב לסימן 4!

ומכאן לגדוד משימה נוספת - תעסוקה 
מבצעית על גבולה של רצועת עזה. נאחל לו 

הצלחה. 

מפקדי הגדוד בנוהל קרב
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אוגוסט 1978 הורה הרמטכ"ל 

דאז, רא"ל רפאל איתן על הקמת ב
חטיבה 847, שתשמש חטיבת 
שריון חדשה. נקבע כי החטיבה 
תתבסס על טנקי שוט־קל ובסיס 
החטיבה יהיה במחנה מנסורה. עוד נקבע כי 
החטיבה תהווה חטיבה משוריינת חבירה לאוגדת 
הגליל 91. גדוד 275 שכבר היה קיים בפיקוד 
צפון, היווה את שלד החטיבה וסביבו נבנו שני 
 ,294 וגדוד   293 גדוד   - הנוספים  הגדודים 
שהתבססו על יוצאי חטיבות 7 ו־188. בשנת 
1980 סיימה החטיבה אימון הקמה בבאלי"ש 
והוכרזה כחטיבה מבצעית. החטיבה נטלה חלק 
בתוכניות האופרטיביות של אוגדה 49 להגנה 
בדרום רמת הגולן ושל אוגדה 91 ללחימה בלבנון.

במלחמת שלום הגליל
בשנת 1982 לחמה החטיבה בגזרה המערבית 
בלבנון במסגרת מלחמת שלום הגליל. החטיבה 
גויסה בשבת 5 ביוני 1982 כחלק מאוגדה 91 
במחנה כורדני, פתחה את האחסנה היבשה של 
הטנקים, התחמשה ונערכה ליציאה למלחמה.

החטיבה יצאה על שרשרות ביום א' 6 ביוני 
ונערכה בשטחי כינוס באזור חניתה. למחרת 7 ביוני 

חצו כוחות החטיבה את הקו 
הירוק ויצאו למשימותיהם. 
במסגרת  לחמה  החטיבה 
כוחות אוגדה 91 החל מיום 
6 ביוני 1982. בין משימות 
מרחב  טיהור  החטיבה: 
"משולש הברזל", כיבוש העיר 
צור, השתתפות בכיבוש צידון 
וטיהור מחנה עין־אל־חילווה, 
השליטה  והרחבת  טיהור 

במרחב צידון.
גדודי  נכנסו   1983 בשנת 

החטיבה לסבב תעסוקה מבצעית 
התאפיינה  התעסוקה  בלבנון. 

במשימות של סיורים רגליים והגנת 
מוצבים. הלוחמים שהיו רגילים להיות תחת 

מעטה פלדה עסקו במשימות חי"ר, דבר שתרם 
רבות לגיבוש רוח החטיבה, לערבות ההדדית 
לשירות  מעבר  הרבה  שנמשכו  ולחברויות 

המילואים הפעיל.
בשנת 1986 החטיבה הוסבה מטנקי שוט־קל 
לטנקי מרכבה. בשנת 2002 הוכפפה החטיבה 
לאוגדה 91. במסגרת מבצע "חומת מגן" שהתבצע 
בשנה זו לחמו גדודי החטיבה במרחב איו"ש. 

בשנת 2004 קיבלה החטיבה 
את גדוד ההנדסה 8173 תחת 
פיקודה, עם המעבר למחנה 

עמיעד.

במלחמת לבנון 
השנייה

בשנת 2006 לחמה החטיבה 
בדרום לבנון. החטיבה הייתה 
חטיבה אורגנית של אוגדת 
פרוץ  שלפני  בשנה  הגליל. 
החטיבה  התכוננה  המלחמה 
לחימה  לקראת  והתאמנה 
בחיזבאללה ומלחמה בלבנון. לאחר 
שהממשלה החליטה על גיוס המילואים, 
החטיבה גויסה והגיעה במהירות ללחימה 
בגזרה המרכזית. כוחות מהחטיבה כבשו את 
מוצב "סחלב", לחמו ביארון, עייתרון, עינתא, 
מארון א־ראס, והגיעו עד העיירה בינת ג'בייל 
ופתחו את הציר הלוגיסטי שנקרא על שם המח"ט 
"ציר פינקל". במבצע "שינוי כיוון 11" שסיים את 
המלחמה הועברו חלק מכוחות החטיבה ת"פ 
מפקדת חטיבה 7. בהפסקת האש פעלו טנקי 
החטיבה כדי להוציא מלבנון את שרידי הטנקים 

חטיבת מרכבות הפלדה, היא חטיבה 847, הוקמה בשנת 
1978 והשתתפה בשתי מלחמות לבנון ובעוד מבצעים 

ופעילויות. בשלהי שנת 2017 החלה החטיבה הסבה לטנקי 
מרכבה סימן 4, אך בתחילת שנת 2020, במסגרת התוכנית 
הרב־שנתית "תנופה" החליט הרמטכ"ל רא"ל אביב כוכבי 

לסגור את חטיבה 847 כחלק מתהליך התייעלות כלל 
צבאית. הייתה חטיבה, וראו - איננה עוד!

אל"ם רונן תמים

מרכבות הפלדה 
- הייתה חטיבה 
וראו איננה עוד

תג חטיבה 847 - מרכבות הפלדה
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שנפגעו במהלך המלחמה מכול רחבי הגזרה.
קצין מגדוד ההנדסה של החטיבה עוטר 
בצל"ש אלוף, וקצין נוסף בצל"ש מח"ט. גדוד 
293 נבחר כגדוד מצטיין נשיא על לחימתו 
במלחמה. גדוד 275 לחם תחת חטיבות כרמלי, 
300, 847 ו־7 במהלך מלחמת לבנון השנייה. גדוד 
294 עבר שמונה פעמים תחת פיקוד חטיבות 
שונות. בשנים 2009 )מבצע "עופרת יצוקה"( 
ו־2012 )מבצע "עמוד ענן"(, גויסו יחידות 
וביצעו משימות מבצעיות   8 בצו  החטיבה 

בגזרת פיקוד הצפון.
בשנת 2014 הועברה החטיבה תחת פיקוד 
המרכז, אליה הוכפף גדוד ההנדסה 710. הגדוד 
הוקפץ במסגרת מבצע "צוק איתן" ללחימה 
בגזרת עזה. במקביל ללחימה הועתק מיקום 
החטיבה במבצע לוגיסטי מורכב ממחנה עמיעד 

למחנה נחשונים בשלושה ימים בלבד!

 הסבת החטיבה 
לטנקי מרכבה סימן 4

בשנת 2017 הוחלט להסב את החטיבה לטנקי 
מרכבה סימן 4. גדוד 275 היה הראשון בהסבה, 
ובסוף 2017 סיים את ההסבה העיונית והמעשית, 
שהייתה אבן דרך מרכזית בתהליך קבלת אישור 
על היותו גדוד מבצעי. בשנת 2018 ביצעו גדודי 
החטיבה תעסוקה מבצעית משמעותית מאוד 
בגזרות שונות. גדוד 293 וגדוד 294 החלו את 
התהליך ההסבה למרכבה סימון 4 בסוף שנה 
2018 בדרך להיותם מבצעיים. תהליך הפיכה 
לגדוד מבצעי של סימן 4 כלל גם פרידה מחיילי 
סימן 2, קליטת חיילי מרכבה סימן 4, אימון 

הקמה מורחב ותעסוקה מבצעית מלאה. בשנת 
2019 הוכרז גדוד 275 לגדוד מבצעי סימן 4 בצורה 
מלאה. גדוד 293 וגדוד 294 היו לקראת הכרזתם 

לגדודים מבצעיים של סימן 4.
בתחילת שנת 2020 במסגרת התוכנית הרב־

שנתית "תנופה" החליט הרמטכ"ל רא"ל אביב 
כוכבי לסגור את חטיבה 847 כחלק מתהליך 
התייעלות כלל צבאי. באפריל 2020 הורדה 

חטיבה מכוננות והחל תהליך פירוק ופיזור 
החטיבה בצורה סדורה. כול יחידות החטיבה 
שולבו ביחידות אחרות. גדודי השריון עבור 
לחטיבות השריון הסדירות כחלק מבניין הכוח.

בנימה אישית
בהיותך מפקד בעולם הסדיר אתה לא יודע מה 
תמצא כשתגיע לעולם המילואים. מיד עם כניסתי 
לתפקיד נוכחתי לגלות שיש כאן משהו שונה, 
משהו מיוחד, 180 מעלות ״מגבעת חלפון״. מהר 
מאוד הבנתי שהמייחד את החטיבה זה האנשים. 
החיבור, המחויבות, המקצועיות והתשוקה שלהם 
לעשות ובמצוינות, כדי להיות מוכנים, וזאת 
מתוך אמונתם העמוקה בחובתם ובזכותם להיות 

חלק מהגוף המגן על עם ישראל.
סגירת החטיבה הינה אירוע מורכב ומאתגר, 
הרבה מאוד רגש ואמוציות כלולים בתהליך. 
בתחילת חודש מארס פורסם רשמית על שינוי 
ארגוני ובהם הורדת החטיבה מכוננות בתאריך 1 
באפריל 2020 ובמקביל סיום נוהל קרב חטיבתי 
לתהליך הסגירה, תוך קביעת כמה צירי פעולה 
כאשר המרכזי שבהם הינו מיצוי מיטבי של 
כוח האדם תחת התפיסה ״ממשיכים לשרת 
ביחד״, רק בחטיבות אחרות ותוך מתן דגש 
על ציר המורשת ושימור הקשר עם המשפחות 
שכולות, כתיבת ספר מורשת, הקמת עמותה, 

וקיום עצרת חטיבה.
נכון לימים אלה גדוד ההנדסה עבר תחת 
פיקוד חטיבת חי״ר, מפקדת החטיבה שולבה 
במפקדת חטיבת שריון וגדודי השריון מוצו 
באופן כמעט מלא כגופים ביחידות חיל השריון, 

גם הפלס״ר, הפלחי״ק והפלה״ק. 
סוף דבר - חטיבה 847 נסגרת. הייתה זו 
תקופה של 42 שנים שבה אנשי החטיבה הטביעו 
את חותמם בהיסטוריה של עם ישראל, ולא 
בכדי יחידות המשנה מוצו ושולבו כמעט באופן 
מלא ביחידות חיל השריון. אני מצדיע לחיילים, 
ללוחמים, לאנשי המנהלה, למפקדים על הרוח, 
המדינה.  בטחון  למען  והתרומה  האיתנות 
המשימה המרכזית שנשארת ללוחמי החטיבה 
ומפקדיה, היא לזכור ולחבק את המשפחות 
השכולות אשר איבדו את היקר להם מכול. חובה 
עלינו להמשיך ולחבק אותם על אף שהחטיבה 

נסגרה, זו משימה ערכית וראשונה במעלה.

החטיבה שהייתה ואיננה עוד
במהלך שנותיה שכלה החטיבה 30 מטובי 
בניה, יהי זכרם ברוך. בתוך כך גם זכתה החטיבה 
בכמה ציונים לשבח: גדודי החטיבה זכו להיות 
מצטייני נשיא המדינה, חיילים ומפקדים קיבלו 
צל"ש על עוז ליבם, מקום ראשון בימי כשירות 
חש"ן ועוד. במסגרת סגירת החטיבה נכתב ספר 
המשמר את מורשת החטיבה, הוקמה עמותת 
לוחמי חטיבה 847 ונשמר הקשר ההדוק עם 

משפחות הנופלים.
חטיבה 847 מרכבות הפלדה, 2000-1978. הייתה 

חטיבה, וראו - איננה עוד! זר לא יבין זאת... 

מלחמת לבנון הראשונה - מפקד חטיבת מרכבות הפלדה אל"ם עוזי קרן מארח את הרמטכ"ל 
רפאל איתן שמבקר את החטיבה בזמן הלחימה בפאתי צידון

תעודת הרמטכ"ל רב־אלוף בנימין )בני( גנץ 
לחיילי ומפקדי חטיבה 847 עם הענקת אות 

המערכה של "צוק איתן" 
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פני 32 שנים כשהתגייסתי לחיל 

השריון, לחטיבה 7, המרכבה 2ב' ל
והנוצץ  החדש  הטנק  הייתה 
טנקי  את  אז  שכלל  במערך, 
ה'שוט' )הסנטוריון הבריטי( 
ו'המגח' )הפטון האמריקני(. טנקי המרכבה היו 
גם פאר היצירה וגם טנק תוצרת כחול לבן, שעליו 
הייתה גאוותנו. המרכבה הייתה אהבה ממבט 
ראשון. היא הייתה הבית, והיא הייתה אלוהי 

המלחמה.
שצולם  סרט   7 בחטיבה  הסתובב  פעם 
על  בדמעות(  )זו שאינה מאמינה  במשתא 
הטנקיסט שרוצה לצאת לביתו לשבת, אבל 
המרכבה לא מוכנה להישאר לבדה מאחור 
במשטח )אם למישהו יש עותק של הסרטון 
הזה - ממש אודה לו שישתף(. הסרטון מלווה 
בשיר של משינה עם השורה האלמותית: "ִהיא 
ָאְמָרה ּתְִמָצא מֹוָצא, ֲאנִי רֹוָצה אֹותְָך..."1 והיא 

בהחלט הייתה תובענית.
לא התווכחנו איתה שעות, אלא טיפלנו בה 
ארוכות. בחום הלוהט של סיירים, בפודרה של 
שיזפון, בבזלת של הגולן ובבוץ של גמלא. והיא 
גמלה לנו בתמורה על הטיפול המסור - בכוח אש 
קטלני ובהגנה מפלדה - ב'קווים' רבים ברצועת 
הביטחון בלבנון )העליתי כאן תמונה של טנק 
המ"פ שלי ממוצב הבופור שעליו פיקדתי(, 

 פרידה 
מהטנק האהוב 
מרכבה 2ב'

אל"ם )במיל'( ארז לב רן

יב" ות ַעִּמי־ָנִדֽ ְתִני ַמְרְּכבֹ֖ י ָׂשַמ֔ ְעִּתי ַנְפִׁש֣ א ָיַד֔  "לֹ֣
)שיר השירים(

הטנק של המ"פ ארז לב־רן בעת שפיקד על הבופור בלבנון

הערות:
מתוך השיר של להקת "משינה": היא התווכחה איתו שעות.  .1

PTT  .2 - קיצור של Push to talk, לחצן על בקר הצריח, המאפשר לצאת לקשר חוץ מבלי להוריד את היד מהבקר. היעדרו של בקר כזה 
מצריך עזיבת הבקר לשם הסטת מתג קפיצי בקסדה.

משיר של "משינה" בשם זה.  .3

טנקי המרכבה 2ב' יוצאים ממערך המילואים. אחרוני 
טנקי ה-2ב' של חטיבת "הראל" )10( המפוארת נגרעים 

מהמערך הלוחם. צה"ל נשאר עם טנקי המרכבה 3 
ו-4 המעולים והמתקדמים. צביטה קטנה בלב ופרידה 

מחבר יקר ומוכר. וגם שלום לך כדור 105 מ"מ
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סא"ל )במיל'( דוד כספי

אוגדה 146 הייתה אחת מהאוגדות הקבועות 
שהקים בצה"ל בשלהי שנות ה־60, והיא הייתה 
אוגדה מטכ"לית. במלחמת יום הכיפורים לחמה 
האוגדה בפיקוד תא"ל מוסה פלד )לימים אלוף 
ומפקד גייסות השריון( והובילה בהצלחה את 
מתקפת־הנגד מול הכוחות הסורים שכבשו את 

דרום רמת הגולן.
בשנת 1973 לאחר מלחמת יום הכיפורים 
שונה מספר האוגדה ל־131 ובהמשך שונה שוב 
ל־319. לוחמי האוגדה הגישו למטה הכללי 
בקשה להחזיר את שם האוגדה שוב ל־146, 
לאור המורשת והחיבור לגאוות היחידה. יצוין 

במלחמת  שהשתתפו  אחרות  לאוגדות  כי 
יום הכיפורים הוחזר מספרן לזה שהיה בעת 

המלחמה, למעט אוגדה 146.
היוזמה והטיפול בקידום הרעיון נעשו בידי 
תא"ל )במיל'( שמעון חפץ, והח"מ, וכן בשיתוף 

עשרות מלוחמי האוגדה שהצטרפו ליזמה זו.
לאחר מאמץ של ותיקי האוגדה, הגישו פיקוד 
הצפון וזרוע היבשה בקשה לאגף התכנון להחזיר 
את מספר האוגדה 319 ל־146, והבקשה אושרה 
על ידי הרמטכ"ל. המועד הרשמי לשינוי זה יחול 

בערב יום הכיפורים הקרוב התשפ"א.
בהזדמנות זו אנו מבקשים להודות בהערכה 
רבה לראש אמ"ץ במטכ"ל אלוף אהרון חליוה 

ולראש לשכתו סא"ל קרן רושינוביץ.

 אוגדה 146 
חיה ונושמת

סמל האוגדה

ובלחימה במבצעים רבים ברצועת עזה.
תחת גשם שוטף, ובשלג עמוק - לילות 
)הכוונת  "ארטישוק"  מארבי  של  ארוכים 
התרמית בטנק(, עם טרטור הצג המרדים )התניה 
ָּפְבלֹובית לרעש "הארטישוק"(, עם קומקום 
24 וולט, ועם הצוות - 4 אנשים המנהלים 
אינסוף שיחות לתוך הלילה, כשבמקביל העין 
מתאמצת לזהות מטרות, ולהבדיל בין "הולכי 

על 4" ל"הולכי על 2".

אלה גם שעות של אתגר בצורת זחל, עם 
פטיש 5 ק"ג ועם חבל פריסה ולום, כתוצאה 
מפריסה פנימית, חיצונית, קריעת זחל )עכשיו 
לך תמצא אותו(, ובעיקר לאור ספרי הצבע של 
הבוחן הטכני, המסמן חוליות פסולות שנדרש 

להחליפן.
ימים שנאספים לשבועות רצופים, עם היד 
בכפפת הנומקס על בקר המפקד )ולא היה לנו 
שם 2PTT מגניב( בבית חנון בעזה או ברפיח, 

כשהמחשבה בראש שבמלחמת ששת הימים, 
הם היו לכל היותר רק 6 ימים בטנק.

והזיכרון מליטוף פלדת הטנקים המצולקים 
אר־פי־ג'י במשטח  ופגיעות  מירי, מטענים 
הגדודי לאחר יציאה מהרצועה, כהוקרת תודה 
על ההגנה שסיפקו לוחמיי שחזרו מעוד מבצע, 

ברצף המבצעים עד ההתנתקות.
מרכבה 2ב', מפלצת - אבל שלי. "ְלִהתְָראֹות 

נְעּוִרים, ׁשָלֹום ַאֲהָבה"3.  

טנק מג"ד 82 סא"ל ארז לב־רן 
בשכונת זיתון בעזה, במבצע "פרשי 
פלדה" | באדיבות הצלם אודי צור
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חטיבה 7 
מסמנת

כיוון ברור
בחשש מפני סגר וצמצום היקף התכנסויות 

והתקהלויות, נפגשנו בתחילת יולי, מפקדי חטיבה 
7 בהווה והמפקדים במלחמת לבנון השנייה - אל"ם 
)במיל'( אמנון אשל אסולין ועבדכם הנאמן. מח"ט 7 
כיום אל"ם אודי צור החליט לקיים סדרת למידה על 
הלחימה בלבנון, וניצלנו את הפלטפורמה להצגת 
סיפורה של חטיבה 7 במלחמת לבנון השנייה, אז 

ב־2006. במפגש נכחו קצינים מכול הרמות, והוא נוהל 
לפי תקן "תו סגול", שנדמה שהפך לשגרת חיינו

אל"ם )במיל'( רונן איציק

צל החורשה בצומת וואסט בין 

הערביים, התכנסנו לספר את ב
סיפורה של חטיבה 7 במלחמת 
את  ולהשיק  השנייה,  לבנון 
הספר "כיוון ברור - מפקד וסגן 
מדברים מלחמה", אשר עוסק בתהליך בניית 
הכוח של החטיבה בתחילת שנות ה־2000, 
בהכנות למלחמה, בתקופת המלחמה עצמה ומה 

שהיה לאחריה.
קציני החטיבה פתחו בשאלות בתחומים 
רבים: תפיסת הפעלה, טקטיקה, שילוב המאמץ 
ושליטה,  פיקוד  בלחימה,  ערכים  ההנדסי, 
לוגיסטיים. שוחחנו על הלקחים  ומאמצים 
הרבים שעלו במלחמת לבנון השנייה, ובעיקרם 
הדבקות במשימה, שהיא הציווי העליון לכול 

לוחם באשר הוא.
חטיבה 7 עמדה במשימתה במלחמה והתייצב 
ושקיף א־ בית־יהון  "קו אדום" במרחב  על 
נימל, במהלך איגוף ששבר את קווי ההגנה של 
חיזבאללה ובמינימום חיכוך. קרב ההתקדמות 

9 צוותי קרב  וההתקפה של החטיבה שמנה 
גדודיים איגף את העיירה בית־ג'בייל וניתק אותה 
מצפון. בכך מוטט מהלך זה את יכולת האויב 

להילחם מאותו מרחב, וההישג היה מערכתי.
אך גם הפעם, כמו בכל מלחמה שדה הקרב 
התגלה כממלכה של אי־וודאות. באחת משיחות 
הנפש שבין מח"ט 7 ובין מג"ד 82 נתפסה בעדשת 
המצלמה, ובלא ידיעתם, שיחה לא פשוטה. 
ברגעים קשים של טלטלה, נאמרו אמירות בוטות 

אל"ם אמנון אשל ואל"ם איציק רונן סמוך 
למלחמת לבנון השנייה | צילום מארכיון אישי

הענקת הספר לקשנ"ר תא"ל אוהד נג'מה
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אל"ם אמנון אשל ואל"ם רונן איציק מעניקים את הספר לאל"ם אודי צור, מח"ט 7 הנוכחי 
צילום: חיים סימנה 

כלפי מפקד האוגדה, שדרש מהחטיבה לעיתים 
הישגים שהם אינם ברי ביצוע. הקונפליקט 
היה עצום. קטע זה שודר לאחר הפסקת האש, 

באוגוסט 2006 והדהים את מדינת ישראל.
אולם הפרקטיקה הייתה שמח"ט 7 תדרך 
את המג"דים, הכוחות החלו תנועה, חצו את 
הגבול והניעו תמרון אוגף ורציף לעבר הקו 
האדום בלבנון. 3 הדקות ששודרו סילפו את 
מורשת החטיבה, ובשל כך הוחלט על ידי שנינו, 
המח"ט והסמח"ט דאז, לכתוב ספר שעוסק 
באמת המבצעית, שבגינה הומלצו 22 מפקדים 
לעיטורים וצל"שים. באותו ערב, בתחילת יולי 
בקיץ האחרון, עם מסכות על הפנים וב"ריחוק" 
מסוים סגרנו מעגל וסיפרנו את הסיפור של 
חטיבה 7 במלחמת לבנון השנייה. זה סיפור 
של אנשים, של אומץ ומופת, של חתירה למגע 

ועמידה במשימה.
מהערב,  מעט  לא  למדו  החטיבה  קציני 
ומיד בסיומו פנו ליישם את הלקחים באימון 

אינטנסיבי. 

קציני חטיבה 7 לומדים את מהלכי המלחמה | צילום: חיים סימנה
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ליקט וערך אל"ם )במיל'( שאול נגר

פרקים למלחמת יום הכיפורים

אג"ם  וראש  הרמטכ"ל  סגן  שימש  )טליק(  טל  ישראל  האלוף 
במלחמת יום הכיפורים. לאחר מותו נמצאה טיוטת ספר שכתב על 
ניהול המלחמה בפיקוד העליון במלחמת יום הכיפורים. יאיר בנו 
שגילה את הטיוטה, חקר פרקים שונים בקורות המלחמה והשלים 

את כתיבת הספר, בהתבסס על חומר תיעודי רב ששמר אביו. 
חושף  הכיפורים"  יום  למלחמת  פרקים  טל:  "ישראל  הספר 
הימים  מן  החל  העליון,  בפיקוד  שהתרחשו  חשובים  אירועים 
בשילוב  המלחמה,  שלהי  ועד  הכיפורים  יום  למלחמת  שקדמו 
קריאה  ספר  זהו  ללב.  נוגעים  אישיים  וסיפורים  תובנות  הערות, 
מקבלי  של  והשיקולים  הרוח  הלכי  משתקפים  ובו  כאחד,  ועיון 

ההחלטות במטכ"ל ובהנהגת המדינה, מה שהופך 
אותו למקור חשוב של מידע על אודות המלחמה 

הקשה ההיא.
טליק  כתב  הספר  של  מרביתו  שאת  אף  על 
פרטי  ארכיון  איננו  הספר  רמטכ"ל,  סגן  בהיותו 
של מפקד אחד, אלא דברי ימי המדינה כפי שהם 
אחר  מתחקה  טליק  הפיקוד.  מעמדת  משתקפים 
האירועים האקוטיים והחשובים ביותר שהתרחשו 
של  פעילותו  כדי  תוך  המלחמה  ובמהלך  לפני 
הפיקוד העליון במלחמה. יום אחר יום, שעה אחר 
שעה ולפעמים גם דקה אחר דקה, אנחנו מוזמנים 
העליון  הפיקוד  במוצב  נוכחים  להיות  כולנו 
הבלתי  התצפית  מנקודת  בקרבות  ולהתבונן 
שגרתית הזאת, שמאפשרת לנו לעצב מחדש את 
האופן שבו אנחנו מבינים את מאורעות המלחמה, 

ואולי גם את חלקנו האישי בהם.
ואינו  יום הכיפורים,  צנוע מדי  כותר הספר, פרקים למלחמת 
יפות  בו. הספר מעלה שאלות שהיו  כול העושר שיש  משקף את 
בעיות  אלה  לימינו:  גם  רלוונטיות  הן  אלא  ה־70  לשנות  רק  לא 
עקרוניות של חשיבה על העתיד. עולה כאן בספר הזה השאלה: על 
מה נהרגים? על מה יש למדינה הזכות לבקש מאזרחיה שיקריבו 
הפסקת  אחרי  חריפותה  בכול  עולה  הזאת  השאלה  חייהם?  את 
האש של ה־24 באוקטובר, כאשר שר הביטחון והרמטכ"ל, מנסים 
בצורה זו או אחרת, פחות או יותר גלויה, לחדש את המלחמה כדי 

לסיים אותה במכת מחץ שתונחת על הארמיה ה־3 הנצורה.
כאשר מגיעה שעת מבחן גורלית אין זה משנה כלל כיצד הגענו 
לרגע זה ולמצב זה. זו העת לפעול ליציאה מהכאוס, להתגבר על 

המצב הקשה ללא נשוא ולהוביל את תושבי המדינה לחוף מבטחים. 
אחריות  שחשו  הכיפורים  יום  במלחמת  האנשים  היו  רבים  לא 
להיחלץ  כדי  הדרושים  עשייה  לאי  או  לעשייה  עצומה  אישית 
יכולה למוטט גם את המנוסים שבמנהיגים  מהמצב. אחריות כזו 
ממוקד  העת  כול  שהיה  כמי  מתגלה  טליק  והצבאיים.  האזרחיים 
מטרה, שתמיד כיוון את מעשיו ודבריו למה שנחוץ, הכרחי וחיוני, 
האפשרי.  ביותר  הטוב  במצב  המלחמה  את  לסיים  כדי  להבנתו, 
הוא  והממשלה  צה"ל  צמרת  של  והדיונים  הפגישות  כול  במהלך 
תמיד הגדיר לעצמו וביטא זאת לשאר המשתתפים - מהם היעדים 
הלאומיים הנחוצים בשעה זו ואשר לאורם נכוון את פעילותנו. לא 
כול המנהיגים האזרחיים והצבאיים בצמרת שמרו 
סדורה,  לוגית  ועל חשיבה  רוח  קור  על  העת  כול 
לא כולם ידעו לפעול בעבודת מטה מתואמת, גם 
אם האחריות להחלטה כלשהי נופלת על כתפיהם. 
כול אנשי  הידע של  כלל  וניצול  חוכמת ההמונים 
בצה"ל  מועיל.  ככלי  כיום  ידועים  כבר  הקבוצה 
הייתה מסורת של עבודת מטה אך בלחץ הנסיבות 

היא נרמסה לא פעם ולא יצאנו נשכרים מכך.
סדורה,  מחשבה  עם  כאיש  מתגלה  טליק 
על  זו  בדרך  להשפיע  כביר  ורצון  מוצקה  לוגיקה 
המהלכים הקריטיים במלחמת יום הכיפורים, ולא 
לו ההזדמנות אף להביא את דעתו  ניתנה  תמיד 
ובפגישות  ובדיונים  מנהל  שהוא  בדיונים  וחבל. 
הרבות שהשתתף בהם במהלך המלחמה מתגלה 
האדם המחזיק מעמד ברוח הסערה שלא נותן לה 

לסחוף אותו.
למרות אורכו ומורכבותו, הספר נקרא בנשימה עצורה. מדהים 
עד כמה חיים האירועים והדיונים המוצגים בו, והם שואבים את 

הקורא לתוך הווה אחר, רחוק ולעתים נשכח.
הישיבות המתוארות בספר מאפשרות לשפוך אור על תעלומות 
גדולות של אותה מלחמה, שהפתעה, הלם ואימה היו מנת חלקה 
רבים  רגעים מצמיתים  התפתחותה.  ולאורך  שפרצה  מרגע 

מתוארים בכתיבה מאוד רזה ומעמידים אותך הקורא פעור פה.
ישראל טל )2010-1924( נולד בצפת וגדל בבאר טוביה. במלחמת 
היהודית.  בבריגדה  ושירת  הבריטי  לצבא  התגייס  השנייה  העולם 
היה מפקד גייסות השריון, ובמלחמת ששת הימים פיקד על אוגדת 

הפלדה. יזם וניהל את התוכנית לפיתוח הטנק הישראלי "מרכבה".
"פרקים למלחמת יום הכיפורים", הוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד, 2019, 982 עמודים כולל נספחים, כריכה רכה

מלחמת יום הכיפורים מבט שונה
מחבר הספר האלוף )במיל'( ורב־ניצב )בדימ'(, איש שריון ותיק, 
יום הכיפורים.  שימש ראש אגף כוח האדם בצה"ל בעת מלחמת 
הספר העוסק במלחמת יום הכיפורים, פורס יריעה רחבה של מידע, 
למלחמה,  שקדמו  והמהלכים  באירועים  החל  ומסקנות,  ניתוח 

עבור דרך תיאור עקבי ומפורט של ימי המלחמה עצמה מהזוויות 
על  ומידע  החזיתות  בשתי  השדה  עוצבות  המדינית-המטכ"לית, 
את  שחייבו  בהשלכותיה,  בהרחבה  דיון  ועד  המלחמה,  תוצאות 

שיקום צה"ל והגדלת סדר הכוחות שלו.
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הימים  1977, ממלחמת ששת  עד  מ־1967  מקיף עשור,  הספר 
וישראל  מצרים  על  רב  פירוט  מכיל  הוא  ההתשה.  מלחמת  דרך 

ניתוח  כולל  הכיפורים,  יום  מלחמת  לקראת 
ההרתעה וההתרעה שלא פעלו ופעילותם של אכ"א 
לאירועים  ומתייחס  עוסק  הספר  במלחמה.  ומה"ד 
מהלך  על  למלחמה,  והובילו  שקדמו  ולמהלכים 
הרביעי  בחלק  והשלכותיה.  תוצאותיה  המלחמה, 
של הספר, העוסק בהסדרים בשטח אחרי המלחמה 
מניסיונו  שפיר  משתף  הרב־שנתיות,  ובתוכניות 
וההיערכות  הכוחות  הפרדת  על  מהדיונים  האישי 

מחדש בסיני וברמת הגולן.
שני חלקיו הראשונים של הספר עוסקים בצורה 
בימי  המלחמה,  לפרוץ  שהביאו  בסיבות  מקצועית 
המלחמה עצמה ובמיוחד כיצד ניתן היה לעשות את 
הדברים אחרת, ובצורה טובה יותר. החלק השלישי, 

שדן בטיפול בנפגעים ובתגבור והסיוע שניתן לכוחות הלוחמים, 
מציג לראשונה את שנעשה בעורף: כיצד נערכו והתארגנו אכ"א, 

הלחימה.  לקיום  הנדרש  המענה  את  לתת  היבשה  וחילות  מה"ד 
דן בתקופה שלאחר המלחמה, ומתאר את שיקום  החלק הרביעי 
חומר  חושף  הוא  הברית.  מארצות  והסיוע  צה"ל 
שאיננו ידוע או מוכר לציבור הרחב, ומבחינת כתיבה 
של  זה  בחלק  ביותר.  חיונית  השלמה  זו  היסטורית 
המלחמה  אחרי  בשטח  בהסדרים  העוסק  הספר, 
מניסיונו  שפיר  משתף  הרב־שנתיות,  ובתוכניות 
וההיערכות  הכוחות  הפרדת  על  מהדיונים  האישי 

מחדש בסיני וברמת הגולן.
קרבי  ניסיון  עתיר  קצין  שפיר,  הרצל  האלוף 
חייו  במהלך  רבות  כתב  במטכ"ל,  מטה  ועבודת 
נעשתה  כתיבתו  מגוונים.  ובנושאים  בתחומים 
במקביל למועדים שבהם נשא בתפקידים רשמיים או 
במועדים אחרים, שבהם פעל כאיש מילואים מוכר. 
שונה"  מבט   - הכיפורים  יום  "מלחמת  הספר  את 
כתב שפיר מ־2004 עד 2017, תוך איסוף פרטים רבים ממסמכים 

מקוריים, המקנים לספר אמינות מיוחדת.

"מלחמת יום הכיפורים מבט שונה", הוצאת משרד הביטחון, 2020, 544 עמודים

זה קרה בפלנטה שלנו

יומנים  קטעי  בליווי  מציג,  שלנו"  בפלנטה  קרה  "זה  הספר 
וזיכרונות, דילמות מוסריות שהתמודדו עמן הכלואים בגטאות 
ובמחנות בזמן השואה - בחירות שהן אינן בין טוב לרע אלא בין 

רע לרע מאוד. הספר עוסק, בין היתר, בהחלטות 
ציבור  ומנהיגי  יודנראט  אנשי  לקבל  שנאלצו 
חלק  לקחת  נדרשו  כאשר  למשל  שונים,  במצבים 
בעצבים  נוגע  וכן  הגטו,  מן  הגירושים  בתכנון 
החשופים של סוגיות כגון הקאפו במחנה. המחבר 
מביא את סיפוריהם של יחידים בגטאות ובמקומות 
מסתור ובוחן שאלות כגון: מה דינה של בריחה מן 
המחנה במחיר רציחתם של אסירים אחרים? האם 
כיצד  הדת?  המרת  באמצעות  הצלה  לאפשר  יש 
לנהוג בילדה חולה ששיעוליה עלולים לחשוף  יש 
את יושבי המחבוא? למי להעניק תרופה ולמי לא 
ראוי  והאם  תרופות?  של  מספיק  מלאי  בהיעדר 
בגטאות?  הקשה  במציאות  תרבות  ערבי  לקיים 
עם  ובקשריהן  המחתרות  בסוגיית  גם  דן  המחבר 
אוכלוסיית הגטו ומנהיגיו, ובתוך כך מציג דילמות 

מוסריות מניסיונו האישי בתקופת השואה.
יומה  ועד  המלחמה  של  הראשון  מיומה  השואה  את  ״חוויתי 
יהודי  של  להובלתם  ֵעד  הייתי  מושפל,  עמי  את  ראיתי  האחרון. 
עיירתי לבורות הירי, לפוליגון ולפונר. בתום המלחמה ראיתי את 

עיירתי היהודית, השטעטל, ללא יהודים. כהיסטוריון, כתבתי על 
על  ושמרתי  ההשמדה,  ובמחנות  ההריגה  בגאיות  היהודים  רצח 
כשהעמקתי  אולם,  תיארתי.  שאותם  מהמאורעות  רגשי  מרחק 
בשאלות  גם  התמקדתי  בהם,  בהתעניינותי 
של  במציאות  לא  בפנַי,  העמידו  שהם  המוסריות 
ההווה אלא במציאות הקשה של השואה. החלטתי 
של  כנושאים  אליהם  ולהתייחס  לכתוב  לחקור, 
בהקדמה  המחבר  כתב  כך  מוסריות...".  דילמות 

לספר.
ארד  יצחק  ד"ר  )במיל'(  תא"ל  המחבר 
 .1926 בנובמבר  בליטא  נולד  במקור(,  )רודניצקי 
ידי  על  הועסק  השנייה  העולם  מלחמת  במהלך 
קבוצה  וארגן  סובייטי  נשק שלל  במיון  הגרמנים 
הגרמני.  הצבא  ממחסני  נשק  שגנבה  מחתרתית 
הצטרף לקבוצה סובייטית של פרטיזנים, ובהמשך 
תום  עד  בשורותיו  ולחם  האדום  לצבא  התגייס 
באוניית  לארץ  עלה   1945 בדצמבר  המלחמה. 
ואף  בפלמ"ח  שירת  סנש".  "חמה  המעפילים 
שירת  בהמשך  העצמאות.  במלחמת  טייס  שימש 
בשריון וסיים את שירותו בתפקיד קצין החינוך הראשי. שימש 
רבות  ועוסק  עסק   .1993-1972 בשנים  ושם  יד  הנהלת  יו"ר 

בהנצחת השואה.

"זה קרה בפלנטה שלנו", הוצאת משכל )ידיעות ספרים(, 302 עמודים, כריכה רכה
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סיני שבלב - שנים של בניין כוח וימי לחימה
לי, במצטבר, שבע  זימן  "שירותי הצבאי הממושך 
בצה"ל.  אחר  קצין  מכול  יתר  בסיני,  סוערות  שנים 
אפשר שהיו נגדים - איני בטוח בכך - שעשו שירות 
עליתי  הללו  השנים  בשבע  בסיני.  משלי  ממושך 
ההתשה  במלחמת  פלוגה  ממפקד  הפיקוד:  בשרשרת 
בדצמבר  התמניתי  לו  תפקיד   ,252 אוגדה  מפקד  עד 
במקביל  פינוי  של  ימים  האחרונים,  סיני  בימי   ,1981

להכנות למלחמת שלום הגליל.
היו אלה שנים סוערות. לחמתי בהן בסיני בשתי 
מלחמות, מלחמת ההתשה ומלחמת יום הכיפורים. 
לפני המלחמות, ביניהן ואחריהן, עסקתי כול כולי, 
בבניין הכוח: אימונים, תרגילים,  כשמו של הספר, 
יחידות  של  החיים  משגרת  באלו  וכיוצא  כוננויות 

את  רק  לא  האי,  חצי  של  מרחביו  את  היטב  הכרתי  סדירות. 

המגמטי,  לגוש  שמצפון  הענקיים  התמרון  מרחבי 
אלא גם את אלה הסמויים מן העין בדרך כלל: ים 
הדיונות בגזרה הצפונית בואכה הים התיכון וקניוני 
ועד  במערב  א־טור  שבין  ההררי  המגמטי,  הגוש 
במזרחו  ונואיבה  דהב  נצרני,  ראס  א־שייך,  שארם 

של חצי האי סיני.
שנים ארוכות וסוערות אלו הטביעו בי את חותמן 
וחבל ארץ זה חרות בתודעתי, הן על זיכרונותיי הקשים 
והתרוממות  פעילות  שגרת  מימי  והן  מלחמה  ימי 
יימוג  בטרם  בערבוביה.  שימשו  אלו  וגם  אלו  הרוח. 
המלחמות  היסטוריית  ערפילי  אל  שבי  סיני  זיכרון 
הארוכה שלנו, בחרתי להעלות את זיכרונותיי שלי על 

הכתב והם תמציתו של ספר זה.
זו ההקדמה שכתב המחבר לספר.

סיני שבלב - שנים של בניין וימי לחימה, מאת אלוף )במיל'( ד"ר עמנואל סקל, 293 עמודים, כריכה רכה, הוצאה פרטית

בדרכי, שריונר - בשדות הקרב במקום שדות הלחם
המשובחים  השדה  ממפקדי  הוא  כ"ץ  עמוס  )במיל'(  תא"ל 
ששת  במלחמת  החל  שלו  הלחימה  מסלול  בצה"ל.  והמהוללים 
הימים שבה היה מ"פ, מלחמת ההתשה שבה היה מג"ד, מלחמת יום 

מהשתלמות  לארץ  אותו  שהחזירה  הכיפורים, 
מג"ד  שימש  ובה  הברית,  בארצות  צבאית 
ובהמשך מח"ט ששיקם את חטיבה 188 במהלך 
ומלחמת  בגולן,  מכן  שלאחר  ההתשה  מלחמת 
שלום הגליל שבה שימש ראש המטה של פיקוד 
תפקיד  גיס,  מפקד  סגן  שימש  בהמשך  הצפון. 
שנמשך גם בשירות המילואים הארוך. עוד היה 
הקמת  לאחר  הראשון  הראשי  השריון  קצין 
גייסות  מפקדת  ופירוק  השדה  חילות  מפקדת 
נפצע פעמיים בלחימה  השריון. במהלך שירותו 

ועוד עבר שלוש תאונות במהלך השירות.
ברחובות  והתחנך  גדל  הארץ,  יליד  עמוס 
ציונית  להגשמה  "חונכתי  שריד.  ובקיבוץ 
ולאומית", כתב בפתח דבריו בספר. הספר משלב 
את סיפור חייו המרתק של עמוס כ"ץ, עם סיפורו 
של חיל השריון, החיל שעמוס כ"ץ שירת בו והיה 
של  הלחימה  תורת  בגיבוש  משמעותי  חלק  לו 

החיל והתוויית דרכו לעתיד.
שקטה,  במנהיגות  שדוגל  שריון  מנהיג  על  הוא  הזה  "הספר 
שריונאי  הקרב.  ובשדה  באימונים  אישית  ובדוגמה  במקצועיות 
בכול רמ"ח אבריו שעשה את כול מסלול הפיקוד בשריון כשהוא 

עשה  שלב  וכול  תפקיד  כול  אישי.  חותם  תפקיד  בכול  מותיר 
אנשים  של  מפקד  ביותר.  הקשות  בגזרות  תמיד  מלחמה,  בעתות 
שמטפח אחוות לוחמים ואומץ לב אישי... בעיניי עמוס כ"ץ הוא 
על  אישי  חותם  שהשאיר  הבכירים  מהמפקדים 
התפתחות חיל השריון בצה"ל". כך כתב האלוף 

)במיל'( יעקב )ג'קי( אבן.
האלוף )במיל'( איל בן ראובן היה איש צוות 
והוא  נפגע  שלו  הטנק  הכיפורים,  יום  במלחמת 
וכן  הגולן.  בגדוד של עמוס ברמת  שובץ מחדש 
יום הכיפורים, איש צוות בגדוד  כתב: "מלחמת 
שלך, מול הכפר דיר אל עדס, עולה עם הפלוגה 
שלי,  ביניהם  טנקים,  ארבעה  לעמדות,  שלי 
להיסטריה  מעבר  שלי,  בטנק  טילים.  חוטפים 
קצרצרה של המט"ק ונזקים חיצוניים, לא קורה 
אנו  מהר.  אחורה  פקודה:  לי  נותן  המט"ק  דבר. 
אנשי  לנו,  מודיע  והמט"ק  המתנה  בעמדת 
לאחר  לעמדה.  עולים  לא  כאן  אנחנו  הצוות: 
מספר דקות של המתנה, אומר לי המט"ק: איל, 
על  לעמדה. המג"ד  עולים  אנו  קדימה.  סע מהר 

ידנו, וכרגע עולה לעמדה.
תיחרת  כמה  עד  טנק  כנהג  אז  הערכתי  "לא 
דוגמה זו בראשי ועד כמה תשמש אותי להבנת מקום המפקד בקרב, 
ומעבר להבנה - השימוש המעשי שעשיתי בה כאשר פיקדתי על 

אנשים בהמשך".

בדרִּכי, שריונר, הוצאה עצמית, 277 עמודים, 2020, כריכה רכה
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ברעות שריונאים
ברעות  הספר  כותבת:  לינדר  ליאור  המחברת 
כסיפור  אנונימי  באופן  תחילה  נכתב  שריונאים 
בהמשכים בפייסבוק. הסיפור עוקב אחר שריונר אלמוני 
שריון.  קציני  קורס  לסיום  ועד  המקצועות  משלב  החל 
אוסף  לאגד את  כתיבה החלטתי  וחצי של  לאחר שנה 
על  ספר  לכתוב  הרעיון  לספר.  מהפייסבוק  הפוסטים 
השירות בחיל השריון נולד כשטיילתי בברזיל, שם כול 
תייר שפגשתי וכול מקומי התלהב לשמוע ששירתי בחיל 
ונהגתי בטנקים. ראיתי כמה חיל  יריתי פגזים  השריון, 
השריון הישראלי מוערך בחו"ל ורציתי שכך יהיה גם בין 

צעירים לקראת גיוס בארץ. 
משתי  באנונימיות  הסיפור  את  לכתוב  החלטתי 

שכותבת  בידיעה  תותנה  שהקריאה  רציתי  לא  ראשית,  סיבות: 
הסיפור היא אישה, מדריכת שריון, ולא שריונר אמיתי. חשוב היה 
לי שהקוראים יתחברו לסיפור עצמו ולא בגלל זהות הכותבת, או 
להפך, יסתייגו מהעלילה בגלל זהות הכותבת. שנית, בכך שהסיפור 
או  פלוגה  לחטיבה,  מוגדר  שיוך  ללא  אלמוני  כותב  ידי  על  סופר 
להתחבר  יכול  קוראים  של  יותר  רחב  קהל  מסוים,  גיוס  מחזור 
לעלילה. האנונימיות יצרה סקרנות, מי זה השריונר הזה? האם הוא 

מישהו שאני מכיר?
לאט לאט הדף קיבל יותר חשיפה וקהל קוראים קבוע, שהורכב 
גיוס  לפני  נוער  בני  חלקו  ובהווה,  בעבר  משריונרים  בחלקו 

להם  שאין  צעירים  וחלקו  השריון  בחיל  שהתעניינו 
שום קשר לחיל השריון אך נהנו לקרוא על החיל.

שריון  כמדריכת  שלי  החוויות  על  מבוסס  הסיפור 
בשיזפון, החיילים שהדרכתי והחברים שזכיתי להכיר, 
יחד עם תהליכים שכמעט כול בחור צעיר עובר במהלך 
זה  אין  אך  בשיזפון  מתרחשת  אמנם  העלילה  הצבא. 
של  סיפורו  זה  פאסון,  עתיר  ומור"קים  קרבות  ספר 
מתאכזב  שמתאהב,  צעיר  בחור  הפשוט,  השריונר 
ומתגבר על אתגרים במהלך השירות, תוך רעות גדולה 

וזיקה לטנקים.
גיא  )במיל'(  תא"ל  הקודם  לכבוד שהקשנ"ר  זכיתי 
פסקה  וכתב  הספר  של  מקדימה  קריאה  קרא  חסון 
מהווה  שריונר',  'פשוט  "הספר  האחורית:  לכריכה  הספר  אודות 
של  המבצעי  השירות  חווית  את  לחוות  וכנה  אמיתית  הזדמנות 
מיותרים,  מסננים  ללא  בפרט.  השריונאים  ושל  בכלל  לוחמים 
האתגר  את  המשלבות  וסיטואציות  דילמות  הכותבת  מתארת 
מחויבות  תוך  אישיים  חיים  לשלב  היכולת  המבצעי,  שבשירות 
זאת,  כול  הלוחמים.  ורעות  בשירות  הנרקמת  החברות  מבצעית, 
של  המבט  מנקודת  הביקורת,  ולעיתים  הקושי,  את  לחסוך  מבלי 
עם  להזדהות  יוכל  שריונר  כול  כי  ספק  לי  אין  והמפקד.  הלוחם 
העלילה ובעיקר עם הסלנג השריונאי השזור לאורך העלילה. לא 

רק לשריונאים!
"ברעות שריונאים", מאת ליאור לינדר

מלחמתו של "כוח עמוס" במובלעת הסורית
הספר "מלחמתו של 'כוח עמוס' במובלעת הסורית" 
שימש  עמוס  לוריא.  עמוס  )במיל'(  אל"ם  בידי  נכתב 
הכיפורים,  יום  במלחמת   71 הטנקים  בגדוד  קמב"ץ 
השריון  וקצין  תא"ל  )לימים  כ"ץ  עמוס  של  בפיקודו 
לוריא  ועמוס  המג"ד  נפגע  מסוים  בשלב  הראשי(. 
יצא  זמן קצר. הספר  החליפו עד שהמג"ד חזר כעבור 

לאור במהדורה דיגיטלית בלבד.
ישנן סיבות רבות וטובות, כתב אליי המחבר, מדוע 
אציין  הספר.  את  ולקרוא  לאתר  להיכנס  ממליץ  אני 
קרבות  על  רגילים  מלחמה  מספרי  להבדיל  אחת:  רק 
יוצא  כוח  על  מיוחד,  סיפור  זהו   - צבאיים  ומהלכים 

בערב  תבל  כנפי  מכול  יחד  שנקבצו  אנשים,  של  סיפורם  דופן, 
השני למלחמה. לוחמיו עלומי השם היוו כוח מרשים ומשמעותי 
במובלעת  בלחימה   7 חטיבה  קרבות  במסגרת  בהתקפת־הנגד, 
וסיימה  בזמן הלחימה  הוקמה  הזו  היחידה החד־פעמית  הסורית. 
לביתם  חזרו  לוחמיה  עת  האש,  הפסקת  הכרזת  עם  דרכה  את 
עדות  נותרה  לא  לסיפורם  לכן  שלהם.  האם  ליחידות  שבו  או 
ולמורשתם לא היה הד. חלק מהדמויות בספר מוכרות לקוראים, 

מטבע  אמנם  שלהם.  נוסף  לפן  להתוודע  תוכלו  וכך 
אבל  בשמם,  בספר  נחשפו  לוחמיו  כול  לא  הדברים 

כולם היו גיבוריו.
זכו  שלא  לוחמיו  זכר  את  להנציח  מבקש  הספר 
לחזור משדות הקרב ולהצדיע לכול לוחמיו, שיחד נשאו 
בגאווה את נטל ההגנה על המדינה, בתחושת שליחות 
נאמנה. כמעט יובל חלף מאז המלחמה הנוראה ההיא, 
"כוח  של  סיפורו  את  להביא  היה  חשוב  ולחבריי  ולי 
עמוס" לידיעת הציבור הרחב, ובה בעת להוות מזכרת 

ללוחמיו ולבני משפחותיהם באשר הם.
במהלך כתיבת הספר נעזרתי בכול מפקדיו הבכירים 
של הכוח, כדי להבטיח נאמנות לאירועים והסכמה רחבה לתוכנו. 
זו הזדמנות להודות לעמיתיי ללחימה על תרומתם ותמיכתם, ועל 
שהסמיכו אותי לספר את סיפורם. תודה מיוחדת לחברי הלוחמים 
שהנציחו רגעים מרגשים במהלך הלחימה ואישרו לי לשלב בספר 

את התמונות.
תקוותי כי הספר ישמש גלעד ראוי ללוחמיו ולהישגיהם, ומקור 

גאווה והשראה לבני משפחותיהם ולדורות הבאים.
"במובלעת הסורית", מהדורה אינטרנטית, 2019
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חומת סואץ
הפסקת  של  לתוקף  כניסתה  עם  בחצות,   1970 באוגוסט  ב־7 
בניצחון  ההתשה  מלחמת  נגמרה  למצרים,  ישראל  בין  האש 
ישראלי לכאורה. למעשה ישראל הרימה ידיים מול ברית המועצות 

לאחר עימות צבאי ישיר במהלך אותו קיץ. טילים 
וחולות  עשן  של  סערה  מתוך  המריאו  סובייטיים 
את  שחרשו  ישראליים  פנטומים  לעבר  ופנו 
כוחו  בכול  הלם  הישראלי  האוויר  חיל  השמיים. 
בתוך  מלחמה  הקרקע.  על  סובייטיות  ביחידות 
מלחמה שאיש לא דיבר עליה באותו זמן, ומעטים 

הזכירו אותה מאז.
סיפורה  את  המביא  ספר  הוא  סואץ"  "חומת 
מאחורי  באירועים  ומתמקד  ההתשה  מלחמת  של 
הקלעים בהם בנתה ברית המועצות )לשעבר( את 
התבססותה  על  ההשלכות  ואת  במצרים  כוחה 

במצרים על צה"ל ועל מלחמת ההתשה.
כיצד שירת "מבצע קווקז" - הקמת כוח המשלוח 
- את האינטרסים של  למצרים  ושיגורו  הסובייטי 
ברית המועצות במלחמה הקרה? מדוע נשמר בסוד 
העימות בין הרוסים לישראלים ולמה האמריקאים 

נמנעו מלהתערב? איך נקלעו הטייסים הישראלים לחזיתו של קרב 
במדבר  הסובייטים  החיילים  על  עבר  מול מעצמת־על? מה  אבוד 
המצרי - ובשובם לברית המועצות? כיצד עיצבו האירועים בקיץ 

הסלים  איך  הכיפורים?  יום  במלחמת  הכוחות  מאזן  את   1970
המצב בים התיכון כמעט עד כדי מלחמה עולמית?

בספר מתוארים בפירוט המהלכים השונים שהובלו את הרצון 
הרוסי לתגבור כוחות וכל נכונותם להעביר אמצעי 
לבנות  אפילו  נמסרו  שלא  בזמנו  חדשניים  לחימה 
בריתה של ברית המועצות באירופה. לדוגמה טילי 
למצרים  הובאו  הקצרים  לטווחים   SA3 מסוג  נ"מ 

במהלך שנה זו והופעלו בידי צוותים רוסיים.
יצא לדרך עם קצה חוט מפתיע -  בוריס דולין 
זיכרונותיו של תושב סיביר ששירת בכוח המשלוח. 
לוחמים  עם  שוחח  שלב,  אחר  שלב  התקדם  שם 
צלל  ישראלים,  אוויר  צוות  אנשי  ועם  סובייטים 
של  בכתביהם  שקע  שפות,  בשלל  ארכיון  לחומרי 
מנהיגים מכל הצדדים. התוצאה היא תמונה מלאה 
אירוע  אנושית.  צבאית,  מדינית,   - ממדית  ורב 
סוף־סוף  זוכה  זווית  לקרן  שנדחק  חשוב  היסטורי 

למקומו במרכז הבמה.
בינלאומי  לביטחון  מומחה  הוא  דולין  בוריס 
במעורבות  המתמקד  לחימה,  תורות  וחוקר 
ההיסטורית של ברית המועצות במזרח התיכון ובנוכחות הרוסית 
באזור כיום. במקביל, הוא עוסק בחינוך יהודי־ציוני ומוביל תוכניות 

תוכן שונות בארץ ובתפוצות. חומת סואץ הוא ספרו הראשון.

"חומת סואץ" מאת בוריס דולין, הוצאת כנרת זמורה ביתן, 2020, 432 עמודים, כריכה רכה

הקרב בסולטאן יעקּוּב

לרוב הציבור הישראלי המונח "סולטאן יעקוב" הוא סיפורם של 
שני החיילים הנעדרים, יהודה כץ וצבי פלדמן מגדוד 362 באוגדה 

90. גופתו של זכריה באומל, הנעדר השלישי, הוחזרה 
לישראל לפני כשנה מסוריה, בסיוע הרוסים. זהו פצע 
רבה  ברגישות  העוקבת  הישראלית,  בחברה  פתוח 

אחר המאמצים לאיתור נעדרים והשבתם הביתה.
סולטאן  צה"ל,  של  הקרב  מורשת  בתולדות  אבל 
האחרון  הקונבנציונלי  הקרב  בעיקר  הוא  יעקוב 
העוצבה  באמצעות  סדיר,  אויב  צבא  מול  צה"ל  של 
הטקטית הגדולה ביותר של צה"ל שלחמה אי פעם - 
גיס 446 בפיקודו של אלוף אביגדור )ינוש( בן־גל. הגיס 
בקרב  נפלו  הסורי.  הצבא  מול  הלבנון  בבקעת  לחם 
 19 נפצעו.  כ־60  ועוד  ו־880   90 מאוגדות  לוחמים   22
קרה  זה  כול  וננטשו.  נפגעו  נגמ"שים  ושישה  טנקים 

ביומיים ביוני 1982, במסגרת מערכת "שלום הגליל", שהפכה לימים 
למלחמת לבנון הראשונה.

פרסם  הגיס  של  מלחימתו  והמסקנות  הניתוח  התיאור,  את 
היסודי  מחקרו  על  שמתבסס  חדש,  בספר  צה"ל  לאחרונה 
במחלקה  שנעשה  יקר,  רפאל  ד"ר  של  והמעמיק 
חוקר  בידי  ועודכן  ונערך  צה"ל  של  להיסטוריה 
ספר  זה  זלמנוביץ.  ֹבעז  )במיל'(  אל"ם  המחלקה 
 - להיסטוריה  קודמים של המחלקה  שונה מספרים 
מסמך  ומהווה  אוגדות  שתי  של  בקרב  מתרכז  הוא 
תשתית עובדתית ורשמית על הלחימה וניהולה על 
ומפקדי  הגיס  מפקד  מרמת  בשטח,  המפקדים  ידי 
בעיני  הקרב  מהלך  גם  ובמקביל  ומטה,  האוגדות 

מפקדי הדיוויזיות הסוריות.
שיש  הציבורי  לאומץ  עדכנית  עדות  הוא  הספר 
כול  על  קשה,  קרב  ניתוח  בפומבי  להעמיד  לצה"ל 
הישגיו ומגבלותיו. גם אם אינו בסיס מדויק להשוואה 
להיכרות עם תכנון  כלי חשוב  כיום, הוא משמש  לאופי הלחימה 

קרב וניהולו - ובכך יש לו תרומה למפקדים של היום.

"הקרב בסולטאן יעקּוּב" מאת סא"ל )במיל'( ד"ר רפי יקר, הוצאת משהב"ט, צה"ל - המחלקה להיסטוריה, מודן, 2020
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מהנעשה בעמותה
 ליקט וכתב אליעזר אבני. 

צילומים: סמל רועי חיון, רב"ט בר שגב, אליעזר אבני

הקורונה ואנחנו

משבר הקורונה מהווה אתגר עבורנו ועבור כול החברה הישראלית. 
ב־16 מארס, עם החמרת ההנחיות, אתר יד לשריון נסגר למבקרים וכמעט 
כול העובדים יצאו לחל"ת. ב־1 ביוני נפתח האתר מחדש תחת המגבלות 
הקיימות ובהתאם לתקן "התו הסגול". רק חלק מן העובדים שבו בינתיים 
לעבודתם עקב אילוצי המשבר. אנו מודים לכול עובדינו על מסירותם 
ועבודתם לאורך כול הדרך, ומקווים לימים מבריאים יותר בהם נוכל 
להיפגש כולנו ולהמשיך יחדיו. עם זאת לא שקטנו על השמרים ועשינו 
כול שביכולתנו כדי שהזיכרון והמורשת השריונאית ימשיכו לצעוד קדימה. 
מדור מיוחד זה כולל את פעילותנו ערב משבר הקורונה ואת מה שהצלחנו 

לעשות, למרות כל הקשיים. אנו גאים בעשייה זו.

יום עיון לזכר ינוש 

ביום 4 בפברואר קיימנו יום עיון לזכרו של האלוף )במיל'( אביגדור 
)ינוש( בן־גל. ביום העיון נבחנו הסיכויים והסיכונים בחזית הצפונית. 

נשאו דברים:
  יו"ר העמותה אלוף )במיל'( אודי שני - דברים לזכרו,

  אל"ם )במיל'( פסח מלובני - סוריה והנוכחות הרוסית באזור,

  תא"ל )במיל'( אמנון סופרין - ההשפעה האיראנית במרחב,
  רא"ל )במיל'( גדי איזנקוט - הצגת האתגרים הביטחוניים בעת הזאת,

  גב' אביטל בן־גל אמרה מילות סיכום והודתה על קיום המפגש.
הנחה את הערב חבר העמותה תא"ל )במיל'( יום טוב תמיר.

סיורים באתר

בחודש פברואר סיירו באתר אנשי ציבור ואנשי מעשה מהארץ ומהעולם, 
ובהם:

  חברי החווה החקלאית האתיופית, עם שר החקלאות לשעבר אורי אריאל,
  הסתדרות הגמלאים במרחב אשקלון, בהובלת חבר העמותה אל"ם 

)במיל'( שלמה ארבלי.

 רא"ל )במיל'( 
 גדי איזנקוט 
ביום העיון

חברי החווה החקלאית האתיופית, עם שר החקלאות לשעבר אורי אריאל



62 ׀ שריון 57  ספטמבר 2020

נטיעות ט"ו בשבט באתר

כבכול שנה קיימנו את מסורת הנטיעות יחד עם אנשי מנת"ק העמלים 
על פיתוח המרכבה. השנה הצטרף לאירוע זה מר ירוסלב יאנושק, המנהל 

מוזאון טנקים בצ'כיה.

הרחבת התערוכה בלטרון

במהלך חודש פברואר התרחב אוסף הטנקים באתר בחמישה כלים 
נוספים ממוזיאון בתי האוסף שנסגר:

 דגם נעץ של טנק המרכבה,
 אב הטיפוס הראשון של תובת המרכבה,

 שרידי משוריין מתש"ח,
 טנק חילוץ על בסיס טנק טי־34,

 תומ"ת על תובת טנק טי 34.

השקת ספר "לאן אני רץ"

הספר "לאן אני רץ" מביא את סיפורם של לוחמים מישיבות הסדר 
ששירתו במסגרת כוח נתי גולן במלחמת יום הכיפורים. הספר נכתב בידי 

יהושע יונה והושק ביד לשריון ביום ט' באדר התש"ף, 5 במארס 2020.

כנס מלש"בים

בתחילת חודש מארס קיימנו כנס לבני נוער המיועדים לגיוס לחיל 
השריון. לדור ההמשך הוצגה עוצמת השריון ויכולתו. גם הם יודעים כי 

הגיעו למקום הנכון!

דגם העץ של טנק המרכבה נוחת ביד לשריון

  הזמנה 
להשקת 

הספר

בני נוער בכנס מלש"בים ביד לשריון, ערב משבר הקורונה

מר ינושק, ראש מנת"ק תא"ל גיא פאגלין ומנכ"ל העמותה תא"ל 
)במיל'( חנן ברנשטיין בנטיעות
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נקודת גיוס לטרון

בשיא של משבר הקורנה שלב א' שימש אתר יד לשריון אחד מארבע 
נקודות גיוס של הבקו"ם, כדי למנוע צפיפות מהמתגייסים ומהוריהם. 
מדי יום הגיעו ליד לשריון מתגייסים חדשים, נפרדו מבני משפחותיהם 
בשער האתר והחלו את שירותם הצבאי. גם בשיא המשבר אתר יד לשריון 

המשיך לתרום למדינה. 

עמותה ברשת
לרגל המצב פתחנו במיזם חדש בשם "עמותה 

סמל פארק לטרון

ברשת". מדי יום העלינו סרטוני ווטסאפ שיזמו 
חברי העמותה בנושאים בעלי עניין מנקודת 
מבטם בעבר ובהווה. עוד העלינו למרשתת כמה 
חידונים נפרי עטו של אוצר מוזאון הרק"ם סא"ל 
)במיל'( מיכאל מס. במיזם זה התמלאנו גאווה 
בפועלם הרב של חברי העמותה למען המדינה, 
הן במלחמות ישראל והן בתחום האזרחי. להיות 

חלק מהעמותה זו זכות!

מוקד יום הכיפורים

לקראת ערב יום הזיכרון השלמנו את שיקום מוקד יום הכיפורים 
שבאתר, בסיוע חבר העמותה סא"ל )במיל'( משה לוי. מוקד זה מפאר 
את מורשת לוחמינו שנטלו חלק בגדולה שבמלחמות השריון הישראלי.

אירועי יום הזיכרון בלטרון
טקס יום הזיכרון התקיים השנה במתכונת ייחודית בעקבות הקורונה. 
הטקס שודר מרחוק תוך מאמץ עילאי לכבד את זכר יקירינו וחברינו. הם 
שעשו עבורנו את הכול ראויים שנזכור אותם כראוי. במקביל לשידור הטקס 

קיים קשנ"ר מעמד הנחת זר למרגלות כותל השמות. 

גיוס לחיל השריון בתנאיי הקורונה

מוקד יום הכיפורים המחודש

קצין השריון הראשי תא"ל אוהד נג'מה בטקס יום הזיכרון התש"ף
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לטרון כאתר מורשת לאומי

ערב יום הזיכרון קיימנו את הטקס המסורתי לנוער יהודי מחו"ל 
במסגרת פרויקט "מסע עולמי". הטקס התקיים במסגרת מצומצמת 
מול כותל השמות ושודר ל־80 מדינות ברחבי העולם, בהשתתפות יו"ר 
הסוכנות מר יצחק הרצוג ובניהול מקצועי של מיודענו העובד המסור 

שלנו, רנ"ג )במיל'( צ'רלי סעדון.

המרכז למלחמת יום הכיפורים

הסמליל )לוגו( של המרכז למלחמת יום הכיפורים
העמותה למורשת מלחמת יום הכיפורים קיימה באתר מפגש מיוחד 
על רעות, אחוות הלוחמים, גבורה וזיכרון, בהנחיית חבר העמותה ברוך 
אסקרוב. מלחמה זו היא הגדולה במלחמות השריון הישראלי, וממלחמות 
השריון הגדולות בעולם. רבים מחברי העמותה לחמו בה ושכלו בה רעים 

ובני משפחה, רבים חווים אותה עד היום.

טקס זיכרון לקרבות לטרון

המסורת לא עוצרת! גם השנה קיימנו את טקס הזיכרון לחללי קרבות 
לטרון באנדרטת חטיבת אלכסנדרוני. הטקס התקיים בתנאים מיוחדים 
לרגל המצב, בשיתוף עם המועצה האזורית מטה יהודה ועם בית הספר 

התיכון בהר טוב. אנחנו כאן כדי לזכור, אנחנו כאן כדי להישאר.

עבודות תשתית במהלך הקורונה

 סיימנו את הכשרת קריית החינוך לקליטת הצבא ופעילות מתחדשת 
בהיבט של רישוי משרד הבריאות והמועצה האזורית.

 מיזם העברת הטנקים ממשיך. לקראת קליטת בתי האוסף בלטרון 
הזזנו באתר עשרות כלים וקלטנו כמות נכבדה של כלים חדשים. עקב 

כך סיימנו להציב שילוט מחודש ליד כול הכלים באתר. 
 גם בימי הקורונה ניצלנו ככול יכולתנו את אתגרי הזמן שנכפו עלינו 
כדי לקדם את תשתיות האתר. לכול אוהבי האתר. בתוך כך גם פינינו 
41 עצים שנפלו ברחבי הפארק ועתה המקום פתוח למבקרים בבריאות 

ובבטחה.

אתר יד לשריון מחכה לכם

"חג השלח" - יום גדוד 46

בתחילת יוני קיים גדוד 46 ערב גדודי ביד לשריון לסיום פעילותו 
האינטנסיבית בתקופה זו בכלל, וברמת הגולן בפרט. האירוע התקיים 
בהובלת המג"ד סא"ל נעמן הלר ובהשתתפות מח"ט 401 אל"ם דוד סונגו.

מג"ד 46 סא"ל נעמן הלר

טקס הזיכרון השנתי לחללי קרבות לטרון

רנ"ג צ'רלי סעדון בטקס יום הזיכרון בלטרון
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משרד המשפטים

משרד המשפטים נפרד מסמנכ"ל המשרד תא"ל )במיל'( מופיד גאנם 
שעובר לעבוד בחברת החשמל. הצמרת הבכירה במשרד המשפטים בעבר 

ובהווה כיבדה את המעמד. 

  היועץ המשפטי לממשלה, אלוף )במיל'( ד"ר אביחי מנדלבליט מברך

חלוקת מלגות בני ברית

טקס הענקת המלגות השנתי של ארגון בני ברית ישראל לחיילים 
וחיילות של השריון, המצטיינים בשירות המילואים, התקיים באירוע 
צנוע במשרדי בני ברית בתל אביב, בהשתתפות נשיא בני ברית ישראל 
מר דניאל גרץ, קצין השריון הראשי תא"ל אוהד נג'מה, מנכ"ל העמותה 
תא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין, חברי ועידת המלגות והזוכים במלגות - 2 

חיילות וארבעה חיילים. תשואות לזוכים.
נשאו דברים בטקס: נשיא ארגון בני ברית ישראל מר דניאל גרץ, קצין 
השריון הראשי תא"ל אוהד נג'מה, יו"ר ועדת חינוך בעמותה גברת נחמה 

בר כוכבא, נציגת המלגאים סרן )במיל'( יובל פרץ.

מימין לשמאל: המלגאים יובל פרץ, ישי אופיר, אליאב סעדון, יהודה גרינגולד, 
תא"ל  העמותה  מנכ"ל  נג'מה,  אוהד  תא"ל  קשנ"ר  הראל,  וסתיו  לייב  יקיר 
)במיל'( חנן ברנשטיין, חבר הנהלת העמותה אל"מ )במיל'( שאול נגר, חברת 
הנהלת בני ברית ד"ר הדס מלכה הכהן. יושבים: נשיא ארגון בני ברית מר 

דניאל גרץ ויו"ר ועדת חינוך בעמותת יד לשריון הגב' נחמה בר־כוכבא

טקס החלפת מג"ד 198

מימין לשמאל: סא"ל אופיר ויינטראוב המג"ד הנכנס, אל"ם הישאם 
איברהים מח"ט 460, סא"ל אליעזר אברמוביץ' המג"ד היוצא

טקס חילופי המג"ד בגדוד 198 התקיים ביד לשריון ב־25 ביוני. סא"ל 
אופיר וינטראוב החליף את סא"ל אליעזר אברמוביץ'. ברכות למפקדים!

טקס סיום צמ"פ - מחזור נובמבר 19
טקס סיום צמ"פ של לוחמי השריון החדשים התקיים באתר ב־25 
ביוני. הטקס נערך ללא הורי החיילים, מתוך הקפדה מרבית על הוראות 

הבטיחות.

טקס סיום צמ"פ בלטרון במודל הקורונה

סיור בעקבות לוחמים
חטיבת פלמ"ח הראל קיימה סיור מורשת על לחימת 
החטיבה במלחמת העצמאות. בסיור זה נערך טקס 
לזכר גיבורת מערכת תש"ח הדסה למפל ז"ל, שנפלה 

כאן ליד משטרת לטרון.

הדסה למפל ז"ל
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פרידה והחלפת מח"ט 401

בחודש יולי האחרון, במעמד מפקד פיקוד הדרום האלוף הרצי הלוי 
ומפקד אוגדה 162 תא"ל סער צור, נפרדנו ממח"ט 401 אל"ם דוד סונגו, 
באירוע שכלל ערב פרידה וטקס מול כותל השמות. אל"ם אוהד מאור, 
אשר פיקד על חטיבה 179, קיבל לידיו את הפיקוד על חטיבה 401. איחולי 

הצלחה למפקדים!

בטקס החלפת מח"ט 401. מימין: אל"ם אוהד מאור, תא"ל סער צור 
ואל"ם דוד סונגו

מועדון בוני הדגמים

תערוכת מועדון בוני הדגמים, דצמבר 2019, חנוכה התש"ף 
בעקבות משבר הקורונה העביר מועדון בוני הדגמים את פעילותו ליד 

לשריון.

מסע כומתה
חרף כל הקשיים התקיים טקס הסיום של מסע כומתה ללוחמי חיל 
השריון, התקיים ביד לשריון ב־3 ביולי. שריונאים יקרים, הגעתם אלינו 
ליום מלש"בים לא מזמן, בימים הנראים רחוקים, בהם היה מותר להיפגש 
ולהתכנס. ראיתם טנק, שמעתם את קצין השריון הראשי והבנתם שזה 
המקום הנכון. חלפו כמה שבועות ובמקום הבקו"ם שוב הגעתם אלינו, 
לגיוס מפוזר ומרוחק, בתנאיי הקורונה. התגייסתם לצה"ל ביד לשריון כי 

בשיא המשבר גם אנחנו התגייסנו. עכשיו הגעתם אלינו למסע כומתה. 
צעדתם כול הלילה ובבוקר קיימתם טקסים מול בניין המשטרה, בלי 
ההורים, בריחוק, אבל עם כול המשפחה - משפחת השריון! אנו בטוחים 
שנראה אתכם כאן גם בהמשך המסע, בסוף צמ"פ ובקורסי הפיקוד השונים, 

אפילו באזרחות. כי שריון זה משפחה ויד לשריון זה הבית.
ולהורי החיילים שלנו, תודה רבה לכם. תודה על בנים נפלאים שאתם 
עומדים מאחוריהם גם במצב הלא רגיל הזה. בגלל הקורונה לא פגשנו 
אתכם. אנו מקווים ומצפים לראותכם מבקרים באתר בעתיד, אבל רק 
בנסיבות משמחות. ועד שתגיעו תזכרו תמיד - השריון הוא המשפחה, 

יד לשריון זה הבית בשביל החיילים ובשבילכם.

פרידה והחלפת מג"ד 195
סא"ל טל אלקובי )מג"ד 53 היוצא( קיבל את הפיקוד על גדוד 195 
והחליף את סא"ל מאיר בידרמן, שסיים כשנתיים בהכשרת דור העתיד 
של לוחמי השריון. טקס ההחלפה התקיים ביד לשריון ב־23 ביולי 2020. 
אנו גאים בסגל הפיקוד של ביה"ס לשריון- חממה למצוינות ישראלית!

טקס החלפת מג"ד 195

מסע כומתה בשדות לטרון. המורשת לא עוצרת
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ישיבת מועצה

מועצת עמותת יד לשריון התכנסה 
בתנאי קורונה, ב־26 ביולי האחרון, 
לאישור המאזן השנתי של 2019. 
וצוות  יו"ר  נבחרו  זו  בישיבה 
ולהנהלה,  למועצה  לבחירות 
 .2020 בדצמבר  שיתקיימו 
להציג  מוזמנים  חברי העמותה 
לבחור  למועצה,  מועמדותם 

ולהשפיע.

ישיבת המועצה

סיום מחזור א' – מנטורים

קהילת "אנשי הפלדה" סיימה 
את המחזור הראשון  בתוכנית, 
שלפיה שריונאים וותיקים מדריכים 
וחונכים שריונאים צעירים בדרכם 
האזרחית במציאות הישראלית 
המאתגרת. קהילת אנשי הפלדה 
קציני  ייחודית של  קבוצה  היא 
יחד  שהתאגדו  צעירים  שריון 
במסגרת העמותה. משפחת השריון 

ממשיכה להתרחב והרווח הוא כפול ומכופל - המשכיות בקיום העמותה 
וטיפוח כוחות צעירים שייתרמו לחברה ולכלכלה. בימים אלה נשלמות 

ההכנות לקרא המחזור השני, המכפיל את היקף משתתפיו.

חלוקת מלגות
ממשיכים לבנות קהילה! עמותת יד לשריון חילקה מלגות לשריונאים 
צעירים שתורמים באופן משמעותי לפעילות המורשת בעמותה. האירוע 
התקיים ב־26 ביולי האחרון. המלגאים תורמים מכוחם ומכישרונם במרכז 
המידע, בביטאון השריון ובקהילת "אנשי הפלדה". זהו דור העתיד שלנו!

מראה מטקס הענקת מלגות לשריונאים צעירים מראה מטקס המנטורים ביד לשריון



מכינים את הכלים
צילום: סמלת אור משה

0793-6990
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