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דבר יו"ר העמותה
עמיתיי השריונאים,
בפתח דבריי אני מבקש לברך את המועצה
הנבחרת ואת ההנהלה החדשה של עמותת
יד לשריון .הנני מודה כמובן לחברי ההנהלה
והמועצה אשר כיהנו בחמש השנים האחרונות,
ומביע בפניהם את הערכתי והוקרתי על פועלם.
בהובלת ההנהלה ובתמיכת המועצה נעשתה
ביד לשריון בחמש השנים האחרונות פעילות
מבורכת וענפה שהגיעה להישגים מרשימים.
אמנה בפניכם את עיקרי הפעילויות בקהילה:
	הכנסת הדור הצעיר לפעילות ענפה (אנשי
הפלדה)
הענקת מלגות לאנשי מילואים פעילים
הענקת סיוע כלכלי לחברים
אימוץ בוגרי קק"ש
	קיום מופעים שנתיים מרכזיים לשריונאים
בעבר ובהווה ולבני משפחותיהם ,ואירועים
נוספים
ואלה הפעילויות שנעשו באתר יד לשריון:
	צבענו ושילטנו מחדש באתר יד לשריון את
כול אוסף הרק"ם ,ובתוך כך התחלנו במיזם
טנקים מספרים
מוקרן סרטון חדש באולם המרכבה
	המיזם להצגת טכנולוגיות הרק"ם מוצג
באולם של הקומה השנייה
	הפקנו סרטי מורשת למערכות ב־ 45השנים
האחרונות
יצאנו לדרך עם מיזם מפקדי השריון
	פארק העוצבות הושלם בהיקף  95אחוזים
ודרך הרמטכ"לים שבו הושלמה

הנני קורא לכולכם להיות חברים בפייסבוק
של העמותה ,להיות שותפים בתפוצת הניוזלטר
החודשי ולעקוב אחרי הסיורים שאנו עורכים
לאורך השנה בצה"ל בגזרות השונות.
בפארק שלנו אפשר להנות מפעילות ניווט
("נביגו") במרחב האנדרטות העוצבתיות ,וכן לטייל
במרחב באמצעות תוכנת טוטם (לטרון בענן).
אני שמח לבשר כי שלב ב' של מוזאון הלוחם
היהודי במלה"ע השנייה יצא לביצוע ,ונקווה
לפתיחתו במאי  .2022כמו כן סוכם עם משרד
הביטחון על הקמת מוזאון עוצמ"ה (עצמאות
צה"ל ומערכת הביטחון) בשטח שלנו .התוכניות
לכך הוגשו לאישור ואנו מקווים להניח את אבן
הפינה בספטמבר שנה זו.
בשנה החולפת היה אתר יד לשריון  -פארק
לטרון סגור לצערי רוב הזמן ועם מעט מבקרים,
אולם צה"ל ממשיך בפעילותו אצלנו .עקב כך
אנו מצליחים לקיים את עצמנו ואף מתעצמים
מעט בפרויקטים.
שנת  2020הסתיימה .הייתה זו שנה מאתגרת
מצד אחד ומגבילה מצד שני ,מתסכלת משהו
ומבורכת בהסתכלות מחודשת על דברים .אנחנו
בעמותה גם הרחבנו והדגשנו את הפעילות
ברשת בזמן אמת (באון ליין) ובתקשורת.
זה הזמן והמקום להודות לעוצבות
המשוריינות על נטילת חלק בביטחון המדינה
יום יום ושעה שעה .זה גם הזמן לאחל לכולנו שנה
אזרחית טובה ,הרבה בריאות ושנדע ימים טובים.
שלכם ברעות,
אודי

דבר הקשנ"ר
לוחמים ומפקדים ,שריונאים,

מדי שנה עם הצגת התוכנית הרב שנתית
(תר"ש) נשאלות השאלות בנוגע לרלוונטיות
השריון והטנקים בשדה הקרב ,שאלות
ראויות וחשובות .הראשונים ששואלים
זאת הם אנשי השריון .כך כבר כמה עשורים
מקדים השריון את האיומים ונמצא בחזית
המקצועית והטכנולוגית של היבשה וצה"ל.
הקוד הגנטי המשלב מפקדים ,אנשי מקצוע
ואנשי אמצעי לחימה מביא לכך שהטנק
והרק״ם המתקדם הנוסף (משפחת הנמ״ר
והאיתן) הם המתקדמים ביותר בעולם.
אך לא על האמל"ח לבדו .מושגים כמו ניהול
גילוי ,מרחב עמדות גירוי ,עירור ,הינם מושגים
השגורים בפי אנשי שריון שנים רבות .כול זאת
מתוך אותן שאלות קבועות  -מהי הרלוונטיות
של השריון בשדה הקרב.
אין אלה מילים בלבד .מלחמה אחרי מלחמה,
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מבצע אחרי מבצע ,בכול זירות המלחמה,
בבט״ש\ בחירום ובמלחמה ,מוכח ערכו המבצעי
של השריון בשדה הקרב!
גם בגיליון זה אפשר ללמוד על האתגרים
שהיו ועל המלחמות והאיומים שהשתנו וכיצד
חיל השריון משתנה .אבל דבר אחד לא השתנה
ולא ישתנה בעתיד הנראה לעין ,והוא האדם,
הלוחם והמפקד .אלה אנשים קרביים ,נחושים,
איתנים ,הפועלים במקצועיות מתוך תחושת
שליחות .אמצעי לחימה ,טוב ככול שיהיה ,בנוי
על האדם שמפעיל אותו וממצה אותו בצורה
הטובה ביותר .כאשר יהיה קשה  -ויהיו רגעים
קשים  -אזי הרוח ,הרעות ואחוות הלוחמים
היא זו שתנצח.
בברכת קריאה מלמדת,
ברעות שריונאים,
תא"ל אוהד נַג ְ'מָה
קצין השריון הראשי

 20שנים
לפריצת אירועי
"גאות ושפל"

אירועי "גאות ושפל" שבצד הערבי נקראו "אינתיפאדת
אל־אקצה" ,החלו ב־ 29בספטמבר  2000ונמשכו ארבע שנים
עד  11בנובמבר  ,2004עם מות ערפאת
אל"ם (במיל') ד"ר בני מיכלסון
ארבע השנים האלה איבדו את חייהם  1,017ישראלים (יותר
מאשר במלחמת ההתשה) בשורה של פיגועי התאבדות ופיגועים
אחרים ,בין היתר במלון פארק בנתניה ,בקפה מומנט בירושלים
ובמקומות רבים אחרים .בצד הערבי נהרגו ,לפי ההערכות ,בין
 3,300ל־ 3,800איש.1
ב־ 29בספטמבר  2000החלו האירועים בשטחי יהודה ,שומרון ורצועת עזה,
וכמה ימים אחר־כך ,בראשית חודש אוקטובר הצטרפו לאירועים גם ערביי ישראל,

ב
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ונשמעו קולות לא מעטים בקרב אישי ציבור
בולטים במגזר הערבי־ישראלי ,אשר הצביעו
על כך שהתלכדות זו אינה מקרית והיא משקפת
יחסי גומלין בין הערבים שבתוככי הקו הירוק
לבין הערבים שמעבר לו .שילוב זה של שתי
החברות במהלך האירועים היה חסר תקדים.
על רקע מכלול היבטים אלה ,נתפסו האירועים
כ"מערכה" החורגת באופייה מהפרות סדר
מקומיות  .2בתחילה נשא המאבק ,לכאורה,
מאפיינים של התקוממות עממית :תהלוכות
המונים ,יידוי אבנים והפרות סדר .במהרה שככו
המאפיינים של התקוממות עממית ,וארגוני
הטרור הם שקבעו את הטון .הסתבר כי "הרשות
הפלסטינית" היא שתכננה את פרוץ המהומות
הן בשטחים והן בישראל ,עד כדי היפוך תפקידה
והפיכתה למקדמת פעולות הטרור כנגד ישראל.
צה"ל היה ערוך ומוכן למאפייני עימות
שכאלה .בין השאר ,לאור לקחי ארועי "ברזל
לוהט" בספטמבר  1996ו"יום הנכבה" במאי
 .2000אלה גובשו לתוכנית עבודה ולהיערכות
לעימות עתידי אפשרי מול ערביי השטחים,
שצפוי היה להתרחש ,לפי הערכות גורמי
המודיעין ,לקראת סוף שנת .32000
מוכנות צה"ל ותגובתו ההולמת ,באו לידי
ביטוי ביתרון מבצעי מובהק ,כלומר ריבוי נפגעים
מהצד הערבי ומיעוט נפגעים מצידנו ,בעיקר
כתוצאה מתרגול ומיגון .אולם כאשר הבינו
המחבלים את המצב ,השתנה דפוס הפעולה
שלהם לתקיפת נקודות תורפה בצד הישראלי:
ירי מנגד על בסיסים וכלי רכב ישראלים ,הנחת
מטענים ,טרור בצירים באמצעות פיגועי ירי
של חוליות בודדות על כלי רכב ישראלים וכן
ירי לעבר יישובים ישראלים הסמוכים לשטחי
הרשות ,כדוגמת שכונת גיֹלה בירושלים ,היישוב
פסגות ועוד .המענה שצה"ל נתן היה מיגון
מסיבי בצירים המיועדים לפגיעה ובייישובים
המאוימים ,פעילות מתוגברת ,רגלית ורכובה,
בצירים והקמת נקודות בדיקה ומחסומים ניידים
לאורך הצירים ,כדי להקשות על המחבלים

מבצע "חומת מגן" והקמת
"מרחב התפר"

הרמטכ"ל רב־אלוף שאול מופז בעת האירועים

להגיע לצירים .עקב כך הלך ופחת איום הירי־
מנגד על צירים ויישובים ,אך צמח איום חדש
ומסוכן הרבה יותר  -פעולות טרור בלב מדינת
ישראל .פיגועי התאבדות אמנם התרחשו בעבר,
אולם תדירות הפיגועים מאמצע שנת 2001
הלכה וגברה לממדים שלא נודעו קודם ,תוך כדי
שהצד הערבי מעודד מהפגיעה הקשה בעורף
הישראלי.
בתקופה שלאחר פריצת אירועי "גאות ושפל",
ביצעו ארגוני המחבלים ,כאמור ,שורה ארוכה
של פיגועי התאבדות בשטח ישראל .תגובתה של
ישראל לפיגועים הלכה והסלימה ,החל מסנקציות
כלכליות ,הטלת איסור על כניסת ערבים ,תושבי
הגדה ,לשטח ישראל ,הפצצת מבני שלטון של
הרשות ועד חיסול פעילי טרור .למרות כול אלה
לא צומצם מספר הפיגועים בצורה משמעותית,
ושגרת החיים בישראל הלכה והתערערה.
בחודש מארס  2001החליף אריאל שרון את
אהוד ברק בתפקיד ראש הממשלה ,שהאירועים

פרצו בעת כהונתו .ביולי אותה שנה גם החליף
תא"ל יצחק (ג'רי) גרשון את בני גנץ בתפקיד
מפקד אוגדת איו"ש.
במערכת הביטחון בישראל החלה מתגבשת
תפיסה ,כי הדרך היעילה ביותר לצמצום רמת
הפיגועים היא החזרת השליטה בשטחי יהודה
ושומרון ,ובמיוחד בערים המרכזיות ,לידי צה"ל
(שטחי  Aהם השטחים שבהם הועברה השליטה
לידי הרשות הפלסטינית במסגרת הסכמי אוסלו).
במקביל הקמת חיץ פיזי בין השטחים למדינת
ישראל כדי למנוע חדירת מחבלים.
מהלך זה נשקל כמה פעמים גם לפני כן אולם
לא מומש ,בעיקר בשל חשש מביקורת בין־
לאומית קשה וממספר נפגעים גבוה בקרב כוחות
צה"ל 4כך שהשנתיים הראשונות לאירועים גבו
קורבנות רבים :בשנת  2001נהרגו  207ישראלים,
ובשנת  2002עלה מספר ההרוגים ל־ .452בשנה
זו היה גם מניין הפצועים הגדול ביותר שידעה
ישראל מתחילת האירועים .2309 -

הערות:
 .1המרכז למורשת המודיעין ,מרכז המידע למודיעין וטרור ,ארבע שנות עימות אלים בין ישראל לפלסטינים  -סיכום ביניים.2004 ,
	.2דוח ועדת אור ,סיכום ומסקנות ,סעיף  ,4ספטמבר ,2003
.http://uri.mitkadem.co.il/vaadat-or/vaadat-or-part6.html
 .3גיורא איילנד ,צה"ל באינתיפאדה השנייה :מסקנות ולקחים ,עדכן אסטרטגי ,כרך  ,31גיליון  ,3אוקטובר .2010
 .4בני מיכלסון ,תולדות אגף התקשוב בצה"ל ,אגף התקשוב ,2017 ,עמ' .86
 .5בני מיכלסון ,השריון במבצע "חומת מגן" ,אבות ומייסדים.2012 ,
	.6גבי סיבוני ,הבסת טרור המתאבדים ביהודה ושומרון  ,2005-2002צבא ואסטרטגיה ,כרך  ,2גיליון  ,2אוקטובר .2010
מקורות
 .1איילנד גיורא ,צה"ל באינתיפאדה השנייה :מסקנות ולקחים ,עדכן אסטרטגי ,כרך  ,31גיליון  ,3אוקטובר .2010
	.2דוח ועדת אור ,סיכום ומסקנות ,סעיף  ,4ספטמבר ,2003
.http://uri.mitkadem.co.il/vaadat-or/vaadat-or-part6.html
 .3המרכז למורשת המודיעין ,מרכז המידע למודיעין וטרור ,ארבע שנות עימות אלים בין ישראל לפלסטינים  -סיכום ביניים.2004 ,
 .4מיכלסון בני ,השריון במבצע "חומת מגן" ,אבות ומייסדים.2012 ,
 .5מיכלסון בני ,תולדות אגף התקשוב בצה"ל ,אגף התקשוב" .2017
 .6סיבוני גבי ,הבסת טרור המתאבדים ביהודה ושומרון  ,2005-2002צבא ואסטרטגיה ,כרך  ,2גיליון  ,2אוקטובר .2010
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ב־ 27במארס  ,2002בליל הסדר ,ביצע ארגון
חמאס פיגוע התאבדות קטלני במלון "פארק"
בנתניה .בעקבות הפיגוע והשינוי שחל בדעת
הקהל העולמית עקב הפיגועים במגדלי התאומים
בארצות הברית ב־ 11בספטמבר  ,2001הורתה
ממשלת ישראל בראשות אריאל שרון ,לצה"ל
לצאת למבצע "חומת מגן" .כדי להוציא את המבצע
לפועל גויסו חיילי מילואים בגיוס חירום (צו .)8
מבצע "חומת מגן" התקיים בימים  29במארס
  25באפריל  ,2002בעקבות גל חסר תקדיםשל פיגועים קשים ,ובעיקר פיגועי התאבדות.
בחודש מארס  2002נהרגו  91ישראלים ב־22
פיגועים שהיו באותו חודש.
"חומת מגן" היה המבצע הצבאי רחב ההיקף
ביותר מאז מלחמת "שלום הגליל" .המבצע הוכר
כמבצע פיקודי ובמסגרתו הופעלו ת"פ פיקוד
המרכז ,חמש אוגדות (איו"ש,)98 ,340 ,162 ,720 ,
 21חטיבות 58 ,גדודים ולמעלה מ־ 30,000חיילים.
מטרתו העיקרית של המבצע הייתה החזרת
השליטה ביהודה ושומרון לידי צה"ל ועצירת
גל הפיגועים בשטח ישראל .ב־ 29במארס
החלו כוחות צה"ל בפעולה נרחבת בערים
הגדולות ביהודה ושומרון :ג'נין ,קלקיליה ,שכם,
רמאללה ובית לחם .הכניסה לערים נעשתה

עם כוחות חי"ר גדולים ובליווי מסוקי קרב,
טנקים ודחפורים משוריינים (מרביתם מדגם
די־ 9של חברת "קטרפילר") .במקביל פעל
צה"ל בעשרות כפרים ומחנות פליטים בסמוך
לערים .במרבית הערים לא נתקלו כוחות צה"ל
בהתנגדות עזה כצפוי .קרבות עזים התנהלו
בעיקר בשכם ובג'נין.
באחת הפעולות הראשונות במבצע הוטל
מצור על בניין המוקטעה ברמאללה ,שבו שכנה
לשכתו של יו"ר הרשות הפלסטינית יאסר
ערפאת .מאותו יום ואילך נמנעה מערפאת
האפשרות לצאת מן הבניין עד להעברתו לבית
החולים בצרפת לפני מותו ב־.2004
במהלך המבצע נהרגו  29חיילים ו־ 127נפצעו.
במקביל נהרגו כ־ 250ערבים ,חלקם פעילים
בארגוני הטרור וחלקם אזרחים וכ־ 400נפצעו.
כ־ 5,000תושבים ערבים נעצרו (ביניהם מנהיג
תנועת פתח בגדה המערבית  -מרואן ברגותי),
כ־ 3,300מהם שוחררו לאחר תחקור .הוחרמו
כמויות גדולות של אמצעי לחימה וחומרי
חבלה (רובים ,מרגמות ,טילי כתף ,מקלעים
וכד') ונחשפו כ־ 23אתרים לייצור חומרי חבלה.
במהלך המבצע נהרסו מבנים רבים ,חלקם של
מנגנוני הביטחון הפלסטיניים וחלקם אזרחיים.
ב־ 21באפריל  2002הסתיים מבצע "חומת
מגן" באופן רשמי ,וצה"ל נסוג מן הערים בגדה
המערבית .אולם מאותה עת ואילך המשיך צה"ל

לבצע מבצעים נקודתיים בשטחי יהודה ושומרון,
כך במאי אותה שנה בוצעה פעולה נרחבת בעיר
חברון.5
בזכות מבצע "חומת מגן" ,ובזכות פעולות
הסיכול שבאו לאחריו ,נפגעו תשתיות הטרור,
בעיקר בשומרון .גורם מכריע נוסף בירידה בכמות
הפיגועים וההרוגים היה השלמת הקטע הראשון
בן  130הק"מ של מרחב התפר ,שהשתרע מסאלם
ועד לאלקנה ,בחודש אוגוסט  .2003עקב כך
הסתמנה ירידה חדה בכמות פיגועי ההתאבדות
שביצעו ארגוני הטרור :בשנת  2002בוצעו 60
פיגועי התאבדות ,ואילו בשנת  2003ירד מספר
זה ביותר מ־ 50אחוזים ל־ 26פיגועי התאבדות.
כמו כן הורגשה ירידה חדה במספר ההרוגים:
מ־ 452הרוגים בשנת  2002ל־ 214הרוגים בשנת
 .2003בשנת  2004מספר זה ירד עוד יותר ועמד
על  97הרוגים.
בארבע שנות אירועי גאות ושפל 70 ,אחוזים
מההרוגים הישראלים היו אזרחים  -יותר
מאשר בכול מלחמות ישראל (מלבד מלחמת
העצמאות) ,ו־ 5,598פצועים ישראלים בהם 82
אחוזים אזרחים .מרבית הנפגעים היו קורבנות
של  138פיגועי התאבדות.
 6,964מחבלים הוצאו ממעגל הלחימה,
מהם  959נהרגו ,השאר נעצרו .חיזבאללה פעל
במעורבות עמוקה באירועים וסייע בדרכים שונות
למחבלים באיו"ש ובאזור רצועת עזה.6

נמדע  -דיזל הנדסה
ממסרת
אליסון 4800
לאיתן צה"לי

צילום :משרד הביטחון

חט"כ אכזרית
 720כ"ס

חט"כ M-113
 300כ"ס

חברת נמדע הינה מובילה טכנולוגית בעולם בתחום חטיבות הכוח לטנקים ונגמ"שים
נמדע-דיזל הנדסה ,לב פסח ,א.ת .צפוני לוד  7110604טל'08-9781111 :
www.diesel-eng.co.il
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אימון עבירות
טנקים בחטיבה 188
אל"ם ניר רוזנברג ,מח"ט 188

טיבה  188נמצאת זה כשנה
בתהליך הסבה למרכבה סימן
4מ׳ .למעשה ,בנקודת הזמן הזו
אנשי הצוות בגדודי החטיבה
כבר מקצועיים דיים ,והגיעה
העת לעלות רמה במיצוי יכולות הטנק כדי
להציבו במרכז ההסתערות ולשמש אמל״ח מרכזי
בלחימה הקרקעית.
בתוך כך מבצעת החטיבה ,באימון המתקיים
בימים אלה בצפון הארץ ,שני פרקי אימון
ייחודיים המכוונים למטרה זו  -אימון הצוותים
להתמודדות עם איום הנ"ט תוך מיצוי מערכות

ח
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הטנק ואימון עבירות.
במגבלות ביטחון המידע הנדרשות נוכל
לציין כאן חלק מן התובנות והנתונים ,והשורה
התחתונה היא כי טנק המרכבה שבידינו הינו כלי
מתמרן טוב יותר ,עם כושר עבירות מצוין ,חזק
יותר מדורותיו הקודמים ובפער גדול לטובה!
האימון התקיים בבקעת הירדן ,ברום רכסיה
המערביים ,מתוך כוונה לדמות את האתגר
הלבנוני במדויק .בשל כך נבחרו תאי שטח
ייחודיים ובתוכם מאפיינים ייחודיים לאתגר
בלבנון ,דוגמאות של טרסות ומעברי נחלים צרים.
את האימון ליוותה מערכת מזג אוויר

קיצונית וגשומה כך שהאתגר קיבל מנת
מוחשיות הכרחית ,במיוחד כשמתכוננים
למלחמה בלבנון.
בסופו של יום הטנקים טיפסו ללא מאמץ
בזוויות טיפוס תלולות ,פילחו והקריסו טרסות
חקלאיות והתגברו על הגבוהות שבהן ,חצו
וואדיות צרים ונעו בצירים הרריים מאתגרים
וצרים.
היה זה אימון ייחודי שבו הוספנו למידת
המקצועיות הדרושה גם מנת ביטחון וניסיון
בהפעלת האמל״ח ,ושיפרנו את המוכנות של
החטיבה על לוחמיה ומפקדיה למלחמה.

שיח
מח"טים
סדירים

במגבלות הקורונה ובחסות המרחב
הווירטואלי כינסתי מח"טים סדירים בשריון
כדי להבין מה עובר עליהם בתקופה הזו ומה
השתנה .בפועל שמחתי להיווכח שהחטיבות
הסדירות ממשיכות לפעול בחוד הגזרות
המבצעיות בזירות של עזה ,יהודה ושומרון,
גבול לבנון והגולן ,במקביל לאימונים
ולשמירת הכשירות

חטיבה  460בונה כשירות חילית
צילום :סמ"ר אלישע זכאי

אל"ם (במיל') רונן איציק

מח"ט  188אל"ם ניר רוזנברג

>

מפקד חטיבה  188מסביר  -ההתמודדות
עם נגיף הקורונה מאלצת אותנו לעשות לא
מעט שינויים בדפוסים שבהם היינו מורגלים.
נוסף גם ממד חדש של אכיפת משמעת על
החיילים בתחום השמירה על בריאותם והנחיות
הקורונה .בתחום האימונים והשגרה המבצעית
אנו משתדלים לשמור על ריחוק סביר וקיימת
הקפדה וערנות על צמצום החשיפה מחוץ
ליחידות ועל ערבוב בית קבוצות חיילים שאינן
אורגניות .בחטיבה  188עד כה חלו מעט מאוד
חיילים שכעת מרגישים טוב ,ואף חזרו לפעילות,
והכשירות לא נפגע כלל.
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דברים דומים נשמעים גם מצד המח"טים
הסדירים האחרים.
אל"ם רוזנברג מרחיב כי החטיבה השלימה
פרק ראשון בהסבה לטנק סימן  ,4וכי בתוך
כמה חודשים הכניסה את גדוד  74לתעסוקה
בגבול הרצועה .עד כה ביצע הגדוד  23אירועי
ירי למטרות תשתית טרור ללא כול החטאה,
תוך הפגנת רמה מקצועית ומבצעית גבוהה.

מח"ט  460אל"ם הישאם אברהים

>

מפקד חטיבה  460מתרשם כי העובדה
שכול המערך הסדיר בחיל פועל על גבי מרכבה
סימן  4הינה הזדמנות גדולה ליצור שיתופי
פעולה בידע המתפתח ,בתרגולות ובטכניקות

חטיבה  401בתנועה מתמדת | צילום :דובר צה"ל

חטיבה  7במקום הראשון | צילום :מקשנ"ר

הקרביות בהפעלת הטנקים .לצד זה עולה גם
ערך התחרותיות בין החטיבות ,שממנו נגזרות
משמעת ,מקצועויות ומבצעיות  ,כך שיש תרומה
רבה ללחימה עם אותו סוג טנק.
בהיבט ההכשרה מסביר אל"ם אברהים כי
עם פתיחת המחזורים בתקופת הקורונה החלו
הגדודים בהעברת כלל ההכשרות לשטחי
האימונים ובכך שמרו על בידוד מחלקתי ופלוגתי.
ביצוע פעולה זו מיקסמה את שעות אימון
וכתוצאה מכך האימונים הושפעו לחיוב :בוצעו
תרגולות נוספות ,חל שיפור בהישגי החיילים
ומיקוד בכשירויות הפרט.
הקורונה הביאה גם לעידוד יוזמה וחדשנות
בקרב המפקדים לצורך מענה להקניית כשירויות

שלא היה אפשר להשיגם במגבלות הקורונה
(לדוגמה :תרגולת פינוי פצועים ,שמירה על
שגרת אימוני כושר גופני) .יצירתיות זו באה
לידי ביטוי בהעברת שיעורים בשטח תוך שימוש
בכרזות ובעזרים שונים ,יצירת סרטוני הדרכה
ומעקבים דרך הטלפונים.
במהלך הסגר היוזמה באה לידי ביטוי גם בהווי
הפלוגות והגדודים ובמיוחד של אנשי המפקדות,
שלראשונה החלו לבצע שמירות ומטלות בבסיס
ואף ביצעו זאת תוך המשך ביצוע תפקידם בשגרה,
והצליחו לשמור על מתח עשייה חיובי.

>

מח"ט  7אל"ם אודי צור
בחטיבה  7ציינו לאחרונה אירוע ייחודי שבו

חטיבה  188על גבול עזה | צילום :דובר צה"ל

זכתה החטיבה בתחרות החילית במתכונת יום
כשירות חש"ן  -מקצי התחרות נחלקו לפי כלל
התחומים :תרגולות ירי באש חיה של פגזים
ומקלעים ,תפעול פריסת זחל ,פינוי פצועים,
מסלול צוות שמטרתו להראות את היכולת של
צוות הטנק לפגוע במטרות ועוד .אל"ם אודי צור
מפקד חטיבה  7אינו מופתע מהתוצאה " -היה
לך ספק?" הוא שואל...

>

מח"ט  401אל"ם אוהד מאור

גם בחטיבה  401שסיימה בשבועות האחרונים
תרגיל אוגדתי במתאר צפוני ,הקורונה לא
משפיעה על כשירות ומוכנות החטיבה .אל"ם
אוהד מאור מתאר כי מוכנות החטיבה חייבת

להיות בשיאה בכול מצב ,ובהיותה חטיבה
סדירה היא נדרשת להיות ערוכה לכול זירה
ובכול תנאי .המשמעויות לכך הן ברורות -
לצד מגפת הקורונה הלוחמים נדרשים לכללי
התנהגות אחרים ,אך שגרת הפעילות המבצעית
והאימונים ממשיכים ללא הבדל.

שורת סיכום
המח"טים הסדירים סיכמו כולם את השיח
במשפט דומה וכמעט זהה לחלוטין " -חיל
השריון הינו הראשון להכריע במערכה הקרובה,
הוא הכוח העוצמתי ביותר בצה"ל ,ולכן השירות
בו הינו המשמעותי ביותר".
כך היה ,וכך גם יהיה.
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שינוי הגישה
בהתמודדות
עם איום הנ"ט
אל"ם אודי צור ,מח"ט 7

טנקים של חטיבה  7באימונים

ראומת הסאגרים במלחמת יום
הכיפורים מלווה אותנו  47שנים,
והתפיסה הרווחת בחיל השריון
הייתה כיצד להימנע מלהתמודד
עם איום הנ"ט .בתוך כך לאורך
השנים פיתחנו טכניקות ותרגולות שייעודן
לעקוף את הנ"ט בדרך למשימה ,ואם כבר נורה
עלינו טיל ,אזי כיצד להתחמק ממנו כדי לא
להיפגע .כך נראית כיום התרגולת מן העבר

ט
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"טילים ,טילים" ,וכך גם פותח "הקרב הקרוב"
בחטיבה  7לפני יותר משני עשורים ,באופן
ההגעה לרמפות ברמת הגולן ,כחלק מ"קשת
נחושה" מול גדודי הנ"ט של הסורים .אויבינו
הבינו את הפוטנציאל הרב הטמון בנ"ט כנשק
וכמערכת ,ונשק הנ"ט התפתח בטווח המוגדל,
בדיוק ,בקטלניות ובמערכת ההפעלה.
לצד זאת גם היכולת והמערכות שלנו השתנו
לאין שיעור באמצעות מערכת הגנה אקטיבית,

מערכת שליטה ובקרה "משואה  "750החדשה,
שחטיבה  7קלטה והייתה הראשונה שהכניסה
לשימוש מבצעי בצה"ל ,ועוד אמצעי לחימה
מתקדמים בטנקים ,עם חיישנים ואמצעי איסוף
וקטלניות .כול אלה מאפשרים לנו ואף מחייבים
אותנו לחשיבה אחרת .לא עוד לעקוף ולהתחמק
מהנ"ט ,כי בשטח לבנון זה כבר בלתי אפשרי ,אלא
לפעול לנטרול והשמדה של האיום המרכזי שמול
התמרון הצה"לי .לאור זאת חטיבה  7הקדישה

באימון האחרון שבוע ייחודי ויעודי להתמודדות
עם איום הנ"ט ,בשילוב כלל היכולות הקיימות,
תוך פיתוח טכניקות חדשות להשמדתו.
בבסיס האימון עמדה הנחת יסוד שקבעה
כי "רק מי שמבין ,מתרגל ,וחי את רציונל
הפעולה של הנ"ט ודרך החשיבה שלו – יצליח
לנצח אותו" .התרגום המעשי של אמירה זו היה
שבמהלך שבוע האימון תרגלו הכוחות בכול
השלבים ,גם כחוליות נ"ט וגם ככוח מתמרן,

ואת התחקיר והלמידה מכול פעולה קיימנו עם
שני הכוחות יחד.
בכניסה לאימון הצבנו לעצמנו לבחון
את היכולת לממש את הפוטנציאל הגלום
בהתמודדות האפקטיבית באיום הנ"ט .האימון
הראה את הפוטנציאל הגלום בשילוב שלושה
מרכיבים מרכזיים :התפיסה ,ההתארגנות
המותאמת והאמל"ח ,בפרט במעטפת אימונים
מאתגרת ומדמה אויב .שילוב של תפיסה חדשה

להתמודדות עם הנ"ט ,הכוללת בתוכה טכניקות
קרביות ותרגולות רלוונטיות להשמדתו .כול
זאת יחד עם התארגנות מותאמת בצוות הקרב
הפלוגתי והגדודי ,הכולל יכולת מתקדמת של
חיישנים לאיסוף וחשיפה ,ויכולת קטלניות
ואש ,תוך מצוינות טקטית בהפעלת האמל"ח.
כול אלה מהווים פוטנציאל גדול לשינוי
הפרדיגמה ,ומאפשרים התמודדות טובה יותר
מול איומי הנ"ט.
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עצרת הגבורה
והזיכרון בסימן "חיבורים
בחברה הישראלית"
"ואהבת לרעך כמוך" הוא ערך עליון שנועד להמחיש את היפה שברוח
האדם ,את החיבור בין לוחם שריון לרעהו ,בין הלוחמים והמפקדים,
את האחווה בצוות הטנק ואת הערבות ההדדית שבינינו השריונאים.
שלא כבשנה רגילה התקיימה השנה עצרת הגבורה והזיכרון של השריון
באמצעות "זום" ,מלבד טקס צנוע בהיקפו למרגלות כותל השמות.
הבאנו כמה מהדברים שנאמרו בטקס
קריאה בזמן פעילות ובחירום ,זה הסרבל המיוזע ,הפנים המאובקות ,הכנת
מדברי סגן הרמטכ"ל האלוף אייל זמיר
הטנק יחד בשלג של רמת הגולן או בשרב של שיזפון ,זה התיאום המושלם
גן הרמטכ"ל השיא משואת זיכרון ואמר :לכבוד המשפחות בין אנשי הצוות בעת לחימה ,זו המוטיבציה להחזיר מהר את הטנק
השכולות הנושאות בליבן את זכרם של חברינו לנשק ,מפקדנו לכשירות ולחזור לקרב ,זה החילוץ של פצוע תחת אש ותופת ,זה החיבוק
ופקודינו ששכלנו בשנותיה של מדינת ישראל ,ולכבוד פצועי על קברו הטרי של חבר ,אלה החיבורים של החברה הישראלית ,שאולי
צה"ל שנושאים את גבורתם .בני המשפחות ,הייתן ותישארו לא היו מתרחשים אלמלא הרעות והאחווה בצוות הטנק ,של כלל רובדי
לעד אבן היסוד של משפחת השריון וצה"ל כולו .יקיריכם החברה בישראל ,ללא הבדל השכלה ,דת ,מקום המגורים ודעה פוליטית.
הם עמוד האש שמוביל את המורשת האדירה של עוצמת השריון ,ולאורו כול אלה נפגשים ופועלים יחדיו ברעות ובאחווה בצוות הטנק ובמחלקה,
וכולם נלחמים יחד .זו אותה רעות
צה"ל מכשיר את לוחמי היום ומחר.
השריונאים החוצה זמנים ומקומות,
נזכור אותם תמיד.
אלה המפגשים בארץ ובעולם של
מדברי יו"ר עמותת
קבוצות אנשים המזדהים עם הדרך
יד לשריון האלוף (במיל')
ועם השליחות ,ומתחברים להם
אודי שני
יחד להמשיך ולהתקדם .הרעות
היום אנו מציינים את יום
הוא החיבורים של אנשים הנותנים
חיל השריון ומעלים על נס
משמעות לבחירה בחיים .רעות
את תרומתו להקמת המדינה
השריונאים וחיבורים בחברה
ולעצמאותה ותרומתו לניצחון
הישראלית הדרושה לנו כל כך
צה"ל במערכותיו .אנו מציינים
כיום ,חד הם.
בכאב את המחיר הכבד ששילמנו
חיל השריון היה וימשיך להוות
עבור ניצחונות אלה .בעמותת יד
את מרכיב העוצמה המרכזי בשדה
הקרב .חיל אשר שום לוחם יבשה
סיפור
לשריון חרתנו על דגלנו את
סגן הרמטכ"ל האלוף אייל זמיר נושא דבריו
אינו רוצה להיות בלעדיו בשעת
המורשת .המורשת היא מערכת
של ערכים ודרכי התנהגות הנדרשים מאזרחים ומחיילים במדינה ,ואלה לחימה .זהו חיל אשר מביא את חזית הטכנולוגיה ללוחם שבחוד המסתער.
עוברים מאב לבן ,מדור לדור למען המשך קיומנו במדינה יהודית ,ישראלית כך היה בכול מלחמות ישראל וכך יהיה גם בעתיד.
גם בימים אלה ,מול עיניהם הצופות של עשרות לוחמים ומפקדים הצופים
ודמוקרטית .חיל השריון ,חלליו ,לוחמיו מפקדיו מובילים גם בערכים .לוחמי
השריון פעלו והשיגו את היעדים על בסיס הערכים המובילים שטבועים בנו ,אני בטוח כי חיל השריון ,הפרוש לאורך גבולות המדינה ,מוכן לכול
בנפשו של השריונאי  -משמעת ,אומץ ,הגינות ,מצוינות ומקצועיות.
משימה הגנתית והתקפית אשר ידרש .מיטב הלוחמים והמפקדים נמצאים
ומוכנים ,בעזרת אמצעי הלחימה הטובים ביותר בעולם ,לכול משימה.
'מה
מדברי קצין השריון הראשי תא"ל אוהד ַנ ְג ָ
משפחות שכולות יקרות ,זה היום שבו חיל השריון עוצר ,מצדיע ומחבק
מה היא אחוות הלוחמים ,אותה רעות השריונאים השגורה כל כך אתכן .היום בתוקף הנסיבות בריחוק פיזי אך בקרבה צמודה ללב ,מפקדי
בפינו? זוהי החברות האמיצה הנרקמת כבר בשירות החובה וממשיכה חיל השריון ואני בראשם פה כדי להמשיך את המורשת ,את הערכים
שנים לאחר מכן במילואים ובאזרחות .זו האחריות וההתגייסות לכול והשליחות שהנחילו לנו יקיריכם שנפלו .יהי זכרם ברוך.

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

innovative power transmission

www.renk-ag.com

מט"ק בחטיבה 401

שיתוף רב־חילי בחטיבה

עלינו על "עקבות
הברזל" של השריונאים
ב־ 4החודשים האחרונים ,חטיבה  401תרגלה את הגדודים שלה ל"תרחיש יום הדין" -
מערכה במתווה דרומי .לאחר אימון אינטנסיבי ,עלו לאחרונה  4הגדודים לתפוס קווים
ולהגן על הגבולות לאורך המדינה ,מהעיר הדרומית ביותר ועד הצפון הירוק המשקיף
על לבנון .דיברנו עם קצין האג"ם שסיכם את התקופה ,ועם  4לוחמים שנתנו לנו הצצה
לקווים שיהפכו לבית שלהם בזמן הקרוב
בתיה ואן זיידן (מאתר צה"ל)
רבעת הגדודים של חטיבה 401
כבר פרוסים לאורך כול מדינת
ישראל .הלוחמים מתמקמים
בעמדות השמירה ומתכוננים
לתפוס קווים באילת ,בפארן,
ביהודה ושומרון ובמוצב לבנה שבגבול לבנון.
"החטיבה עבדה מאוד קשה בארבעת

א
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החודשים האחרונים" ,פותח רס"ן דניאל
אלה ,קצין האג"ם של  .401הלוחמים התכוננו
לתרחישים במתווה דרומי ,עם כול האתגרים
שהגזרה עשויה להכיל  -התמודדות עם פירים
תת־קרקעיים ,שת"פ עם גדודי חי"ר ותרגול
ראשון מסוגו של פריצת המכשול וחציית גדר.
בהתחלה התמקדו באימון מפקדים ובהמשך

התרכזו בתרפ"לים (תרגיל פלוגתי) ,תרג"דים
(תרגיל גדודי) ,ובסופו של דבר בצק"ח (צוות
קרב חטיבתי)" .בכול אימון שבנינו ,המטרה של
מוכנות ליום הדין בעזה הייתה מול העיניים .זה
בא לידי ביטוי החל מקיום תרגילים רטובים
ויבשים ,דרך אימונים ביום ובלילה בלש"ביות
רותם ,שיקאגו והמאל"א ,ועד קיום צק"ח בתוך

רחובות אשקלון" ,מפרט רס"ן אלה.
"כחטיבה הכוללת שריון ,הנדסה וחי"ר,
תרגלנו שיתופי פעולה הדוקים אחד עם השני,
התמקצעות על כלים ייעודיים ושילוב גדודים
אופרטיבים חבירים באימון ,כמו גדוד של שריון
בצק"ח של גבעתי וגדוד גבעתי באימון שלנו",
מוסיף קצין האג"ם.
בסוף התקופה האינטנסיבית של אימונים,
תחקורים ובניית תוכניות אופרטיביות ,החטיבה
התפזרה לארבע גזרות שונות .תפסנו לוחם אחד
מכול גדוד ,שחלקו איתנו איך זה נראה לשמור
על הבית ,מכול הזוויות.

סמל ניר שץ ,תותחן מ"פ ברקן
בגדוד 46
אנחנו תופסים עכשיו את גזרת הר שגיא על
גבול מצרים־פארן .המשימה העיקרית שלנו היא
למנוע פח"ע (פעילות חבלנית עוינת) ולסייע
לגדודים באזור לסכל פעילויות פליליות של
הברחות סמים בגזרה .בגלל שאנחנו תופסים קו
כגדוד חי"ר ,באל"ת (אימון לפני תעסוקה) עשינו
אימוני רגלי ,ולא על כלים .תרגלנו צמד־חוליה,
תנועה רגלית ,פתיחת צירים ,פריקה מרכבים,
וכמובן פק"לים כמו קלע ומטו"ל ,שעליהם עושים
הסמכה נפרדת.
הנוף בגזרה מדהים .הרים מפותלים עצומים

סמל ניר שץ ,תותחן מ"פ ברקן בגדוד 46

רב"ט מאיר סוויד ,תותחן של פלוגת להב ,גדוד 9

סמ"ר ירין אשר ,חפ"ק מ"פ ברובאית גרזן בגדוד 601

סמ"ר ערן יעקובוב ,רס"פ מסייעת 52

ומעט צמחייה ירוקה ,כמעט בלתי נראית .במשך
היום השמיים נקיים ומוארים בשמש חמה,
שבלילות הקרים אתה מתגעגע אליה .מהרגע
שהגענו לכאן מתנגן לי בראש המשפט הזה
מהשיר 'מדבר מדבר' של שרון מאור ולהקת
טאולה' :מדבר מדבר אומר לך להיות שמח /
מזכיר לך שהכול פורח אצלך בלב'.

עציון שביהודה ושומרון .עיקר המשימה שלנו
היא הגנה על היישובים והתושבים בגזרתנו מפני
פעילות פח"עית וחדירה .במשך רוב האימון
בחודשים האחרונים עסקנו בלחימה בשטח
בנוי ושיפרנו את יכולות הירי שלנו .ביצענו
מטווחים רבים ,התכוננו לתרחישים אפשריים
באזור ותרגלנו צ'ק פוסט ואופן בדיקת חשוד.
מזג האוויר פה באזור נעים מאוד במהלך היום.
בערבים כבר קר ,אבל הנופים פה מטורפים .בין
היישובים והכפרים ,הכול פורח וירוק מהחורף
שעוד מורגש בלילות.

סמ"ר ירין אשר ,חפ"ק מ"פ
ברובאית גרזן בגדוד 601
עכשיו אנחנו תופסים את מוצב לבנה בקו
לבנון .המשימה העיקרית שלנו באזור היא הגנה
על אזור הצפון ומניעת חדירות בישובים צמודי
גדר .ביומיום אנחנו מבצעים סיורים ,מאיישים
מוצבים ותופסים עמדות מבצעיות משתנות.
חוץ מזה אנחנו מבצעים יזומות בהתאם לצורך
המשתנה.
באל"ת למדנו על האויב שמולו אנו מתמודדים,
ומה מצפה לנו בקו .תרגלנו גם טכניקות ,סריקות
מאובטחות של הגדר ומארבים .הגענו לגזרה
בדיוק בזמן שהכול פה פורח אחרי כול הגשמים,
אתה עומד ורואה רק ירוק בעיניים ,זה מהפנט.

סמ"ר ערן יעקובוב ,רס"פ
מסייעת 52
אנחנו תופסים את גזרת ההרודיון ,בחטמ"ר

רב"ט מאיר סוויד ,תותחן
של פלוגת להב ,גדוד 9
אני תופס יחד עם הגדוד את קו עוטף אילת,
בגבול מול מצרים וירדן .המשימה שלנו היא
להגן על העיר ולשמור על ביטחון האזרחים
והתיירים באזור .באל"ת התמקדנו ביכולות
החי"ר שלנו  -קליעה ,לחימה בשטח בנוי,
פריקה מהירה מרכב ,הסתערות וכן הבנת
הגזרה ,האיומים והסכנות ,כדי לוודא שנהיה
הכי מוכנים שאפשר.
אחרי  4חודשי אימון באזור מושלג ,להגיע
לתע"ם בעוטף אילת זה שונה מאוד .משולש
הגבולות מטורף ,וההרים הכהים והשמש החמה
מרשימים .מה שבטוח  -פה לא נמצא שלג.
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הכירו את בא"ח
 ,7קראתם נכון,
בא"ח 7
חטיבת השריון  7הקימה במגרש הביתי שלה בסיס אימונים חטיבתי חדש,
שנועד לשמור על כשירות מחלקות הטנקים בתעסוקה מבצעית .תפסנו את אחד
ממפקדי המחלקה לשיחה מתוך הטנק ,ושמענו על הפרויקט שרץ בחטיבה כבר
כמעט שנה ,וסוף סוף פועל באופן רשמי וקולט אליו לוחמים – ישר מהקו

טנקים של חטיבה  7באימונים

עינב גרינברג כהן ,מערכת אתר צה"ל | צילום :ידי כהן
תחם אימונים חדש יצא לדרך
בשבוע האחרון במפקדת חטיבה
 7שבבסיס קצביה .המתחם
שזכה לשם 'בא"ח  ,'7נועד
לתרגל את מחלקות הטנקים
בזמן קו ,ולשמור על כשירות הלוחמים
ומוכנותם לכל משימה .סגן ידי כהן ,מ"מ
בפלוגת מלכות חרמון בגדוד  ,77כבר הספיק
להתאמן בבא"ח  7עם לוחמי המחלקה שעליה
הוא מפקד .יחד איתם הגיע בשבוע שעבר
למפח"ט  ,7הישר מהתע"ם שהם מבצעים בגזרת
סוריה" .יכול להיות שיהיו קולות קשר בזמן
השיחה ,אני פשוט בתוך הטנק" ,חצי מזהיר
חצי מתנצל המ"מ ,שכבר חזר לשגרת הקו.
"אני כמעט בטוח שהיינו הראשונים
לתרגל בבא"ח ,כי כשהתחלנו את האימון עוד
היה קשה לזהות שמדובר בשטח אימון" ,הוא
מספר" ,כשסיימנו ,זו לא הייתה שאלה  -כול
האזור התמלא בקוליסים של טנק  -השובלים
שמשאירים הזחלים על הקרקע".
המתחם הייעודי הוקם בגבולות 'קצביה',
וה'אטרקציות' המרכזיות בו הן הלש"בייה,
שמורכבת מ־ 80מכולות ,ומתחם עבירות ,שכולל
מסלול עם כמה מתקנים  -תעלת נ״ט ,נסיעה

מ
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צולחים כול מכשול

בשָּפָ "ץ (שיפוע צד) ,סלאלום ,משטח בולדרים
ומעבר טרסות .הלש"בייה נועדה לדמות רחובות
ועיקולים בשטח בנוי וצפוף ,שמאתגר את תנועת
הטנקים.
המטרה היא שבכול שבוע יגיעו לכאן שתי
מחלקות מאותה הפלוגה ,יחד עם הטנקים שלהן
 שמובלים לבסיס במשאית" .כול צוות חייבלתרגל על הכלי האורגני שלו ,עם השיפצורים
הייחודיים לו .הטנק זה הבית שלך  -מכונת
המלחמה שאתה צריך להכיר הכי טוב״ ,מצהיר
המ"מ .במשך יום אחד מתרגלת מחלקה א'
פשיטה על השטח הבנוי ,וצריכה להדוף את

המחלקה השנייה שמדמה את האויב ,וביום
השני לאימון ,הן מתחלפות בתפקידים.
הלוחמים שיגיעו להתאמן בבא"ח  7החדש,
ישנו בחדרים בקצביה ,וכמו שמעיד המ"מ ,ייהנו
מתנאים מעולים" :זו בעצם הפסקה מהקו -
הלוחמים רגילים להיות הרבה בשטח ולישון
מעט ,במשך  3ימים הם עוצרים הכול ,כדי שיוכלו
להתרכז רק באימון ובשיפור שלהם".
"קמים בבוקר ,עושים מדס ,מבצעים לטנק
טל"ת (טיפול לפני תנועה) ,ויורדים לבא"ח
להתאמן" ,מתאר המ"מ את שגרת האימון ,כפי
שחווה עם מחלקתו בשבוע שעבר" .הכול מאוד
מסודר ויש תוכנית שהמ"פים בונים מראש .בערב
אוכלים ,מקיימים תרגיל לילה ,טא"ת (טיפול
אחרי תנועה) ,והולכים לישון".
היום השלישי והאחרון לאימון ,נערך לפי
חלוקה למקצועות בטנק ,בו המפקדים מרעננים
את החומר המקצועי" :חוזרים על שיטות טעינה,
החלפות 'מעיל רוח' ,טיפול רוח ,טכניקות ירי
ונהיגה בשטחים הרריים".
במסגרת האימון בבא"ח  ,7המחלקות
מתנסות גם בחדר הלם  -תרגול מע"רים (מגישי
עזרה ראשונה) מתקדם בחלל מיוחד .המ"מ
מתאר איך זה עובד" :יש בו רמקולים שמשמיעים

מראה ממתקן האימונים בשטח בנוי

צעקות ,אורות לדים ,מכונה שמוציאה עשן ופיזרו
תבלינים עם ריחות מוזרים .המטרה היא שחייל
שנכנס לשם ממש יחטוף סוג של הלם .החדר
מדמה מצב של אירוע רב נפגעים ,עם הרבה
המולה מסביב  -זו פעם ראשונה שנתקלתי
בדבר כזה בצבא".
"זה היה אימון מאוד טוב וחשוב ,כי בסוף,
גם כשאנחנו תופסים קו ונמצאים בבט"ש,
אנחנו צריכים להתאמן למלחמה הבאה ולהיות
מוכנים״ ,הוא אומר" ,בתור מפקד מחלקה,
האימון שם אִפשר לי לבצע עצירה ,ובאמת
לבחון במה האנשים שלי יותר חזקים ,ועל מה

מבט־על של הלשבייה

אני צריך לעבוד איתם".
כול מ"מ ,לדבריו ,יחווה את זה אחרת  -אבל
מבחינת סגן כהן ,שלושת הימים האלה היו
משמעותיים למחלקה שלו" :הלוחמים תרגלו
בצורה טובה מאוד לחימת טנקים בשטח בנוי,
ויצאו עם תחושת מסוגלות חשובה".
סגן יעקב בקסט ,מפקד יחידת ההדרכה ,מספר
על הצורך במתחם כזה" :הבנו בחטיבה שיש
פער מבצעי בלחימה של הטנקים בתוך שטח
בנוי ,ותוך  10חודשים כבר הוקמו הלש"בייה,
שמדמה כפר לבנוני קלאסי ,ומסלול העבירות,
שמאוד מאתגר את המחלקות".

"רק התחלנו להפעיל אותו ,וכבר חצי
מהפלוגות מגדוד  77הגיעו ,ובקרוב מגיע גדוד
נוסף" ,מציין סגן בקסט" ,יש לנו תוכניות לשדרג
את הלש"בייה ,להוסיף קומות שניות למכולות,
מסלול תת־קרקע שדרכו הכוח שמדמה אויב יוכל
להפתיע את הטנקים ,ומתחם עם סוללות מחול".
"האימון בבא"ח  7מאוד נגיש עבור מחלקות
הטנקים מהחטיבה שנמצאות בתע״ם ,ודורש
רק תיאום פנימי מול יחידת ההדרכה" ,מדגיש
הקצין" ,מפקדים יכולים להעמיד כאן אימון
מאוד מקצועי ,במקסימום זמינות ונגישות ,באופן
שאף טנקיסט לא יחווה בשום מקום אחר".

פברואר 2021

שריון  58׀ 19

אות הערכה
מבצעי
לגדוד 74

לוחמי ומפקדי גדוד  74מחטיבה  188יזכרו עוד שנים רבות את הקו שתפסו
בחצי השנה האחרונה בעזה ,ולא סתם ,כי הרמטכ"ל העניק להם אות הערכה
מבצעי על כול מה שהספיקו לבצע בתקופה זו .שמענו על עמדות האויב
שהלוחמים השמידו בצורה מדויקת ועל תחושת השליחות שליוותה את
הטנקיסטים בתע"ם ,שבה אף יום לא נראה כמו קודמו" :הסתכלתי אחורה
וראיתי את האורות של שדרות ,ואז הסתכלתי קדימה על הטנק שביצע את
הירי ,והרגשתי גאווה שבזכותנו הגזרה בטוחה"

טנק של גדוד  74בירי

לוחמים מיומנים וגאים

עינב גרינברג כהן ,מאתר צה"ל

ודש יולי האחרון ,אוגדת עזה.
לוחמי גדוד  74של חטיבת
השריון  188בדיוק עולים לתפוס
קו בגזרה .ממש באותו יום נורות
שתי רקטות מכיוון עזה לישראל,
ובאוגוסט מתחיל סבב של שיגור פצמ"רים
והפרחת בלוני תבערה לעבר העוטף.
"כבר בתחילת הקו ,הלוחמים שלנו לקחו
חלק משמעותי בכיבוי השריפות ועזרו לכוחות
מהאוגדה להשתלט עליהן במהירות" ,פותח
סרן אריק הוימן ,מ"פ ונוס בגדוד " ,74אבל זה
ממש לא מנע מאיתנו לבצע פעילות מבצעית,
להיפך  -זה רק דִרבן אותנו".
סרן הוימן מחזיר אותי אחורה לאחת
הפעילויות שביצע יחד עם הפלוגה שלו סמוך
למכתש בקיבוץ בארי בעוטף" .בדיוק פרצה שם
שריפה בעקבות בלונים שהפריחו מהרצועה,
ואני זוכר שראיתי את הכאב בעיני הרבש"ץ

ח
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(רכז ביטחון שוטף צבאי) של הקיבוץ ,זה מאוד
השפיע עליי" ,משתף המ"פ.
ההבנה שהם הראשונים לעצור את השריפות
ולהגיב בירי לעבר עמדות אויב ברצועה ,יצרה
אצל פלוגת הטנקים בפיקודו משמעות עמוקה:
״הלוחמים לגמרי הרגישו את החשיבות של
הפעילות המבצעית שלהם ,כי ככול שהיא הייתה
טובה וקטלנית יותר ,כך נוצרה גם הרתעה חזקה
יותר".
על כול ההצלחות המבצעיות בקו שתפס
באוגדת עזה בחמישה וחצי החודשים האחרונים,
קיבל גדוד ' 74אות הערכה מבצעי' מהרמטכ"ל
רא"ל אביב כוכבי .בסך הכול השמידו לוחמי
ומפקדי הגדוד בתקופה הזו  26עמדות חמאס.
"האות הוענק לנו כי הגבנו בעוצמה עם 100
אחוז פגיעות מדויקות וביצוע מוצלח של כול
משימה שניתנה לנו" ,מספר המ"פ בגאווה,
"תחתיי בפלוגה יש  60לוחמים ,וממש כול אחד

מהם (למעט השריונרים החדשים שהגיעו בחודש
האחרון) לקח חלק וביצע ירי מבצעי בתגובה
לרקטות ובלוני התבערה מהרצועה .כול טנק
שירה פגז  -פגע במטרה".
גדוד  74פיתח במהלך התע״ם טקטיקת
לחימה ייחודית ,שמעתה ואילך תעזור באופן
משמעותי לכול כוח שריון שיתפוס קו בגזרה
 לחימה באזור המכשול בעזה" .המכשול הואחומה שנבנתה על ידי ישראל נגד מנהרות
התקפיות של החמאס ,ולפניו נמצאת גדר
המערכת" ,מתאר סרן הוימן" ,במשך תקופה
ארוכה .בחנו איך אנחנו נלחמים עם הטנקים
שלנו בשטח שבין המכשול לבין הגדר ,ומכניסים
איתנו כוחות חי"ר על גבי נמרים ואכזריות".
אחד הרגעים שזכורים לסרן הוימן במיוחד,
התרחש בלילה בו פלוגתו הגיבה בירי לרצועה,
בעקבות רקטה שנורתה לשדרות .״אני זוכר
שהבטתי אחורה וראיתי את האורות דולקים

טנק דוהר לאורך גבול רצועת עזה

בבניינים של שדרות ,ואז הסתכלתי קדימה על
הטנק שביצע את הירי ,והרגשתי גאווה  -בזכותנו
הגזרה הייתה בטוחה".
"כול שריונר מחכה לקו הזה דווקא בגלל
החיכוך וההזדמנות להביא לידי ביטוי את היכולות
שלו בתור לוחם בטנק .טנקיסט צריך תמיד להיות
מוכן לכול אירוע ,כי בסוף הוא כוח האש הזמין
של החטיבה" ,אומר סרן הוימן" ,התחושה של
הלוחמים טובה מאוד .כשאתה תופס במשך חצי
שנה קו עמוס בפעילויות חשובות ,אתה לגמרי

לוחם חי"ר יורד מנגמ"ש אכזרית

מרגיש מתח מבצעי גבוה ומחויבות חזקה .הם
שמחו כששמעו על קבלת האות ,וההתרגשות
רק דִרבנה אותם לתפקד יותר טוב".
סרן הוימן אף מגדיר את הקו הזה כקו
שהפך למיתולוגי ,וייזכר לעוד הרבה שנים
בגדוד ובחטיבה" .גם אל״ם יואב ברונר ,מח״ט
צפונית ,שיבח אותם ואמר שפעלו בצורה טובה
מאוד״ ,הוא מוסיף ,״באופן אישי ,אני מסיים
עם תחושה שעבדנו קשה ,היה קו לא פשוט
בכלל ,ואני גאה בלוחמים והמפקדים ,הם לגמרי

הוכיחו את עצמם".
"לקראת אימון החורף של החטיבה ברמת
הגולן ובוחן הרף הצפוני שמצפה לנו" ,מסכם
המ"פ במבט קדימה" ,אנחנו מגיעים מאוד
מחוזקים ,עם גאוות יחידה מטורפת ואמונה
בעצמנו .התמקצענו גם בהיבט של השת"פ בין
שריון ,חי"ר ,איסוף והנדסה .הפלוגות ממש ראו
את כול היכולות המגוונות שקיימות בצבא שלנו.
אנחנו לוקחים את זה איתנו הלאה ,ונמשיך
ללמוד ולהתקדם".
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כול חייל משפיע
על המשימה
והצלחתה
"כל חייל ומפקד חייב לראות את עצמו במצבים מסוימים כאילו בו
לבדו תלויה ההצלחה וקיום המשימה" ,כך מאמין ומחנך מח"ט ,460
אל"ם הישאם איברהים ,את כלל המדריכים והחניכים בחטיבה

כל חייל ומפקד חייב לראות את
עצמו במצבים מסוימים כאילו
בו לבדו תלויה ההצלחה וקיום
המשימה .נהיה סקרנים ונפעל
ביוזמה בהכשרה ובעת הצורך
בשדה הקרב; נשאף לחדשנות והשתנות בהתאם
לצורך לייעול ושיפור התהליכים בחטיבה" .מתוך
מילותיו של מפקד החטיבה שחרט על דגלו את
ערך היוזמה והחדשנות.
בחטיבה  460בוצעו שינויים רבים בהכשרה
אשר מטייבים את תוצר ההכשרה ומביאים לידי
ביטוי ערכים של חדשנות ומקצועיות .החידוש
המרכזי הינו הקדמת מסלול הפיקוד ואיתור
החיילים בסיום פרק המקצועות .איתור מוקדם

"

של החיילים מאפשר מיקוד והתאמת התוכן
עבורם במהלך הכשרתם כאנשי צוות ,לאחר
כחודשיים בהכשרה החיילים עוברים לפרק
קדם הקמ"ט שבו הם לומדים את המקצועות
הנוספים בטנק ,תהליך זה מאפשר ללוחמים
להתמקד במקצוע המפקד ולאפשר תרגולים
נוספים לאורך הקמ"ט באותו זמן הכשרה.
בנוסף לחדשנות והתייעלות בהכשרת
הלוחמים ,מג"ד  196פיתח בחטיבה סימולטור
'קבלת החלטות' שנועד לתרגל ולדמות למפקד
המחלקה את קבלת ההחלטות הנדרשת ממנו
בלחימה ,תוך התמודדות עם אתגרים מנטליים
ודימוי של עקת הקרב.
בחודש נובמבר  2020החטיבה זכתה בפרס

הרמטכ"ל לחדשנות בהדרכה .פרס זה ניתן על
כמה פרויקטים המתקיימים בחטיבה ,וביניהם
הנגשת החומר הלימודי לחיילים באמצעות
סרטונים קצרים וממוקדים שנשלחים לחיילים
לקראת השיעורים; חדר מציאות מדומה
( )VR - virtual realityשבו מתרגלים החיילים
תרחישים אשר לא ניתן לתרגל באופן מציאותי
בשטח.
החטיבה נבחרה להיות קטר מוביל בזרוע
יבשה בתהליך 'קמפוס דיגיטלי*' ,בתהליך זה
התבצע אִפיון עבור ההכשרות בחטיבה ,וכן
בחינה וטיוב השיעורים ליצירת לומדות ,סרטונים
ו ִמׂשְחּוק ,כדי להנגיש את כלל החומר לחייל
ברשת האזרחית.

אל"ם הישאם איברהים ,מח"ט  | 460צילום :אלישע זכאי
*קמפוס דיגיטלי הוא מיזם של צה"ל שבו מנגישים לחיילים בכל רגע נתון חומרי הדרכה ברשת האזרחית
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"אל רעם
התותחים"

המילואים שהצילו
את רמת הגולן
במהלך  7באוקטובר  1973הוכלה המתקפה הסורית ברמת הגולן.
בדרום החזית ברמת מגשימים ,נבלמו הסורים משעה  11:00לערך; בציר
מעלה גמלא  -משעה  1300לערך; בציר קצביה  -משעה  07:00לערך;
בציר הנפט  -כבר בליל 6־ 7באוקטובר; בציר ר'מתניה  -משעה 15:00
לערך .בלימת המתקפה של השריון הסורי בידי חטיבות המילואים ,179
 9 ,679ו־ 4סימנה את המהפך במלחמה ברמת הגולן ,ותנאי מוקדם
למתקפת־נגד פיקודית למחרת היום ,באמצעות אוגדה 146
אל"ם (במיל') ד"ר בני מיכלסון

מבוא
ר הביטחון משה דיין המחיש את
יחסי הכוחות הריאליים ,ששררו
לפני המלחמה בחזיתות הפסקת
האש ,בדברים שבהם תיאר
את המתח הביטחוני העולה
בספטמבר  ,1973ולסיכום דבריו אמר" :בגבול
ירדן יש יישובים ,אבל אין אויב .בגבול מצרים
יש אויב אבל אין יישובים .בגבול הסורי יש אויב
ויש יישובים .אם הסורים ייכנסו ליישובים שלנו,
זה יהיה אסון גדול".1
כוחו הסדיר של צה"ל עמד בסתיו  1973על
כ־ 115,000איש ,מהם  87,000בכוחות היבשה,
ובמשך המלחמה גויסו יותר מ־ 260,000חיילי
מילואים.
כאשר פתחו צבאות מצרים וסוריה בצהרי 6
באוקטובר  ,1973במתקפה כוללת וסימולטנית
בשתי הזירות מול הכוחות הסדירים של צה"ל,
מטרתם בצפון הייתה להביס את כוחות צה"ל

ש
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ברמת הגולן ולהתייצב על הירדן בזירה הצפונית,
ובדרום לפגוע בכוחות צה"ל בקדמת סיני
ולהתייצב בקו המעברים בסיני .כול זאת כדי
לבטל את הישגי מלחמת ששת הימים בצפון
ולכפות על ישראל הסכם מדיני עדיף לסוריה
ולמצרים.
תוכניות המגננה של צה"ל לקחו בחשבון
כניסת כוחות המילואים ללחימה בתוך 24־36
שעות .הסורים ידעו זאת ואחד משיקוליהם
למלחמת בזק במתקפה ברמת הגולן הייתה
הגעה למורדות המערביים של הרמה ,לפני
הגעת כוחות המילואים ,ובכך לכבוש את מרבית
שטחה ולהתבסס בעמדות שולטות ,לקראת
עלייתם של כוחות המילואים של צה"ל לרמת
הגולן .אולם פיקוד הצפון ערך ערב המלחמה
שינוי מפליג בפריסת יחידות מחסני החירום
(הימ"חים) של חטיבות המילואים .מפקדת
אוגדה  36הועברה ממחנה דוד שליד חיפה
למחנה פילון ועל מקומה הוקמה מפקדת אוגדה

 .210חטיבות השריון  179בפיקוד רן שריג ו־679
בפיקוד אורי אור ,במסגרת אוגדה  ,36קודמו
בהתאמה ממחנות כורדני (ליד קריית מוצקין)
ומנצורה (ליד יוקנעם) למחנות פילון ויפתח
(ליד ראש פינה) .במקומן הועלתה לצפון חטיבה
 ,4החטיבה הממוכנת של אוגדה  210בפיקודו
של יעקב הדר "פפר" ,מתל השומר לכורדני,
וחטיבה  ,9החטיבה הממוכנת של אוגדה 36
בפיקודו של מוטקה בן־פורת ,קודמה למחנה
מנצורה .מהלך זה שינה לחלוטין את יכולת
הזרמת כוחות המילואים לרמת הגולן לאחר
תחילת המתקפה הסורית .אולם אליה וקוץ בה,
העלאת חטיבה  7לרמת הגולן ביום ששי ערב
פתיחת המלחמה ,ללא הטנקים ,אילצה את
פיקוד הצפון לציידה בטנקים ממחנה פילון.
וכך גדוד המילואים  39של חטיבה  ,188ושני
גדודים של חטיבה  179נאלצו לקבל טנקים
בימ"ח של חטיבה  164במחנה נפתלי (צומת
"גולני") וחטיבה זו ירדה לאילת הצטיידה שם

חיים ברק ,כעתודה גזרתית .גדוד הנח"ל המוצנח
בפיקוד הסמג"ד ,מנחם זטורסקי (המג"ד נפצע
בתאונת צניחה שבוע קודם) אייש את המוצבים
למשימות תצפית בלבד ולא נטל חלק במערכה.
גדוד ( 53שכלל פלוגה אחת אורגנית ו־ 2פלוגות
מהגדוד העמית  )74בפיקודו של רס"ן עודד ארז,
נפרס לאורך כול הגזרה בכוחות מחלקתיים,
בקרבת המוצבים והקו הסגול .במצב זה הצליחו
כוחות השריון של המתקפה הסורית בגל השני
(שהוטלו למערכה ב־ )061800להבקיע דרך ההגנה
הצה"לית הדלילה (הטנקים לחמו עד שנגמרה
להם התחמושת) ועם שחר  7באוקטובר המשיכו
להתקדם מערבה ,לצורך השלמת משימת כיבוש
רמת הגולן והתייצבות על השטחים השולטים

בטנקים שהיו מיועדים לסינגפור ולא שבה
יותר לפיקוד הצפון.
בשעות הראשונות של ליל 6־ 7באוקטובר
היה במטכ"ל הרושם שהחזית הקריטית היא
מצרים .החל מחצות לערך החלו להגיע דווחים
על הרעת המצב בחזית הסורית וקרוב לשעה
 0300הלכו דיווחים אלה ותכפו .על אף הטלת
אחריות ההגנה על רמת הגולן על מפקדת אוגדה
( 36מילואים) ,אזי החל מחצות הלחץ הכבד
ברמת הגולן גרם לפיקוד העליון ,בסופו של דבר,
לשנות את ההערכה בדבר הזירה הקריטית ,והביא
אותו לרכז את מאמץ המגננה בבוקר  7בחודש
בחזית סוריה .בשעה  0351מסר אלוף פיקוד
הצפון לרמטכ"ל ,בטלפון ,דוח מצב על הנעשה
ברמת הגולן .כללית הגדיר את
המצב כ"לא טוב" .בגזרה הדרומית
זורמים כול העת כוחות אויב לעבר
חטיבה  188ופוגעים בטנקים בעזרת
תאורת לילה תת־אדום (אינפרה־
אדום); בצומת רפיד חדרו הסורים
עד ממערב לחושנייה; בקוניטרה
התקרבו לעיר; ובאזור מוצב  110הם
על הכביש .הוא ציין שניתנה הוראה
לפנות את כול הגברים מהיישובים
וכי במספר מוצבים נשארו אנשים
בעורף האויב וספק אם אפשר יהיה
לפנותם .כוח מפקד חטיבת "גולני"
לא יוכל להגיע לפני אור ראשון ולכן
אין טעם להעלותו לחרמון .לפיכך
יוטל עליו לתפוס את אחד הצירים
ולהחזיקו .הוא דיווח שנעשים
מאמצים על צירים ברמה ,ובעיקר
על פתחיהם ,כדי למנוע "שטיפה"
סורית ,אולם הלחץ הנגדי חזק מאד.
לדעתו יש להימנע מקרב שחיקה
העלול לגרום להיפגעות טנקים
רבים יותר .האלוף חופי דיווח
שטנקי תגבורת העומדים להגיע
מפילון יגיעו מאוחר ,וטען כי אם
לא יתקבל סיוע מסיבי בבוקר עלול
המצב להיות חמור" .2לפיכך ביקש
האלוף חופי את העתודה המטכ"לית,
אוגדה  146וקיבל אותה ,אלא שהיה
צפוי שתגיע לזירת הצפון להשתתף
במלחמה בתוך יממה לפחות.
תוכנית ההתקפה הסורית
באשמורת אחרונה של ליל 6-7
באוקטובר ,התברר כי הצבא הסורי הצליח לחדור על גשרי הירדן במורדות המערביים של הרמה.
היו אלו כוחות סורים מדיביזיות החי"ר 9
לשטח רמת הגולן .היה זה בדרום הרמה ,בגזרת
חטיבה  .188חטיבה זו בפיקודו של אל"ם יצחק ו־ 5אשר כללו את חטיבת שריון  ,43חטיבת
בן־שֹהם ,קיבלה אחריות על הגזרה כבר בשעות שריון  ,51חטיבת שריון  ,12וחטיבה ממוכנת
אחר הצהריים של יום אתמול ( 6באוקטובר) בעת  .3132אליהם נוספו בשעה  070700כוחות הדרג
שהוטלה למערכה העתודה הפיקודית ,חטיבה האופרטיבי השני ,דיביזיית השריון מספר 1
 ,7שקיבלה אחריות על הגזרה הצפונית ,ממוצב וחטיבת שריון  ,47שניצלו את ההצלחה בגזרה
 110וצפונה .מהלך זה השאיר בדרום הרמה את הדרומית וחדרו לעומק השטח .כוחות סוריים
גדוד טנקים  53וגדוד הנח"ל המוצנח  50שהגנו אלה ,שכללו כ־ 400טנקים וכמספר הזה תותחים
על הקו במרחב זה .חטיבה  188קיבלה בנוסף ומשגרי נ"ט ,החלו זורמים מערבה וצפון־מערבה
את גדוד הטנקים  82של חטיבה  7בפיקוד סא"ל לעבר נפח במגמה לגלול את האגף של חטיבה

 7שהחזיקה מעמד עד עתה בצפון.
כוחות המילואים של פיקוד הצפון החלו
מטופטפים לעבר רמת הגולן כבר משעה 062300
כאשר נכנס ללחימה הכוח הראשון מגדוד 266
של חטיבה  179בפיקודו של סא"ל עוזי מור.
לאחר שחבר ל"כוח צביקה" ( 2טנקים) ,שהיה כוח
שריון מאולתר בפיקודו של סרן צביקה גרינגולד
שפעל לאורך ציר הנפט ביממה הראשונה של
המלחמה .4כעבור שעות ספורות נכנס ללחימה
גם כוח חלוץ ( 4טנקים) של חטיבת שריון
מילואים .679
כול כוח ,ולו הקטן ביותר שהצליח להתארגן,
גם ללא השלמת פרטי ציוד ונשק חשובים ,נע
לעבר הרמה .במהלך הלילה ,ובוקר  7באוקטובר
המשיכו לזרום כוחות המילואים של
הפיקוד בעיקר לעבר דרום הרמה,
בהם חטיבות השריון במילואים
 679 ,179והחטיבות הממוכנות
במילואים  9ו־ ,4שתיהן עם גדוד
טנקי שרמן מיושנים כול אחת .5נוצר
למעשה מרוץ נגד הזמן ,בין הכוחות
הסורים המתקדמים מערבה לבין
כוחות המילואים העולים לרמה.
השאלה הייתה מי ישיג את מי ,האם
כוחות המילואים של צה"ל יספיקו
להאחז בשפת הרמה  -מעבר לציר
המפלים וצפונה למעבר אל־על  -או
שמא הסורים יצליחו לכבוש שטחי
מפתח אלה קודם.
בפרוץ מלחמת הכיפורים ,כאשר
הוכרז על גיוס כללי ,נמצא רק סגל
סדיר מצומצם של מפקדת אוגדה
 36במחנה פילון שעסק בגיוס חיילי
מפקדת האוגדה .ב־ 6באוקטובר
בשעה  ,1600שעתיים לאחר
שנפתחה האש ,הגיע יצחק חופי
אלוף פיקוד הצפון למפקדת האוגדה
בפילון ,ועלה משם לנפח יחד עם
מפקד האוגדה כאשר כלי הרכב של
חפ"ק האוגדה נעים בעקבותיו .עד
חצות 6־ 7באוקטובר ,נוהל הקרב
על ידי חפ"ק פיקוד הצפון מהחמ"ל
בנפח ,כאשר חפ"ק מפקד אוגדה 36
נמצא מחוץ לבונקר החמ"ל .בחצות
החליט אלוף הפיקוד להעביר את
האחריות לניהול המלחמה ברמת
הגולן למפקד אוגדה  .36אנשי חפ"ק האוגדה
התמקמו בתוך בונקר החמ"ל בנפח ,ומפקד
האוגדה ,תא"ל רפאל איתן ,נטל את הפיקוד
לידיו .כאשר קיבל רפול את האחריות לרמת
הגולן מפקדת האוגדה הייתה עדיין בשלבי גיוס,
ללא מרבית קציני המטה במפקדה וחייליה ,שהיו
כולם אנשי מילואים .השאר המשיכו בתהליך
הגיוס והתיצבו במפקדת האוגדה רק בשעות
אחר הצהריים של  7באוקטובר .במצב זה לא
ניתן היה לבצע עבודת מטה במפקדת אוגדה .36
מפקד אוגדה  ,210האלוף דן לנר ,התייצב
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בחפ"ק פיקוד הצפון בהר כנען השכם בבוקר 7
באוקטובר וקיבל כמה פעמים התרעה להיערך
להגנה ממערב לירדן ולהכין את הגשרים לפיצוץ.
אחר כך החליט אלוף הפיקוד לחלק את רמת
הגולן לשתי גזרות אוגדתיות ,וסמוך לשעה 0930
הורה למפקד אוגדה  210לקבל אחריות על הגזרה
הדרומית .גבול הגזרות בין האוגדות נקבע כ־2
ק"מ מדרום לכביש הראשי לקוניטרה ובמקביל
אליו .מפקדת האוגדה שגם היא התבססה על
אנשי מילואים ,שמושבה היה במחנה דוד שליד
חיפה ,קודמה למירון ,וחפ"ק האוגדה נע לגשר
אריק והתמקם לקראת הצהריים בחוות קצ'ה
בכביש ליהודיה.6
יחידות המילואים שדורבנו על־ידי מפקדת
הפיקוד ומפקדת אוגדה  ,36נעו אל "רעם
התותחים" עם כול הבא ליד ,כשהן מצוידות
למחצה ועם טנקים בודדים .עד צוהרי 7
באוקטובר ,פחות מיממה מפתיחת המלחמה,
השתתפו בלחימה  10גדודי מילואים אשר בלמו
את הכוחות הסורים המתקדמים בכול הצירים.7

חטיבת השריון במילואים 179
חטיבה ( 179חטיבת ראם) בפיקודו של
אל"ם רן שריג הייתה חטיבת הגיוס המהיר
של פיקוד הצפון .הייתה זו חטיבת "שוט־קל"
 הטנקים הטובים והחדישים ביותר בצה"לבזירה הצפונית .8שבוע לפני המלחמה קיימה
החטיבה תרגיל גיוס שבו התייצבו כול חיילי
החטיבה במחנה פילון ,וגדוד  ,96עלה על טנקים
ויצא לשטחי כינוס מחוץ למחנה .בסיומו של
יום תרגיל הגיוס שוחררו לבתיהם חיילי שני
גדודים ופלוגת הסיור ,ורק גדוד  96נשאר בשטחי
כינוס על הטנקים עד יום רביעי ,כשהם מזוודים
וחמושים ומוכנים למלחמה ,ואיתו צוות מפלוגת
הסיור .9ביום ששי  5באוקטובר הגיעו לפילון
בטיסה מסיני חיילי גדוד  82של חטיבה  7וגדוד
 71מבית הספר לשריון ועלו על הטנקים של גדוד
 96ושל גדוד  278מחטיבה  179ונסעו לרמת
הגולן .בשבת ,יום כיפור 6 ,באוקטובר ,גויסה
שוב החטיבה והחיילים הגיעו לפילון ולא מצאו
את הטנקים שלהם ,שחטיבה  7קיבלה ביום
אתמול ועלתה איתם לרמת הגולן.

גדוד  - 266המילואים
הראשונים ללחום
גדוד  266מחטיבה  179התגייס ב־ 6באוקטובר
בצוהריים והיה הגדוד היחיד מחטיבה 179
שהטנקים שלו לא נלקחו על ידי חטיבה  ,7כאשר
רובם מצוידים ומזוודים עוד מהתרגיל במחנה
פילון .בשעה  2030הגיע לפילון המח"ט רן שריג
והורה למג"ד עוזי מור להעלות לרמת הגולן
פלוגה אחת לפחות ,כי המצב חמור ואין כל כוח
שיבלום את הסורים .עוזי המג"ד הורה למ"פ ג'
אמנון שרון ,שסיים באופן חלקי את הכנותיו,
לצאת במהירות לעבר נפח .אמנון שהספיק למלא
כ־ 30פגזים בכול טנק של פלוגתו ,אך לא הספיק
לבצע תיאום כוונות ,התארגן ויצא לדרך עם
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מפת ציר הנפט

מפת הלחימה בציר הנפט בליל 6־ 7באוקטובר

 8טנקים כשאליו מתלווה המג"ד בטנק נוסף
ובזחל"ם המבצעים של הגדוד.
בשעה  2200לערך ,הגיעה הפלוגה לנפח עם
שמונה טנקים ,לאחר שטנק המג"ד נתקע בדרך
ועוזי עלה על אחד הטנקים של הפלוגה .בדרך
התקשר המג"ד באלחוט למפקד האוגדה ,תא"ל
רפאל איתן ,שתיאר לו בקצרה את המצב ,ונתן
לו הוראה להיכנס לציר הנפט ולנוע לחבירה
עם "כוח צביקה" ,וביחד לנוע דרומה למח"ט
 188בנחל גשור .מפקד האוגדה ,רפול ,הורה
לאחד הקמב"צים של האוגדה ,לצאת לכביש
סמוך לנפח ולתדרך את עוזי באשר למצב האויב
בגזרה הדרומית.
לאחר תדריך קצר ,שבו נמסר למג"ד שטנקים
סוריים נמצאים באזור צומת משתא ובחושנייה,
יצא הכוח בן שמונה הטנקים דרומה על ציר
הנפט .הטנק הראשון שהיה טנק המ"פ ,הוביל
בראש עם אורות מלאים ,והטנקים האחרים נעו
אחריו ללא אורות כאשר המג"ד נע שלישי בטור.
בשעה  2300לערך חבר הכוח לטנק של צביקה
גרינגולד שניצב במקום נמוך ,באזור מפגש נחל
הזוויתן עם ציר הנפט .צביקה עמד ממערב לכביש
בין שתי הגדרות התוחמות את תוואי צינור
הנפט .המג"ד יצר קשר עם צביקה והכוח החל
להתקדם דרומה כאשר שמונת הטנקים על
הכביש והטנק של צביקה כ־20־ 30מ' ממערב
לו .כאשר התקרב הכוח עד כדי קילומטר וחצי
מצפון לצומת משתא ,נפתחה עליו אש מדויקת
מטווחים קצרים .היה זה באזור בו נחל יהודיה
חוצה את ציר הנפט .במטח הראשון של הסורים
נפגעו שני הטנקים הראשונים של הפלוגה (בהם
טנק המ"פ אמנון שרון) ונדלקו .10המג"ד הורה
לשאר הטנקים לרדת מהציר ולנסות לשפר
עמדות .אבל לכוח הישראלי שהיה ללא ציוד
ראיית לילה וללא תיאום כוונות לא היה סיכוי

מול הסורים שצלפו בהם כמו במטווח.
צביקה שנע ממערב לכביש ניסה לסגת לאחור
בתוואי הצינור ,אולם במהומת הלחימה פתחו
עליו באש שני טנקים עורפיים בטור ,שסברו
ככול הנראה ,שזהו טנק סורי שמנסה לאגוף
אותם .הטנק של צביקה נפגע ונדלק ,אולם למרבה
המזל לא נפגע אף אחד מאנשי הצוות .צביקה
שנפצע עבר לטנק אחר של גדוד  266והמשיך
להילחם .בינתיים נפגעו שני טנקים נוספים
בפלוגה של אמנון שרון וגם טנק המג"ד .11עד כה
נפגעו בהתקלות  6טנקים ונשארו שלושה .אחד
הטנקים פינה לנפח את המג"ד עוזי מור הפצוע
קשה ועוד כמה פצועים ואילו צביקה נשאר
על ציר הנפט עם טנק נוסף והמשיך בחסימת
הציר .לאחר קרב זה לא ניסו הסורים באותה עת
להמשיך ולהתקדם על ציר הנפט ,אלא ביססו
את מאחזם בחושנייה ,כאשר הם חוסמים את
צומת משתא מצפון וממערב.
דקות ספורות לאחר השעה ( 0100שבין שבת
ויום א') ,כשפלוגה ג' של גדוד  266שלחמה בציר
הנפט חוסלה כבר למעשה ,יצאה מבסיס חטיבה
 179בפילון יתרת הגדוד .הכוח כלל שתי פלוגות
בפיקוד הסמג"ד ברוך לנצ'נר .הכוח חצה את
גשר בנות יעקב לכיוון נפח ושם התפצל לשניים:
פלוגה ב' בפיקודו של רס"ן איז'ו רייבנבך ,עלתה
על ציר הנפט בכיוון חושנייה ,כדי להמשיך את
הלחימה היכן שלחמה קודם פלוגה ג' בפיקודו של
המג"ד עוזי .הפלוגה השנייה ,פלוגה א' ,בפיקוד
רס"ן ששון קרן ,שאליה נלווה הסמג"ד ברוך
לנצ'נר ,פנתה מנפח בציר "פלא" מזרחית לציר
הנפט ,המוליך לכיוון סינדיאנה ,ומשם לעבר
חושנייה .כוח זה הובל על ידי ג'יפ סיור.
בדומה לכוח הראשון של הגדוד שעלה לרמה,
גם לכוח זה לא היה מידע על הנעשה בשטח .היה
ידוע רק כי הסורים הצליחו לפרוץ את הקווים.

טנק סנטוריון של חטיבת ראם  179ליד רכב סורי שרוף

היכן האויב ,מה עוצמתו ומה קרה לכוחותינו
שהחזיקו בקווים  -כול אלה היו בבחינת נעלם.
לכוח זה ניתנה הוראה אחת בלבד :להיתקל
בסורים ולנסות להשמידם .תוך כדי נסיעת הכוח
על ציר סינדיאנה נעצרו חלק מהטנקים בשל
תקלות טכניות .לקראת בוקר הגיעה הפלוגה
לקרבת הכפר ר'מתניה ,ועם אור ראשון נתקלה
בכוח שריון מחטיבה  51הסורית שהיה בתפקידי
אבטחת אגף .התפתח קרב ,ולמרות שבטנקים
הישראלים ישבו תותחנים וותיקים ומנוסים
החטיאו הפגזים את מטרותיהם .הסיבה
ברורה :לא היה סיפק בידם לבצע תיאום כוונות
והתותחים לא היו מאופסים .כעס של חוסר
אונים אחז בתותחנים שירו והחטיאו .רק תוך
כדי הקרב המתסכל הצליחו לבצע "תיאום קרבי"
לתותחים.12
היום האיר ולכוח הקטן שנע על ציר סינדיאנה
 חושנייה התברר שמולם ניצבים בין  50ל־60כלי רק"ם סורים .בשלב זה מנה הכוח הישראלי
שישה טנקים כשירים בלבד .תוך כדי קרב החל
כוח סמג"ד  266לסגת לכיוון נפח ,בניסיון נואש
לעצור את הכוח הסורי המתקדם שתוך כדי כך
פוגע בכלי רק"ם רבים שלנו .הטנק של הסמג"ד
נפגע פעם אחר פעם ,עד שעלה באש וצוותו

נחלץ ועבר לטנק אחר .כעבור זמן קצר פרסו
שני טנקים זחלים ונעצרו וטנק שלישי נעלם.
וכך מתוך הפלוגה שיצאה לציר סינדיאנה,
נותרו שני טנקים בלבד ,טנק הסמג"ד וטנק המ"פ.
את אנשי הטנקים שנפצעו או איבדו את הטנקים
שלהם אספו אנשי הסיור ונחפזו אתם לנפח.
בעקבותיהם נסוגו שני הטנקים האחרונים של
הכוח כשהם פונים מדי פעם לאחור לירות על
הסורים המתקדמים בעקבותיהם.
קרב קשה ורב אבדות ניהלה במקביל פלוגה
ב' בפיקודו של רס"ן יצחק (איז'ו) רייבנבך,
שפעלה על ציר הנפט לכיוון חושנייה .במקום
שבו חדלה לפעול לפני כן פלוגה ג' של אמנון
שרון בפיקודו של המג"ד עוזי מור .פלוגה זו,
שחברה אף היא ל"כוח צביקה" ,נכנסה ללחימה
נגד חטיבה  51הסורית ,בפיקודו של סמח"ט 188
דוד ישראלי ,וניהלה מולה קרב נסיגה והשהיה.13
בשעות הצוהריים נהרג שם המ"פ איז'ו ,ובאותו
הזמן לערך נכנסו לציר הנפט מח"ט  188יצחק
בן שֹהם שהגיע לשם ,לאחר שנסוג מדרום רמת
הגולן וניסה לארגן הגנה על מחנה נפח באמצעות
טנקים בודדים שנשארו מהגדודים  82ו־.266
כוח זה הצליח לבלום את התקפת חטיבה 51
הסורי .בשני הצירים גם יחד ,בציר הנפט ובציר

סינדיאנה ,התקרבו הסורים אל הכביש הראשי,
גשר בנות יעקב  -קוניטרה כשמגמת פניהם
מחנה נפח .איום זה הניע את מפקד האוגדה
רפול להורות למח"ט  188להפסיק את הקרב
מול חטיבה  51הסורית ולהורות לטנקים שבאזור
ציר הנפט להסתער על נפח.
שני הטנקים האחרונים של פלוגה א' שנסוגו
בציר ר'מתניה  -סינדיאנה ,ואשר בהם היו
הסמג"ד ברוך לנצ'נר והמ"פ ששי (ששון קרן),
נתקלו בשעות הצוהריים בכוח הסורי שפרץ
למחנה נפח .מן האש הסורית שנורתה לעברם
נהרגו הסמג"ד והתותחן שלו ,ובטנק המ"פ נהרג
הנהג .במהלך ההסתערות על נפח חדל גדוד
 266לתפקד בשל היפגעות מרבית הטנקים שלו.
באותה עת נהרגו גם מח"ט  ,188יצחק בן שֹהם,
הסמח"ט דוד ישראלי וקצין האג"ם בני קצין,
שבנופלם פיקדו למעשה על מה שנשאר מגדוד
 266ועל "כוח צביקה" .צוותי הטנקים שלא נפגעו
הועברו לאיוש טנקים ביחידות אחרות.
ממוצאי שבת  6באוקטובר ועד יום ראשון
אחרי הצוהריים  -השעה שבה חדל הגדוד
להתקיים  -נפלו מקרב אנשיו  20לוחמים,
בהם הסמג"ד ומ"פ ב' 42 ,נפצעו (בהם המג"ד
שהיה פצוע קשה) ,ואילו מ"פ ג' אמנון שרון
נפל בשבי.14

הכלת המתקפה הסורית -
הקרב על צומת משתא
מח"ט  179רן שריג יצא ממחנה נפתלי ,עבר
את הירדן בגשר אריק בשעה  0600לערך ביום
א'  7באוקטובר ,לאחר שקיבל הנחייה מרפול:
"בכל דרום רמת הגולן ,מציר הנפט ודרומה ,אין
שום כוח דובר עברית ברשת הקשר ,עלה דחוף
בציר "כביש" ובצירים הדרומיים לרמת הגולן,
ותתחיל בלחימה כדי לבלום את הסורים".15
לקראת השעה  0700התייצב רן שריג עם גדוד
טנקים אחד ,גדוד  96בפיקוד ישראל לוין ,באזור
קצביה  -תל צבח ,וחבר למחלקת הטנקים של
חטיבה  679שהייתה באזור כבר מחצות ליל
6־ 7באוקטובר .היה זה כוח בן  4טנקים בפיקוד
סמ"פ מחטיבה  679בשם ניצן .המחלקה גויסה
בצוהרי יום הכיפורים ,הצטיידה במחנה יפתח
ובשעה  2200יצאה לעבר רמת הגולן ,עברה את
הירדן בגשר אריק ובחצות הגיעה לתל־צבח
מזרחית לקצביה .המחלקה נערכה סמוך לצומת
ציר קק"ל  -ציר "כביש" ,במורדות המזרחיים

הערות:
 .1אלחנן אורן ,תולדות מלחמת יום הכיפורים ,תוה"ד ,היסטוריה ,ת"א 2003 ,עמ' .8
 .2שמעון גולן ,מלחמה ביום הכיפורים ,תוה"ד ,היסטוריה ,ת"א ,2012 ,עמ' .377
 .3דני אשר (עורך) ,הסורים על הגדרות ,מערכות ,ת"א ,2008 ,עמ' .118
 .4אורן ,שם ,עמ'  .79על תפקודו במלחמה הוענק לצביקה גרינגולד עיטור הגבורה .פעמים אחדות הועלו ספקות שסיפורו של "כוח צביקה" נופח
ואינו משקף את המציאות ,אך אלו נדחו על־ידי מרבית ההיסטוריונים הצבאיים.
 .5אשר ,שם ,עמ' .121
 .6משה בר־כוכבא ,מרכבות הפלדה ,מערכות ,ת"א ,1989 ,עמ' .282
 .7אשר ,שם ,עמ' .120
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של תל צבח ,ובלמה כל ניסיון סורי לנוע מערבה
לעבר קצביה וגשר אריק.16
במרחב קצביה  -משתא התחולל קרב בין
חטיבה  179לבין חטיבת טנקים מוקטנת 12
הסורית .כוחות חטיבה  179לא נעו בתנועה
חטיבתית אלא פוצלו ,כאשר רק גדוד  96בפיקודו
של סא"ל ישראל לוין פעל עם מפקדת החטיבה
 .179הם נתקלו מעט לאחר השעה  0700בטנקים
סורים ממזרח לצומת משתא ,היה זה כנראה
כוח אבטחת אגף של חטיבת שריון  51הסורית.
גדוד  96פתח באש ,השמיד את הטנקים הסורים
ונערך בצומת.
בשעה  ,1000לערך ,צפה מח"ט  179וראה
שדרת רק"ם סורית ,שמנתה כ־ 60כלים ,נעה על
ציר קק"ל מדרום לצפון לעבר הצומת .הייתה
זו חטיבה  12הסורית .בקרב שהתפתח הושמדו
כ־ 30כלי רק"ם סורים ,והשאר נסוגו .במהלך
הקרב נפצע מח"ט  179רן שריג ופונה ,ואת מקומו
מילא קצין האג"ם של החטיבה ,ומאוחר יותר
הסמח"ט (שחזר מאזור אל־על).
במהלך היום הצטרף אליהם גדוד הסיור 134
של אוגדה  24( 36טנקים) בפיקודו של חנני תבור
וכן הפלוגה השלישית של גדוד  .278עד שעות
אחר הצהריים של  7באוקטובר לחם כוח זה
של חטיבה  179בפיקוד הסמח"ט גדעון צימבל
במרחב של צומת משתא ו־ 2ק"מ ממערב לה.17
גדוד  278בפיקודו של סא"ל יוסי עמיר עם
הסמח"ט ,עלה לרמה בציר כורסי  -אל־על בגזרה
מרוחקת מהמאמץ העיקרי של החטיבה ,בלם
את הסורים בפתחת אל־על ,והחל מהצוהריים
עבר ת"פ חטיבה ( 9ראו להלן).
החל מיום ב'  8באוקטובר חטיבת ,179
מוקטנת מאד וללא המח"ט ,בהיותה הכוח
היחידי של אוגדת המילואים  ,210השתתפה
במתקפת־הנגד הפיקודית לכיבוש דרום רמת
הגולן באגף אוגדה  .146בסופה של מתקפת־נגד
זו הושמדו הכוחות הסורים שחדרו בתחילת
המלחמה לרמת הגולן.

חטיבת השריון במילואים 679
חטיבת השריון  679בפיקודו של אל"ם אוֹרי
אור ,הייתה חטיבת מילואים שהוקמה כשנתיים
לפני מלחמת יום הכיפורים .חלק מאנשי החטיבה

טנקים סורים פגועים באזור חושנייה

כלל בוגרי ישיבות הסדר ,נח"לאים שעברו הסבה
וסטודנטים .החטיבה הייתה מצוידת בימי
המלחמה בטנקי "סנטוריון" בעלי מנועי בנזין
("שוט מטאור") ,והחלה להשתתף במלחמה
באורח פעיל אור ליום א' 7 ,באוקטובר .1973
החטיבה כללה שלושה גדודי טנקים :גדוד 57
בפיקוד סא"ל משה הראל .גדוד  93בפיקוד סא"ל
רן גוטפריד ,שנפצע והוחלף על ידי רס"ן חיים
דנון .גדוד  289בפיקוד סא"ל רפאל שפר שנפצע
והוחלף על ידי רס"ן אמנון רימון שנהרג ,שהוחלף
על ידי רס"ן ישראל פרלוב שנפצע והוחלף על
ידי רס"ן ששון קרן.18

הכלת המתקפה הסורית -
הקרב על נפח
בליל  7-6באוקטובר החלה חטיבה 679
לעלות לרמת הגולן .המח"ט אֹורי אור התייצב
בנפח בפני רפול מפקד אוגדה  36כבר בשעה
 ,0700עם כוח שמנה  25טנקים בשתי מסגרות
גדודיות ,גדוד  57וגדוד .289
באותה שעה החליט מפקד אוגדה  ,36רפול,
לפנות את נפח ,לנוע צפונה על ציר הנפט
ולהתמקם בחפ"ק סמוך לוואסט .הוא פגש את
מח"ט  679סמוך לנפח והורה לו לנוע עם הכוח
שברשותו לפתחת קוניטרה ולהיערך שם ,בין
מוצב  109ו"הבוסטר" .19כיוון שמפקדת האוגדה
עדיין לא התארגנה ולא בוצעה עבודת מטה,

תמונת המצב שבידי רפול לא הייתה ברורה ,ועל
כן אֹורי אור לא נשלח לאזור שבו היה מחסור
בכוחות ,בדרום הרמה ,אלא לגזרה שבה נבלמו
הסורים .מח"ט  679נע מזרחה עם שני הגדודים
ונערך בגזרה שנקבעה לו ,ופתח באש על מטרות
שונות ממזרח לקו הסגול.
בשעה  1000חצתה את הגבול מדרום למוצב
 111חטיבת שריון  91מדיביזיה  1הסורית (טנקי
 .)T-62החטיבה נעה מערבה ונערכה להתקפה
במרחב חושנייה  -ר'מתניה ,כלפי צפון־מערב
לעבר נפח ודלווה .החטיבה נערכה בשלושה
צג"מים :האחד בציר ר'מתניה  -סינדיאנה,
השני ממערב לציר זה ,והשלישי שכלל נגמ"שי
 BMP-1ו־ BRDMנושאי טילי נ"ט ממזרח לציר
ר'מתניה לאבטחת אגף.
חטיבה  51הסורית (מדיביזיה  )9נערכה אף
היא לחידוש התקפתה לאורך ציר הנפט וממערב
לו .ההתקפה הסורית הדו־חטיבתית החלה ב־7
באוקטובר בשעה  .1100הכוחות שקובצו סביב
מח"ט  188לחמו היטב מול חטיבה  51בציר הנפט,
בצורת קרב של נסיגה והשהיה שבמהלכו נהרגו
מח"ט  ,188הסמח"ט וקצין האג"ם .אולם חטיבה
 91התקדמה כמעט ללא הפרעה ובשעה 1400
כבר עמדה על גבעות סינדיאנה בשערי נפח.
למפקד אוגדה  36שחזר בשעה  1030לחמ"ל
בנפח ,החלה להתבהר תמונת המצב והאיום
מדרום ,ובתוך כך השגיאה בהפניית חטיבה 679

 .8שוט־קל  -טנק סנטוריון עם חטיבת הכוח של טנק הפטון האמריקאי אשר כללה מנוע קונטיננטל דיזל וממסרת אוטומטית אליסון .חטיבת
כוח זו היוותה מהפך בהתקנתה בטנק הסנטוריון .האריכה את טווח הנסיעה שלו מ־ 100ל־ 250ק"מ .מנוע הדיזל היה פחות פגיע ודליק
בהרבה ובכך עלתה שרידותו של הטנק .מסנני האבק של המנוע אשר היו יבשים וניתנים לטיפול בנקל הוו הקלה עצומה לצוות ולשעות
הטיפול בטנק בעיקר בטיפול לאחר תנועה (לעומת המסננים ה"רטובים" בסנטוריון הרגיל) .הנהיגה הפכה להרבה יותר נוחה ויעילה עם
הממסרת האוטומטית וההגה הפשוט לעומת מוטות ההילוכים הקשים בטנק המקורי .ובמיוחד עלתה אמינותו לאין שיעור על זה של
הסנטוריון "הרגיל" ונזקק הרבה פחות לטיפול בתקלות ותיקונים.
 .9הדס ועופר רגב ,ראם  -סיפורה של חטיבה ,פורת ,צור יגאל ,2018 ,עמ' .15
 .10אמנון שרון ,שפוי בדמשק ,אורלי־לוי ,2005 ,עמ' .23
 .11אורי אפק ,עוזי מור  -קרן אור ,את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק ,אוניברסיטת ת"א ,2009 ,עמ' .25
 .12צבי עופר" ,ברק"  -ביום הכיפורים ,מטכ"ל  -אג"ם/תוה"ד ,1995 ,עמ' .231
 .13עופר ישראלי ואברהם זהר ,כל הלילה בערה האש ,דפוס גוונא ,2015 ,עמ' .225
 .14עופר ,שם ,עמ' .232
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לפתחת קוניטרה .במקביל הצטיירה תמונת
האיום על נפח גם במפקדת פיקוד הצפון ,ובשעה
 1130הורה אלוף הפיקוד למח"ט  ,679ישירות,
לנתק מגע ולחזור לנפח כדי לבלום את הסורים.20
חטיבה  679ניתקה מגע בקו ,ובשעה  1145נעה
מערבה בשני צירים :בכביש הראשי מקוניטרה
ובציר "קטקומבה" מדרום לכביש .הגדוד השלישי
של החטיבה ,גדוד  22( 93טנקים) כבר הוטל
על ידי רפול ככוח אוגדתי ,בשעה  ,1130לעבר
סינדיאנה ,ונכנס לקרב עם חטיבה  91הסורית.
גדוד  289נע על הכביש עם שלושה טנקים בלבד
(שלושה אחרים נשארו בקו בקוניטרה) ,ממערב
לעין זיוון נכנס לקרב ונעצר ,אולם  15הטנקים
של גדוד  57שנעו בציר "קטקומבה" עם המח"ט,
הגיחו בין הר שיפון ליוסיפון ופגעו מהאגף בכ־40
כלי רק"ם סורים ,בסביבת הכפר דלהמיה .חטיבה
 91הסורית הופתעה בשל ההתקפה ממזרח,
נפגעה קשות ונבלמה .משעה  1500לערך נסוגו
כוחות החטיבה הסורית לר'מתניה ומתחם
חושנייה .במשך כול שעות אחר הצהריים לחמה
חטיבה  679לטיהור מרחב נפח מכוחות סורים.
ב־ 8וב־ 9בחודש המשיכה החטיבה להגן
על מרחב נפח ולהדוף כוחות שריון מדיביזיות
 9ו־ 1הסוריות ,שנלחצו על ידי מתקפת־הנגד
הפיקודית באמצעות אוגדה  146מדרום ,תוך
שיפור עמדות לעבר רכס ר'מתניה.

חטיבת המילואים הממוכנת 9
חטיבה ממוכנת  9בפיקודו של מרדכי
(מוטקה) בן פורת ,מהחטיבות הוותיקות בצה"ל,
השתתפה במלחמת העצמאות ,במלחמת סיני
ובמלחמת ששת הימים .חודשים ספורים לפני
מלחמת יום הכיפורים הועברה החטיבה מערבה,
ממחנה נפתלי למחנה מנסורה ,אך מרכז הגיוס
שלה נשאר במחנה נפתלי והדבר גרם לעיכובים
בעת גיוס החטיבה ב־ 6באוקטובר .החטיבה
הייתה בנויה משני גדודי חרמ"ש וגדוד טנקים
אחד .גדוד הטנקים  377בפיקוד סא"ל בן־ציון
פדן ,כלל  17טנקי "שרמן" אם־( 50בעלי תותח
 75מ"מ) ו־ 33טנקי "שרמן" אם־( 51בעלי תותח
 105מ"מ צרפתי) מאורגנים ב־ 4פלוגות ו־ 3טנקי
מפח"ט ,בסה"כ  53טנקים ,על פי התקן .21עד
יום א'  070300היו כול גדודי החטיבה מזוודים

ומצוידים בכול ,למעט תחמושת שאותה צריך
היה למשוך ממחנה ג'למי .בשעה  0530היה גדוד
הטנקים מוכן לתנועה .תחמושת לתתי־מקלעים
"עוזי" ,רימונים ,כדורי זיקוקים ומדוכות עשן
חסרו ,אך בשל לחץ הפיקוד ,לא רצה המח"ט
להתעכב יותר ונתן פקודת תזוזה לגדוד .377
גדודי החרמ"ש נאלצו להמתין לתחמושת
עקב פקק גדול שנוצר במחנה ג'למי 7 .טנקים
שהתעכבו עקב תקלות יצאו מאוחר יותר.
הפקודה הראשונה שניתנה למח"ט על ידי
אוגדה  36היתה להצטרף לקרבות הבלימה ברמת
הגולן ,להגיע לאזור שפך הירדן ולבלום בציר
יהודיה .זה היה הקשר האחרון בין החטיבה
לאוגדת האם שלה .התנועה בוצעה על זחלים
לאורך הציר שתוכנן ,מצפון לנצרת .כאשר הגיעו
ראשוני הטנקים לאזור בית נטופה ,קיבל המח"ט
שינוי משימה ,ישירות מרמ"ט פיקוד הצפון,
תא"ל אורי בראון ,לנוע במהירות דרך צמח
לאל־על ולבלום שם את השריון הסורי .22הכוח
היה צריך לעקוף את נצרת ולפנות בציר היורד
דרך יבנאל ,ונוצר עיכוב של  3שעות יקרות.
בצמח תדלקו הטנקים בתחנת הדלק האזרחית
שבמקום כדי להיכנס ללחימה מלאים.
בשעה  1300עלה על הרשת החטיבתית מפקד
אוגדה  ,210אלוף דן לנר ,והודיע למח"ט שהוא
כפוף לאוגדתו ,וכי משימתו היא לנוע במעלה
עין גב ,להגיע לציר "טיפה  "40באזור אל־על,
ושם לקבל ת"פ את גדוד טנקים ( 278שוט־קל)
מחטיבה  ,179בפיקוד רס"ן יוסי עמיר ,לבלום
את השריון הסורי בציר ולהשמידו .גדוד 278
הגיע כבר ב־ 1030בבוקר לאזור אל על ונערך
לחסימה .כעבור שעה הצטרפו למג"ד עוד טנקים
של הגדוד עד שמנה  19טנקים.
בעין גב אסף מח"ט  9את מפקדי הכוחות
ותדרך על הכניסה לקרב והחבירה למג"ד .278
המח"ט החל בתנועה ובשעה  1400יצרו שני
גדודי הטנקים ( 377ו־ )278מגע עם הסורים .עד
שעה  1500הצטרפו כול  35הטנקים של חטיבה
 18( 9נשארו בדרך) .בעת ההיא וכשלרשותו 54
טנקים ,החל מח"ט  9ללחוץ על הסורים ולהתקדם
צפונה .עד לשעות הערב התקדמה החטיבה כמה
קילומטרים והגיעה למסעף דרך המערכת עם
כביש הרמה הראשי .בשעות לחימה ראשונות

אלה השמידה החטיבה כ־ 20טנקים סוריים
ועוד כמספר הזה כלי רכב אחרים ,תוך ביסוס
סופי של אחיזת כוחות צה"ל בשטח המפתח
של מצר אל־על שרוחבו  1,500מ' ,מנחל אל־על
ועד לקניון הרקד .באותו יום נפגעו לחטיבה 4
טנקים .פלוגות מגדודי החרמ"ש עלו לאבטח
את חניוני הטנקים ולסייע בפינוי נפגעים.23
בלילה התקשר מפקד אוגדה  210למח"ט
והודיע למח"ט  9שלקראת הבוקר החטיבה
עוברת ת"פ אוגדה  ,146וכי חטיבת טנקים
 205תעבור דרכה להתקפה .קרוב לחצות הגיע
לחטיבה אל"ם יהודה גולן ,קצין הקישור מטעם
אוגדה  ,146שעדכן על המצב בגזרות השונות
וכן על תוכנית ההתקפה של אוגדה  ,146בציר
אל־על ובציר גמלא .בלילה שהתה החטיבה כ־1
ק"מ מדרום למושב נוב.

חטיבת המילואים הממוכנת 4
חטיבה ממוכנת  4בפיקוד אל"ם יעקב הדר
(פפר) ,עם  2גדודי חרמ"ש וגדוד טנקי שרמן
שעברה הסבה מחי"ר רק שנה לפני המלחמה,
ואפשר לומר שהייתה זו תקופת הקמתה
כחטיבה ממוכנת .עד כוננות "כחול לבן" היה
בסיס החטיבה בתל השומר ,ואז הועברה לפיקוד
הצפון וקיבלה את מחנה כורדני מחטיבה 179
שקודמה לפילון .אולם מרכז הגיוס שלה נותר
בתל השומר .החטיבה יועדה להיות החטיבה
הממוכנת של אוגדה  ,210שהייתה עדיין בשלבי
הקמה .גיוס החטיבה בבוקר  6באוקטובר מצא
אותה עם מחסור של  26זחל"מים ,שנלקחו
לאימון גדוד ההנדסה האוגדתי ,וכן מחסור של
 55מקלעי  7.62מ"מ וציוד נוסף .24גדוד הטנקים
החטיבתי  ,95בפיקודו של סא"ל יעקב נויפלד,
כלל  3פלוגות טנקי "שרמן" אם־ 51ופלוגה אחת
של טנקי "שרמן" אם־.50
על אף קשיים בהשלמת פרטי ציוד ומשיכת
תחמושת היו מפקדת החטיבה ומפקדות הגדודים
מוכנות לתזוזה ב־ .070030בגדודים המשיך תהליך
הזיווד והחימוש .לאור התנועה הרבה והכוחות
הרבים במחנה כורדני החליט המח"ט להוציא את
הכוחות המוכנים מהמחנה וריכזם באזור כפר
מסריק .בשעה  0600הודיע רמ"ט הפיקוד שעל
החטיבה להתכונן לתנועה בשעה הקרובה .בשעה

 .15רן שריג ,דו"ח פעולות החטיבה במלחמת יום הכיפורים ,מפקדת חטיבה /179לשכת המפקד ,דצמבר .1973
 .16עופר ,שם ,עמ' .250
 .17עופר ,שם ,עמ' .265
 .18יהודה וגמן ,כאוס בנפח ,מכון הראל ,2008 ,עמ' .17
 .19עופר ,שם ,עמ' .263
 .20אורי אור ,אלה האחים שלי ,ידיעות אחרונות ,ת"א ,2003 ,עמ' .85
 .21עוצבות חש"ן במלחמת יוה"כ אוגדה  146במלחמת יום הכיפורים ,מפג"ש ,תח"ש ,אוקטובר  1974עמ' .12
 .22עוצבות חש"ן ,שם ,שם.
 .23בני מיכלסון ,קרב השריון בשריון הגדול ביותר במלחמת יום הכיפורים ,שריון  ,45יוני .2014
 .24יעקב הדר (פפר) ,מלחמת יום הכיפורים  -סיכום ראשוני ,מב־ ,2133מפקדת חטיבה  4לשכת המחט 19 ,דצמבר .1973
	.25המרכז למחקרים אסטרטגיים ,היסטוריה רשמית של צבא סוריה במלחמת יום הכיפורים ,משרד ההגנה ,דמשק( 2004 ,ערבית) ,עמ' .115
	.26ועדת אגרנט ,ועדת החקירה  -מלחמת יום הכיפורים ,דין וחשבון שלישי ואחרון ,כרך שלישי ,ירושלים ,1975 ,עמ' .1110
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 0700החלה החטיבה לנוע לעבר אלמגור וגשר
אריק .בשעה  1200הגיע חלוץ החטיבה (חפ"ק
המח"ט) לאלמגור ,שם המתין קצין קישור מאוגדה
 ,210שהורה למח"ט לחצות את הירדן בגשר
אריק עם הטנקים ,ולעלות בציר יהודיה במסגרת
האוגדה .גדודי החרמ"ש הושארו באלמגור.
עם מעבר גשר אריק הסתברה חומרת
המצב כאשר הבחינו החיילים בכוחות הנדסה
של הפיקוד ,שהכינו את הגשר לפיצוץ .המח"ט
החל בתנועה בציר יהודיה אחר החפ"ק האוגדתי
עם כ־ 15טנקים .תוך כדי תנועה הבחין המח"ט
מדרומו בכוח תומ"תים אם־ 109הנסוג במהירות
מערבה בציר מזרעת כנף  -מעלה גמלא
("פיקרדו") .המח"ט הגיע לכוח והסתבר לו
שאלה כוחות מגדוד הארטילריה  405הנסוגים
מרמת הגולן ,לאחר שהותקפו בידי הסורים.
הסמג"ד רס"ן אורי מנוס אמר לו כי כוח טנקים
סורים נע אחריהם על הציר וכי בשיירת הנסוגים
נמצאים גם תול"רים ונ"נים מגדוד  51של גולני.
המח"ט שנוכח כי המצב בציר "פיקרדו" חמור,
פנה למפקד האוגדה ,דן לנר ,בבקשה לשנות
את מגמת כוחותיו ולנוע בציר זה כנגד הסורים.
בשעה  1400קיבל המח"ט אישור והחל לנוע לעבר
ציר "פיקרדו" .תוך כדי תנועה ראה המח"ט כוח
שריון הכולל  10טנקי "שוט־קל" המגיע לגשר
אריק .היה זה חלוץ גדוד המילואים של חטיבה
 ,188גדוד  39בפיקוד מפקדו סא"ל יואב וספי.
הגדוד הצטרף לחטיבה ונשלח מיד לעקוף את
גדוד ה"שרמנים" .עם עקיפת גדוד  ,95כ־ 2ק"מ
צפונית לח'רבת כנף ,נכנס גדוד  39למגע עם
הכוח הסורי .צוות־קרב־גדודי על בסיס גדוד
השריון של חטיבת החי"ר  61שתוגבר בטנקים
מחטיבת שריון  ,25 47שהחל לרדת בצורה לא
מסודרת לעבר הכנרת .במהלך קרב אש שנמשך
כשעתיים ,כשהשמש בעיני הסורים הושמדו 13
טנקי אויב וכמה נגמ"שים .תוך כדי קרב שיפרה
החטיבה עמדות ונאחזה בשפת הרמה באזור
"פיקרדו" .47

טנקי טי 62-סורים פגועים

בשלב זה כללה החטיבה  40טנקים (20
"שוט־קל" ו־" 20שרמנים") וסוללת תותחים
מתנייעים אם־( ,109כוחו של אורי מנוס סמג"ד
 )405שהסתובב והצטרף אף הוא .חוד החטיבה,
גדוד  ,39נערך מלפנים על שפת הרמה כדי לאתר
התקדמות אויב ,בידיעה שיש לסורים מכשירי
ראיית לילה א"א .שאר החטיבה נערכה במורד
הציר במדרון אחורי ,כדי שיקל לגלות מטרות
אויב על קו הרכס .כמה דקות לאחר חצות נשמע
רעש טנקים ,ועם הפתיחה באש הסתבר שאלה
טנקים של גדוד  53הנסוגים ,עם חיילי החי"ר
מהמוצבים על סיפוניהם .מהפגזים שנורו נפגע
טנק וקמב"ץ  53נהרג .26האש חדלה מידית
וכוחות  53פונו מערבה (החי"רניקים שהיו על
הטנקים קפצו מהם והמשיכו בנסיגה רגלית).

סיכום
במהלך  7באוקטובר  1973הוכלה המתקפה
הסורית ברמת הגולן .בדרום החזית ברמת

מגשימים ,נבלמו הסורים משעה  1100לערך;
בציר מעלה גמלא  -משעה  1300לערך; בציר
קצביה  -משעה  0700לערך; בציר הנפט  -כבר
בליל 6־ 7באוקטובר; בציר ר'מתניה  -משעה
 1500לערך .בלימת המתקפה של השריון הסורי
סימנה את המהפך במלחמה ברמת הגולן .היה
זה תנאי מוקדם למעבר למתקפת־נגד פיקודית
למחרת היום ,באמצעות אוגדה .146
הישג זה התאפשר כתוצאה משינויי פריסת
הימ"חים ערב המלחמה ,ועקב יום הכיפורים
שבו כול אנשי המילואים שהו בבתיהם ואפשר
היה בקלות יחסית לאתרם ולגייסם .הסורים
לא העלו בדעתם שבתוך זמן כה קצר ישתנו
יחסי הכוחות בשדה הקרב ונתפסו לא מוכנים
למהפך זה ,כאשר כוחותיהם תקועים במקומות
שונים בשטח רמת הגולן ,מבלי שהשלימו
את משימותיהם לכיבוש השטחים השולטים,
המאפשרים התבססות לקראת מתקפת־הנגד
שברור היה להם כי תבוא.

מקורות
 .1אור אורי ,אלה האחים שלי ,ידיעות אחרונות ,ת"א.2003 ,
 .2אורן אלחנן ,תולדות מלחמת יום הכיפורים ,צה"ל ,מחלקת היסטוריה ,ת"א. 2013 ,
 .3אפק אורי ,עוזי מור  -קרן אור ,את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק ,אונ' ת"א.2009 ,
 .4אשר דני (עורך) ,הסורים על הגדרות ,מערכות ,ת"א.2008 ,
 .5בר־כוכבא משה ,מרכבות הפלדה ,מערכות ,ת"א.1989 ,
 .6גולן שמעון ,מלחמה ביום הכיפורים ,תוה"ד ,היסטוריה ,ת"א.2012 ,
 .7הדר יעקב (פפר) ,מלחמת יום הכיפורים  -סיכום ראשוני ,מב־ ,2133מפקדת חטיבה  4לשכת המחט 19 ,דצמבר .1973
 .8המרכז למחקרים אסטרטגיים ,היסטוריה רשמית של צבא סוריה במלחמת יום הכיפורים ,משרד ההגנה ,דמשק.2004 ,
 .9וגמן יהודה ,כאוס בנפח ,מכון הראל.2008 ,
 .10ועדת אגרנט ,ועדת החקירה  -מלחמת יום הכיפורים ,דין וחשבון שלישי ואחרון ,כרך שלישי ,ירושלים.1975 ,
 .11ישראלי עפר ואברהם זהר ,כל הלילה בערה האש  -הקרב האחרון של דודו ישראלי ,דפוס גוונא.2015 ,
 .12מיכלסון בני ,קרב השריון בשריון הגדול ביותר במלחמת יום הכיפורים ,שריון  ,45יוני .2014
 .13עופר צבי" ,ברק"  -ביום הכיפורים ,מטכ"ל  -אג"ם/תוה"ד ,מח' היסטוריה.1995 ,
 .14עוצבות חש"ן במלחמת יום הכיפורים אוגדה  146במלחמת יום הכיפורים ,מפג"ש ,תח"ש ,אוקטובר .1974
 .15רגב הדס ועופר ,ראם  -סיפורה של חטיבה ,פורת ,צור יגאל.2018 ,
 .16שרון אמנון ,שפוי בדמשק ,אורלי־לוי.2005 ,
 .17שריג רן ,דוח פעולות החטיבה במלחמת יום הכיפורים ,מפקדת חטיבה /179לשכת המפקד ,דצמבר .1973
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אגרת ללוחמי אוגדה
 143ומפקדיה
היום  6באוקטובר  ,2020חלפו  47שנים מפרוץ מלחמת יום הכיפורים,
שסיימה את המלחמות הקיומיות ,ואפשרה ניצחון אדיר ,שהביא את
השלום בין ישראל ומצרים וירדן .קרב הצליחה של אוגדתנו היה הקרב
המסובך ,הגדול והמכריע בתולדות צה"ל ומדינת ישראל .קרב זה היה
המפתח לניצחון האדיר שאין לו תקדים היסטורי
אלוף (במיל') ג'קי אבן
(סגן מפקד האוגדה
במלחמת יום הכיפורים)
האוגדה שלנו בפיקודו של מפקדנו אריק
שרון לחמה עם:
חטיבה  14בפיקודו של אמנון רשף ,החטיבה
פרצה בליל 16־ 15באוקטובר מול דיביזיה ה־16
המצרית וריסקה את הארמיה השנייה ,ובכך
אפשרה לחטיבה  247לצלוח ולבנות את ראש
הגשר .המחיר היה כבד ביותר ולחטיבה היו
אבידות רבות בלוחמים ובציוד .עם זאת היא
מילאה את משימתה בהצלחה ניכרת והייתה
לה תרומה מכרעת להישגי האוגדה .קרב חטיבה
 14נחשב עד היום לאחד הקרבות הקשים ביותר
במלחמות צה"ל .זה הקרב שקבע את תוצאות
הצליחה.

חטיבה  600בפיקודו של טוביה רביב ,פעלה
במקביל במשימת הטעיה מוצלחת בגזרה
המזרחית של התעלה .החטיבה השתתפה
בקרבות הקשים של הבלימה שהיו תנאי לצליחה.
בהמשך החטיבה אבטחה את תנועת האוגדה
בגדה המזרחית ,גררה את גשר הגלילים לצורך
הרחבת ראש הגשר ,בשיתוף עם "אגד הצליחה",
והשתתפה בקרב הקשה על "מיזורי" להרחבת
פרוזדור הצליחה .גדוד  407של החטיבה השתתף
בקרבות העזים של חטיבה  14בליל הצליחה.
בקרבות אלה ביצעה החטיבה את משימותיה
במחיר כבד של אבדות ותרמה את חלקה למבצע
הצליחה.

חטיבת הצנחנים  247בפיקודו של דני מט
ביצעה את משימת צליחת התעלה בסירות
גומי ,זה היה התנאי לתפיסת ראש הגשר בגדה
המערבית ולהצלחת הצליחה .למרות הקשיים
הרבים ,ביצעה החטיבה את משימתה בהצלחה
רבה הודות לנחרצות לוחמיה ,מהמח"ט ועד
אחרון הטוראים ,כראוי לחטיבה מעולה ומנוסת
קרבות .במילת הקוד "אקפולקו" של המחט דני
מט בליל 16־ 15באוקטובר בשעה  01:21נקבע
גורל הצליחה.
חטיבה  421בפיקודו של חיים ארז ,היא
"חטיבת הצליחה" ,גררה את כול אמצעי
הצליחה ,השתתפה בקרבות הקשים של הבלימה

טנקי מג"ח צולחים את תעלת
סואץ על גבי דוברת טימסחים
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חטיבה 14

אוגדה 143

אגד ארטילרי 214

חטיבה 600

חטיבה 421

חטיבה 247

ובקרבות השריון שקבעו את תחילתו של קרב
הצליחה .משימתה המערכתית החשובה ביותר
הייתה ,השמדת טילי קרקע־אוויר של האויב כדי
לאפשר לחיל האוויר שלנו לפעול בחופשיות
ולתגבר את כוחות פיקוד הדרום .כמו כן
אבטחת ראש הגשר בצד המערבי והשמדת
שריון האויב .משימות אלה אכן בוצעו בידי
החטיבה בהצלחה רבה וחייבו פעילות של יוזמה
בלתי שגרתית.
אגד ארטילריה בפיקודו של יעקב וקנין ,שנתן
את הסיוע לקרב הצליחה הגדול.
ראוי לציין שבקרב הצליחה השתתפו למעלה
מ־ 40מג"דים שקבעו את תוצאות המערכה
הזו .אני רוצה לציין במיוחד את גדוד הסיור ,87
בפיקודם של בן ציון כרמלי ויואב ברום זיכרונם
לברכה ,שנפלו בעת תרומתם לקרב הצליחה.
גדודם  -גדוד הסיור  -נשחק בקרבות אלה.
ראש הגשר  -מתחם ראש הגשר שבפיקודי
 חלש על כול הפעילות משני עברי תעלתסואץ באזור דוור סואר .המתחם ביסס את
ראש הגשר בגדה המערבית ,פרס את הגשרים
על התעלה ושלט על תנועת הכוחות של שלוש
האוגדות  -אוגדה  ,162אוגדה  143ואוגדה
 - 252שהכריעו את המלחמה בגדה המערבית
של התעלה.
השתתפו במשימת הצליחה ,גדוד הנדסה
אוגדתי בפיקודו של נסים בן ששון ,גדודי "אגד
הצליחה" שבנו את הגשרים על התעלה ,כאשר
גדוד התמסחים בפיקודו של יניב יגאל ,היה
הראשון ,והוא שאפשר את צליחת חטיבה .421
גשרי דוברות היוניפלוט בפיקודם של אבי
זוהר ,ישי דותן ומשה אדלשטיין ,העבירו את
עיקר אוגדות השריון.
גשר הגלילים בפיקודו של ג'ורגי (מנשה גור),
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הרחיב את ראש הגשר ואִפשר את צליחת חטיבה
 14ללחימה מעבר לתעלה .בנוסף צלחו דרכו
הטנקים של אוגדה .252
שמות שלושת הגשרים שקישרו את שתי
גדות התעלה נקבעו עַל ָידִי ,על שמם של מפקדי
ההנדסה שנפלו במבצע זה :גשר ברוך דה־ליאון,
גשר יהודה חודידה וגשר ג'וני  -אהרון טנא,
זכרם לברכה.
אבטחת המתחם בוצע על ידי הצנחנים
מחטיבה  247גדוד נ"מ של ניסן גלעד ועמוס
ארד וצוללנים .הטיפול בנפגעים היה בפיקודו
של ד"ר יחזקאל קישון.
ראוי לציין שהמתחם שימש את כול המערך
הלוגיסטי של פיקוד דרום.
השתתפו ופעלו דרכו ראש המטה גדעון
אלטשולר ,קצין התחזוקה ציון מסורי ומפקד
אגד תחזוקה משה קפלר.
ראוי לציין במיוחד את נהגי משאיות
הדלק ,התחמושת והמזון ,שעברו דרך המתחם
והיו חשופים לאש ,וגילו אומץ בלתי רגיל,
בהתקדמותם כדי לספק את צורכי האוגדות
במערב התעלה.
כמו כן סיירת שקד וחטיבה  424האוגדתית
בפיקודו של אמציה חן ,ליוותה את כוחות
האוגדה לעבר הגשר ,וביצעה משימות רבות
תוך כדי הלחימה ובסיוע לחטיבות הטנקים.
פעילות המתחם בראש הגשר עד סופה של
המלחמה הייתה נתונה תחת אש ללא תקדים ביחס
למה שידע צה"ל אי פעם .במתחם נהרגו למעלה
מ־ 100לוחמים ומאות נפגעו ,ומכאן הוא קיבל
את הכינוי "חצר המוות" ,דווקא המתחם שהיה
עורק החיים של הצליחה כולה .אלמלא נחישותם
ודביקותם במטרה ואומץ ליבם של חיילים אלה,
צה"ל לא היה צולח את התעלה למצרים ולא היה

מכריע את הצבא המצרי ממערב לתעלה.
לסיכום אני רוצה לצטט קטע מדברים
שנאמרו על ידי אריק שרון מפקד האוגדה ,בעת
הפרידה מהאוגדה ,באשר לחשיבותו של קרב
הצליחה ותרומתו לניצחון" :זו האוגדה שלנו
שיזמה ולקחה על עצמה את הביצוע הקשה,
המורכב והאכזרי במהלכי המלחמה  -מבצע
צליחת התעלה .צליחת התעלה היא שהביאה
את השינוי והתפנית במלחמה .צליחת התעלה
היא שהביאה את הניצחון במלחמה.
"עלינו לזכור שניצחוננו במלחמת יום
הכיפורים הוא הגדול שבניצחונות שהיו לנו.
אנחנו נלחמנו ,טובי לוחמנו נפלו בקרב ורבים
נפצעו במהלכי המלחמה ,אך ניצחנו".
אריק ממשיך ואומר" :רצוי שתדעו שמעולם
לא שירתי במחיצת לוחמים כמוכם ,אתם הייתם
הגדולים שבכולם .מעולם לא חשתי באחוות
לוחמים ויחסי רעות כפי שהיו באוגדה שלנו".
ואני מוסיף :זו הייתה החברה החזקה ביותר
שהייתה לנו אחרי מלחמת העצמאות  -חברה
ערכית ,מוסרית ,לוחמת ומנצחת.
מעל  170מחייליה ומפקדיה של אוגדה 143
קיבלו עיטורים וצל"שים ,ובהם שלושה עיטורי
גבורה :לגדעון גלעדי ז"ל (אחיו של אמנון גלעדי
שלחם ונהרג במלחמת ששת הימים); לשלמה
ערמן ז"ל; וליובל נריה.
אוגדה  143איבדה במלחמת יום הכיפורים
 500לוחמים וספגה  1500פצועים.
ללא נחישותם וגבורתם של אלה ,לא היה
מתבצע ומצליח מבצע גורלי זה שהכריע את
המלחמה.
להם הכבוד והתהילה,
יהי זכרם ברוך!
נזכור את כולם.

חיל השריון -

יומן מבצעים
המערכת

פעילות מבצעית
א .בתקופת התעסוקה המבצעית של גדוד 74
מול רצועת עזה הושמדו  21מטרות תשתית
ותצפיות של מחבלים .הגדוד זכה באות
הערכה מבצעי של הרמטכ"ל רב־אלוף אביב
כוכבי על פעילותו זו.
ב	.במהלך חודש יולי  2020השמיד הגדוד
 46מטרות תשתית של האויב במסגרת
התחממות הגבול בצפון מול גזרת לבנון.
ג	.בחודש אוקטובר  2020השמיד הגדוד 9
מטרות תשתית ותצפית בגבול סוריה בעת
התעסוקה בקו זה.

אמל"ח ואימונים
א	.פיתוח טנק המרכבה  4ברק :חיל השריון
עובר משלב התכנון לשלב הביצוע .חטיבה
 401נבחרה להוביל את הניסויים במערכות
השונות בטנק החדש .בתחילת ינואר 2021
קיימה החטיבה מעבדת קרב במרכז הארץ,
לבחינת האמצעים והיכולת .התנסות זו היא

חלק מהותי בפיתוח שיימשך בשנת .2021
ב	.חטיבה  188ממשיכה בהסבה לטנקי מרכבה
סימן  ,4ובדצמבר האחרון החלה באימון
שנועד להשלים את הסבת כלל החטיבה.
האימון יכלול השתתפות של הגדודים בבוחני
פיקוד הצפון ובתרגיל חטיבתי בסיום פרק
האימון.
ג	.חיל השריון השלים עבודת מטה מקיפה
בנושא מודל האימונים לכוחות המילואים.
במסגרת המימוש נחנך בדצמבר האחרון
מתקן כוכ"ב (כשירות וכוננות בחש"ן).
האירוע התקיים במהלך כנס מח"טים
ומג"דים במילואים ,שהתמקד במודל
האימונים לכשירות הפרט בעולם המילואים.
מתקן כוכ"ב ישרת את כלל גדודי המילואים
בשריון ,לצורך אימון שנתי המתמקד
בכשירות איש הצוות והמפקד.
ד	.חיל השריון ממשיך בקליטת מערכת צי"ד
 ,750המערכת החדשה לשליטה ובקרה,
שתחליף בחטיבות השריון את מערכות
המענ"ק והמשואות הקיימות .לאחר

השלמת ההסבה בחטיבה  7יבצע גדוד
 74של חטיבה  188את ההסבה בפברואר
 ,2021ועד תום שנת  2021תושלם ההסבה
בחטיבות  188ו־.460
ה	.חיל השריון ערך סדרת הסבות של בעלי
תפקידים לדרג מ"פ ומג"ד .בתוך כך הוקם
מדור הסבות בחטיבה  460שנועד לשמר
את הידע בתחום המרכבה סימן  3בעולם
המילואים ,ולאפשר ביצוע הסבות בין
המערכים לדרג הפיקוד.
ו	.חיל השריון ממשיך בקליטת "אופק הפיקוד",
שהוא כלי הפיקוד והשליטה החדש בגדודי
השריון ,המחליף את נגמ"שי הפיקוד 10א'
המיושנים .האופק הינו כלי פיקוד על בסיס
תובת מרכבה סימון  ,3המכיל מערכות תקשוב
מתקדמות ומאפשר עבודה של מפקדת הגדוד
בעמידה ובתנועה .לאחר סיום הקליטה בחטיבה
 7תקלוט חטיבה  188את אופקי הפיקוד ,בפרק
האימון של תחילת שנת  .2021תוכנית הקליטה
תשתרע על פני שנת  ,2021עד גמר הקליטה
בחטיבות הסדירות האחרות.

מינויים חדשים בחיל השריון
מינויים חדשים בחיל השריון
מינויי בכירים:
אל"ם יפתח נורקין
מונה למח"ט 7
אל"ם דן שגיב
מונה למח"ט 460
אל"ם רועי סבירסקי
מונה למח"ט 188
אל"ם אור וולוז'ינסקי
מונה למח"ט 14
אל"ם אלעד שוורץ
מונה לסגן מפקד אוגדה 91
סא"ל אחסאן דקסה
מונה למח"ט  205ויועלה לדרגת אל"ם
סא"ל אלעד צורי
מונה למח"ט  10ויועלה לדרגת אל"ם
סא"ל מאיר בידרמן
מונה למח"ט  417ויועלה לדרגת אל"ם

מינויים חדשים לסא"לים מכהנים:
סא"ל אליעזר אברמוביץ
מונה למג"ד 9
סא"ל רותם ולצמן
מונה למג"ד 46
סא"ל אופיר ויינטרוב
מונה למג"ד 77
סא"ל עופר טכורש
מונה למג"ד 74

קידומים לדרגת סא"ל:
רס"ן יעלי קורנפלד
מונה למג"ד  75ויועלה לדרגת סא"ל
רס"ן ארז גבאי
מונה למג"ד  198ויועלה לדרגת סא"ל
רס"ן אורן שינדלר
מונה לרע"ן חש"ן במא"ש ויועלה לדרגת סא"ל
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סטטוסים נבחרים מהמשטח
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אימוני
המילואים
בתקופת
הקורונה

תמונות
ה מחיי
מילואים

"צריכים לקיים כמה שיותר אימונים ,למרות
הקורונה" ,כך לדברי מג"ד  7016סא"ל (במיל') אלצפן
גרנביץ' .בשלוש השנים האחרונות הגדוד לא התאמן
וכעת הוא נדרש להתאים את עצמו לשגרה מאתגרת
– קפסולות פלוגתיות ,שמירה על ריחוק חברתי
וקיום אימון טנקאי עם מסיכות
רס"ר (במיל') דוד בקר
רוב לשלוש שנים שלא התאמנו
חיילי גדוד  7016מחטיבה  4על
גבי הטנקים ,שהחלודה
שהצטברה בהם לא הייתה
מביישת טנק ישן שלא עבר כמה
טיפולים וגירוזים .אין לכך סיבה ברורה כאשר
המגמה הצה"לית היא לצמצם את הפעלת כוחות
המילואים ,בעיקר מסיבות של חיסכון תקציבי.
האימון שנקבע לראשית נובמבר האחרון "נפל"
על תקופת הקורונה .הדילמות היו ודאי רבות:
כינוס הפלוגות ביחד בהתקהלות שלא מביישת
אירוע קטן ,הכנסת אזרחים לבסיס ההכשרה
שאמור להיות סטרילי ולהתנהל בקפסולות,
וכמובן ההסתובבות במסכות ועל אחת כמה
וכמה לשבת איתן בתוך הטנק .כשנפגשו החברים
השמחה הייתה רבה .אנחנו פלוגה מגובשת וגם
החיילים החדשים ,שזה שירות המילואים
הראשון שלהם ,הרגישו עד מהרה חלק מהיחידה.
אך הפעם זה היה שונה .ארז ,המ"פ החדש של
פלוגה כ' ,הדגיש בפנינו את הנהלים :להיות עם

ק
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מסכה כאשר אנחנו לא בתוך הטנק ,אין להסתובב
בשיזפון ,אין להיות במגע עם החיילים הסדירים
ואין ללכת לשק"ם ,יש להקטין למינימום את
החיכוך עם פלוגות אחרות ,לעמוד בנפרד בתור
לאוכל ולא להיות יחד במשטח .ואולי הדבר הכי
קשה לכל מילואימניק :בהגעה ובעזיבה להקטין
למינימום את החיבוקים והכיפים.
יסלחו לי אנשי משרד הבריאות אבל זה פשוט
לא ישים להיות עם מסיכה בטנק ,גם בחורף.
קסדות הג'נטקס שהחליפו ראשים לא עברו חיטוי
אחרי כול שימוש .לא נדרשנו לעשות בדיקות
קורונה טרם הגיענו לשיזפון ,ובמהלך כול האימון
החזקנו אצבעות שאף אחד מאיתנו לא נושא את
הנגיף ,אחרת פלוגה שלמה תצטרך ללכת לבידוד,
מה שלמזלנו לא קרה ,נכון למועד כתיבת שורות
אלה .המטרות היו צנועות בסך הכול :לסיים את
שלושת הימים האלה כאשר אנחנו מקצועיים
יותר בתפקידנו בטנק ומעודכנים באשר לשינויים
הטכנולוגיים והתפיסתיים ,בכול מה שנוגע לשדה
הקרב המודרני של .2020

המג"ד ,סא"ל (במיל') אלצפן גרנביץ' ,התייחס
לאתגרים שלנו באימונים בעידן הקורונה.
ספר קצת על עצמך למען הקוראים שלא
מכירים אותך
אני בן  ,42גר באליאב שזה יישוב חדש בחבל
לכיש ,נשוי לאורית שהיא קלינאית תקשורת,
ויש לנו שלושה ילדים .אני כ־ 4שנים בתפקיד
מג"ד ובערך  15שנה בגדוד .הייתי סמ"פ ,מ"פ,
סמג"ד וכעת מג"ד.
איך שגרת הקורונה משפיעה ותשפיע לדעתך
על האימונים?
תלוי מאיזה היבט מסתכלים ,מגובה של
 80אלף רגל או מבחינה פרקטית .בעידן שבו
אנחנו נמצאים בלי תקציב מדינה כבר הרבה זמן
וחיים על  ,1/12ובעידן שהרבה משאבים הולכים
לתחומים בריאותיים וחברתיים ,ברור שתקציב
הביטחון לא ייראה כפי שהוא היה בעבר .הכסף
המזומן של צה"ל קטן והוא נמצא באימונים.
זאת אומרת שהתקציב המזומן הוא בסוף
ימ"ם (יום מילואים) ,תחמושת וקילומטראז'.

אלה הדברים שאפשר להשפיע עליהם מהיום
למחר ,השאר הרבה יותר מקובעים .בשורה
התחתונה ,איפה שיקצצו זה כנראה בנקודה
הזאת .זה גם מה שניסיון העבר מלמד .בכול
פעם שהיו קיצוצים בתקציב הנ"ל  -אוטומטית
ראינו קיצוץ באימונים  -בטח בזרוע היבשה
שבתוכה אנחנו חיים.
אתה אומר שעכשיו בגלל שיש את המשבר
הכלכלי של הקורונה זה יקרין עלינו עוד יותר?
אני מעריך שכן.
ומה מהבחינה הפרקטית?
מהבחינה הזאת לא מעט לבנות (יחידות
פעילות) בוטלו ב־ .2020למשל לבנת תע"מ
(תעסוקה מבצעית) שלנו ,של חטיבה  4ועוד
יחידות .מדובר גם בלבנות אימונים שהיו צריכות
להיות במקביל ,ובוטלו ,נדחו או הצטמצמו
באוגדה .בסוף אפשר לראות את גדוד  ,7016שלא
התאמן ולא נגע בטנקים כמעט מאז מ־.2017
האימון האחרון היה ברמה בסיסית מאוד,
שמירת כשירות כשמה כן הוא .ביחס ל־15-10

השנים האחרונות ,ממלחמת לבנון השנייה בקיץ
 2006ועד היום לא היה מצב ששלוש שנים לא
נגענו בטנקים בחטיבה  ,4וכיום זה המצב .זה
פוגע בכשירות בצורה משמעותית.
אתה מרגיש בשיחותך עם הקודקודים
למעלה ,שאולי יהיה איזשהו שינוי לטובה
מבחינת ההקצבות לאימונים ,או שמה שהיה
הוא שיהיה?
אני מאוד מקווה שנחזור ב־ 2021והלאה
למודל אימונים סביר ,למרות בעיות התכנון
בצבא היבשה .אני גם מאוד רוצה לקוות שהמשבר
הזה הוא משבר נקודתי ויחזרו למודל אימונים
נורמלי .ככה זה נראה לפי מודל האימונים התלת
שנתי שהוצג למגדים על ידי זרוע היבשה.
עם זאת ,לא היה אפילו מודל תלת שנתי
אחד בעשור האחרון שהצליח באמת להתקיים
 3שנים .זה קשור לתהליכים ארגוניים בצבא,
שלא יודע לתכנן לטווח ארוך ,וגם חד משמעית
עניין התקציב בגלל חוסר היציבות הפוליטי.
תנסה לחשב כמה שרי ביטחון היו בחמש השנים

האחרונות .נראה לי שזה גם ייתן איזו תמונה
וברור שזה משפיע.
עד כמה אפשר לשמור באמת על ההנחיות
של מערכת הבריאות במסגרת הגדוד והפלוגה?
במיוחד באימונים כשכולנו ביחד?
אני חייב להגיד שבאופן אישי לא קיבלתי
דף הנחיות מסודר מהצבא .זה אולי שווה
כמשהו שהם ירשמו לעצמם ,כלקח לאזרחים
שבאים להתאמן אצלם בפעמים הבאות .אני
מכיר את הנחיות משרד הבריאות והיו כמה
דברים שקיבלתי ,כמו למשל שאסור להכניס
יותר מ־ 20אנשים בכיתה .בעיקרון הצבא אמור
לעבוד בדומה לאזרחות ,אבל זה לא באמת אחד
לאחד .אנחנו התאמנו בדירוג בין הפלוגות,
לא עירבנו מקצועות  -כלומר לא עשינו לפי
תותחנים ,טענים ,נהגים אלא לפי פלוגות ,כדי
לשבור כמה שפחות את הקפסולות .כול פלוגה
שבאה הייתה בממשק רק עם עצמה .אני לא
יודע עד כמה הצלחנו אבל ניסינו .זה אתגר לנהל
מערכת צבאית לחוצה ולשמור על הנחיות משרד
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הבריאות ,נראה לי בלתי אפשרי.
הרי הטנק הוא שטח קטן ,אנחנו משתמשים
באותם ג'נטקסים וכפפות נומקס...
בדיוק .לא חיטאנו כול ג'נטקס לפני תרגול.
כן השתדלנו להיות עם מסיכות בכיתות ,כאמור
לעשות הפרדה בין פלוגות .כול חייל שאמר שהוא
לא מרגיש טוב ,משתעל ועם קצת חום ולא רצה
לבוא ,לא התווכחנו איתו ושחררנו בשביל לא לסכן
את שאר הפלוגה והגדוד .בדרך כלל באימונים
רגילים אנחנו אוכפים את ההתייצבות בצורה
די חדה .זה גם מעיד על הצד השני כי הייתה
התייצבות טובה ולכן לא הייתה כמעט אכיפה.
תסריט שבהחלט יכול לקרות נניח באחד
האימונים הבאים .מה תעשה אם נניח בפלוגה
מסוימת יהיה במהלך האימון מאומת קורונה
אחד או כמה מאומתים? זה יכול לגרום לביטולו
של האימון?
ברור שזה יכול לגרום לבעיה מאוד קשה
באימון .אנחנו נתנהג כמו שמדינת ישראל
מתנהגת .אוטומטית נבודד את כול מי שבא
איתו במגע והוא לא יוכל להמשיך להתאמן.
מעבר לכך זה יעלה לנו הרבה כסף ,כי בידוד זה
כמו ימי מחלה ,וחולה אחד בפלוגה יכול להכניס
את כול הפלוגה לבידוד וזה עלול לעלות במאות
ימ"ם יותר ממה שתיכננו לאותה פלוגה לעשות
אימונים .כשיש שיא של קורונה ,זה סיכון אדיר

אלצפן גרנביץ

גם בריאותי למדינה וגם בעלויות שעלולות להיות
כתוצאה מכך.
למרות שהתקיים התרגיל הגדול בצפון והרבה
ביקרו את הרמטכ"ל על כך שבכל זאת התעקש
לקיים את התרגיל?
קודם כול אני חושב שצריכים לקיים כמה
שיותר אימונים למרות הקורונה .כמובן במגבלות
כאלה ואחרות .התרגיל הגדול בצפון לא היה
כמו האימון הקרוב של גדוד  7016שצפוי להיות
בחודש מארס הקרוב ,שבו אתה שם  600אנשים
בשרשרת חיול ומאוד צפוף ,גם אם בקפסולות
פלוגתיות .אך גם לזה אפשר למצוא פתרונות כדי

להפחית סיכונים .חייבים לתרגל את המערכים,
לשמור על כשירות החייל הפרט והמפקדות.
צריכים לזכור שעם כול הכבוד לקורונה ,אנחנו
חיים בשכונה מאוד בעייתית ויכול לעלות
לאויבים הדופק למרות שיש קורונה.
האם האימון האחרון השיג את המטרות
שהצבת ,ואיך אתה מסכם אותו?
האימון האחרון השיג את המטרות שלו
מעל ומעבר .אני חושב שברמת איש הצוות
חזרנו לכשירות מלאה בגדוד ,ואפשר להגיד
גם בחטיבה .היה אימון מעולה עם אמצעים
מעולים .חטיבה  460צריכה לקבל תשבחות.
הם מקצועיים מאוד ונותני שירות טובים .הם
נתנו לנו כול מה שרצינו ועוד .היה ממש תענוג
להתאמן שם .אין חייל בגדוד שיגיד שהוא לא
שיפר את הכשירות שלו בצורה משמעותית
אחרי האימון המאוד קצר והמשמעותי מאוד.
ההשלמה של זה תהיה בחודש מארס בלבנה
שבה נגיע לפחות לרמת התרפ"ל .בסוף השנה,
כך אנחנו מקווים ,יש על הגרף תרגיל חטיבתי.
אם מסכמים את כול השנה הזאת ,מתחילים
מאימון ש"כ (שמירת כשירות) ,אימון מלא באש
עד תרפ"ל ,אולי תרג"דים ובסוף שנה הבאה
תרח"ט .אז אפשר לחתום שחטיבה  4חזרה
לכשירות .רק חייבים לשמר את השגרה הזאת
ולא עוד פעם  3שנים לא להתאמן.

השפעת הלחימה בלבנון על פיתוח הרק"ם בצה"ל
(תגובה לכתבה בגיליון שריון ,57
ספטמבר )2020
מהכתבה "השפעת הלחימה בלבנון על
פיתוח רק"ם בצה"ל" ,שפורסמה בגיליון ,57
ניתן להתרשם כי צה"ל חיפש פתרון בשנים
הראשונות לשהייתו בלבנון לרק"ם מתאים
לניוד לוחמי חי"ר בלבנון ,ואז המציאו את
ה"אכזרית" ,ולא כך הוא .פרסומכם כפי
שמופיע בכתבה הזו מטעה את הציבור
הנגמ"ש "אכזרית"
ומקפח את יוזמי ומפתחי נגמ"ש האכזרית
שלא טרחו להזכירם בכתבה .־־־ בקיץ  1980בוצע אימון מחלקה
ראשון באזור ירוחם בהשתתפות אב־טיפוס של ה"אכזרית"
במטרה לבדוק מבצעית את הרעיון ולגבש תרגולות .רעיון
הנגמ"ש לחי"ר גובש בענף חצה"ן (במחלקת אמל"ח של מפא"ת)
כדי למצוא פתרון לצורך מבצעי להנגשת יחידות חי"ר לכיבוש
"פיתות" רק"ם ברמת הגולן .־־־ בניגוד לנאמר בכתבה ,האלוף
טל ז"ל ,לא היה מעורב בפיתוח ה"אכזרית" .והפיתוח לא החל
במחצית שנות ה־ '80אלא בסוף שנות ה־ .'70יתכן שבשלבים
מאוחרים יותר נכנס לתמונה .לא התעשייה הצבאית היתה
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אחראית על הפיתוח כי אם רפא"ל -
החטיבה למערכות ממוכנות  -מחלקת
לח"י .הפרויקט זכה לאחר הצגתו לסגן
הרמטכ"ל האלוף קותי אדם ז"ל בשנת
 ,1979בתקציב מיוחד ובאישור להמשך
פיתוח .הצורך המבצעי ואפיון המערכת.
(קטע מהפנייה למערכת "שריון").
אל"ם (במיל') בני בנגה בית אור

תגובת המערכת
הפרק על הנגמ"ש "אכזרית" בכתבה "השפעת הלחימה בלבנון
על פיתוח הרק"ם בצה"ל" ,כמו כלל הכתבה ,מתמקד בפיתוח
המיגון של נגמ"ש זה ולא בכלל ההיסטוריה של הפיתוח .הרעיון
של נגמ"ש כבד לחי"ר אכן נולד לפני מלחמת לבנון הראשונה,
כדברי אל"ם (במיל') בני בית אור .בכתבה צוין כי בשנת 1985
התבקש האלוף טל על ידי קצין החימוש הראשי לפתח מיגון
עבור ה"אכזרית" ,וכך אכן היה ,ומיגון זה הוא שנכלל בייצור
הסדרתי של הנגמ"ש.

ליקט וערך אל"ם (במיל') שאול נגר

בשדה הקרב של הזיכרון*
בשדה הקרב של הזיכרון הוא
קובץ המביא עדויות של  53לוחמים,
המשחזרים בגילוי לב את חוויותיהם
ממלחמת יום הכיפורים .מדובר באנשים
שרובם צלחו את החיים בגאון .וכולם ,גם
אלה שנפצעו במלחמה ,מי באופן אנוש
ומי באופן אנוש פחות" ,חזרו לחיים";
הקימו משפחות ,יצרו ,נלחמו שוב -
והכול ,כאילו לא הייתה אותה המלחמה.
כאשר קוראים את העדויות המכונסות
בספר העשיר ,המרגש ,המזעזע אך גם
האופטימי הזה ,מתגלה תמונה מורכבת
הרבה יותר .גם ממרחק הזמן ,ולמרות
ההישגים האישיים המרשימים והחזות
הסמכותית המעוררת ביטחון ,צפים
ועולים לצד סיפורי ההישרדות ,התושייה
והגבורה ,התחושות מאז :הקריסה הכואבת של האמון
במנהיגות ,החרון המר על ההפקרה בזירות הקרב השונות,
והחרדה  -החרדה האיומה שכול המפעל הציוני יורד
לטמיון.
בשדה הקרב של הזיכרון  -המגיע באיחור של  50שנה
מנקודת מבטם של וטרנים  -הוא קובץ עדויות יחיד מסוגו,

גם כי הוא מבוסס אך ורק על סיפוריהם
של טנקיסטים .לעובדה זו השלכות
עצומות על אופיו של הספר .מי שיקרא
בו ילמד על היחס האינטימי בין החיילים
לבין המכונה הגדולה והמשוכללת הזאת;
מכונה שהיא בית ,מבצר ,אבל לפרקים
גם מלכודת מוות איומה .סיפוריהם של
הטנקיסטים מכניסים אותנו גם ,כמו
מבלי משים ,לאורח החיים בטנק וליחסים
בין אנשי הצוות שלו .ארבעה לוחמים
שערבים זה לזה ותלויים זה בזה בדרך
מורכבת ,מסועפת ומעוררת השתאות.
מי שחלם ,יזם ,מימן ,ומימש את
חלומו בדמות הספר הזה ,הוא עֹפר פִרעם.
כמו אב גאה ,עֹפר מאד מתגאה בתוצאה
הסופית ,שעלתה לדבריו על כול הציפיות.
עֹפר התגייס לשריון באוגוסט  .71כשפרצה המלחמה היה
כפסע (שלושה ימים בלבד) לפני סיום קורס קציני שריון
(קק"ש) .במלחמה לחם בחזית הדרום בגדוד  .198אחריה
התקדם מהר ,נשאר בצבא קבע ובמלחמת של"ג (לבנון
הראשונה) היה מג"ד בחטיבה .401
*מתוך כתבה של יגאל שוורץ

"בשדה הקרב של הזיכרון" ,הוצאת דביר 624 ,2020 ,עמודים ,כריכה קשה .חלם ומימש עֹפר ִפרעם ,מחבר:
תומר לויסמן ,ערך פרופ' יגאל שוורץ

השעות  -יומן מלחמה*
"השעות  -יומן מלחמה" מאת ד"ר
מנחם בן שלום ,הוא ספר ענק שמביא
את סיפורה של חטיבה  600במלחמת יום
הכיפורים .חטיבת הטנקים זו (שלחמה
במסגרת "אוגדת אריק"  -אוגדה )143
נשאה בחלק ניכר מקרבות הבלימה בסיני
ושילמה על כך מחיר יקר במיוחד .את
המחקר המקיף והחריג מאוד בסגנונו
האישי והאנושי ,ניהל המחבר (היסטוריון,
ובעצמו קצין בחטיבה) במשך  16שנים.
התוצאה ספר מרשים וכואב ,רב מידות
ומודל חריג ומרתק של היסטוריוסופיה
צבאית .מחקרו המונומנטלי של מנחם
בן שלום (בתוך כך  140מרואיינים) הוא
חריג בכול קנה מידה של מחקר היסטורי
וטיפולו במלחמה הוא רב־פנים :צבאי,
תרבותי ,חברתי ,אישי ,אפילו רוחני .ואת סיפור המלחמה
הוא מביא כמארג של עדויות אישיות עם סיקור היסטורי־
צבאי.

חטיבת שריון מילואים  - 600חטיבת
מילואים צעירה ומיומנת ,בפיקוד אל"ם
טוביה רביב  -נכנסה למלחמה ב־7
באוקטובר ולחמה עד לשניות האחרונות
ממש של הפסקת האש .החטיבה ספגה
 119הרוגים ופצועים רבים ולא מעט
מלוחמיה נפלו בשבי המצרי .האבדן
וההתמודדות איתו ,משמשים ציר מרכזי
בסיפור החטיבה.
בן שלום עצמו שימש כקצין סיור
בשורות החטיבה ולפיכך הוא חובש
שני כובעים :של היסטוריון ושל צופה־
משתתף .וככזה הוא לא רק מביא את
זיכרונותיו האישיים מהמלחמה אלא
מזדהה עמוקות עם מרואייניו הרבים.
מלחמה היא אירוע קיצוני ,דרמטי ,ובן
שלום רוצה להכיר את המלחמה לכול עומקה ,עד לתנועת
הטנק הבודד ועד לחלומותיהם וחרדותיהם ,עברם ועתידם
של אחרוני הלוחמים .זו משימה כבירה .לתאר שדה קרב
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ואת שפע האירועים הבו־זמניים המתרחשים בו ,להביא את
רשומון הדיווחים ואת תעתועי הזיכרון .ובן שלום לא מוותר על
שום פרט ומתאר הכול ,לא עושה הנחות ,גם לא צנזורה.
הספר נוגע בלב הוויכוח המתודולוגי על יחסי הגומלין שבין
הזיכרון האנושי לבין המקור הראשוני .מצד אחד בן שלום עושה
שימוש בכלי ההיסטוריון ומצד שני בכלים מעולם המחקר
האיכותני (ראיונות ,זיכרונות וסיפורי חיים) .כהיסטוריון
הוא מלקט ומנתח יומני מבצעים ,צילומי אוויר ,יומני קשר
ותחקירים; בוחן את הפקודות שניתנו ומה בוצע; ומביא תובנות
צבאיות כגון מיקומו הראוי של מח"ט בעת קרב .מצד שני הוא
מתבסס רבות על עדויות וזיכרון הלוחמים  -מתודיקה שלא
כול היסטוריון יאהב ,בוודאי אלה המפקפקים בתרומה של
עדויות ל'אמת ההיסטורית' .אך מנחם בן שלום רואה בעדויות
כלי סוציולוגי ותרבותי מן המעלה הראשונה ,ואמצעי לשחרור
הדחקות בנות עשרות שנים .והדברים לעיתים קרובות כואבים,
כואבים מאד.
הראיונות עם חיילי חטיבה  600כמעט שלא צונזרו .ראיון עם
אחד המג"דים הפך לחשבון נפש קשה וצורב ,כך גם עם חיילים
וקצינים נוספים .אחדים מהם גילו שהמלחמה שינתה את חייהם
באופן לא הפיך .אצל אחרים תורגמה המרירות לביקורת קשה והם
לא חוסכים שבטם מהמפקדים בכול הרמות .הלוחמים הוותיקים
האלה אינם שרים שירי מולדת ועלילות גבורה ,אלא מביאים
לשדה הקרב את המחויבות למשפחה ,לחברים ,למדינה ,וחושפים

התלבטויות אנושיות :האם לחזור ולעלות על הטנק לאחר שנפגע,
האם לחזור לחזית ,האם להסתער גם אם הפקודה נראית לא
נכונה .והכנות הזו חודרת ללב הקורא .זה קשה ,זה מעיק ומזכיר
לנו על מי נפל נטל הלחימה ותוצאותיה.
הדיון החברתי בספר פונה לסמטאות רבות :אל המשפחה,
הבית ,העיר ,הקיבוץ והמושב .בן שלום פגש על פי רוב את
הלוחמים לשעבר בביתם :ליד משפחתם ,על כוס קפה ,ויש בכך
אמירה :החייל הישראלי היה ועודנו אזרח מגויס שברגע מסוים,
במפתיע ,עזב את הכול ורץ אל הגיהינום שחיכה לו מעבר לדיונה.
לחלקם המעבר היה קיצוני מדי .העדים מספרים בפעם ראשונה
את דרכם אל שדה הקרב וממנו ,איש איש בדרכו .ובן שלום גם
מספר את סיפורם של אלה שלא שבו באמצעות ראיונות עם
אלמנות ,שבכנות מדהימה מספרות לו על הקשיים מעבר לכאב
הבלתי נסבל של האבדן :היחסים עם משפחת הבעל שנפל ,גידול
הילדים ,פתיחת פרק ב' ,יחס החברה אליהן.
יש בספר הזה מוטיבים שלא מרבים לכתוב עליהם בספרי
מלחמה היסטוריים :הפחד והאימה ,מראה הפצועים ,ההרוגים,
השכול ,הלם הקרב .הכול חשוף .זהו ספר לא קל לקריאה אך
חשוב .יש לנשום עמוק ולצלול לתוכו .מי שעושה זאת יוצא
נשכר.
*מתוך כתבה של ד"ר עמירם אזוב ,מרצה להיסטוריה,
לשעבר חוקר חזית הדרום במלחמת יום הכיפורים במחלקת
היסטוריה בצה"ל

"השעות  -יומן מלחמה" ,הוצאת משרד הביטחון 544 ,2020 ,עמודים

זהו ספר הזה שיש בו המון חן והומור ,אפילו
הומור שחור לצד כאב וזיכרון ,כמו גם הניסיון
לתקן אירועי עבר.
חבורת פנסיונרים בגיליי  80-70מנסים לפתור
תעלומה מימי שירותם במלחמת יום הכיפורים,
לנסות להבין מה קרה שם בקרב על הגבעה ההיא
בנקודה שנקראת  ,351חבורת הלוחמים לשעבר
והפנסיונרים בהווה מצרפים אליהם את חברם
המת יואל וביחד הם חוטפים את המח"ט קשיש
כמותם ,ומנסים להבין יחד איתו את התעלומה
ובו זמנית סוחטים אותו כדי שימליץ על המג"ד
הקשיש גם הוא לתפקיד מח"ט טנקים.
העלילה המופרכת והמורכבת הזו היא הבסיס
לספר הזה שמתאר הוויי קרב ואירועים ממלחמת
ששת הימים והקרבות לצד חבורת קשישים שלא
מוכנים להמשיך הלאה בחייהם או ללכת לעולם
הבא מבלי שהכתם הזה או האירוע במלחמה ההיא לא ייפתר.
התוצאה היא ספר מקסים שנקרא בנשימה אחת ,כתוב מצוין
ומלא חן והומור ובאותה המידה שיש בו חן והומור הוא דוקר בלב,
הוא אנושי והוא מרגש.
מורשת קרב לצד סיפור סוריאליסטי נוקב ועצוב של דמויות

מהאינטרנט

סגול 351

ביום רביעי בצהריים התקבלה בגדוד
פקודה לעלות ולתפוס את תל אל־מהיר ,תל
הנושק לקו הגבול וכינויו במפת הקוד "סגול
 ."351שלושה ימים רצופים עלו הטנקים
של הגדוד אל התל כשהם סופגים פגיעות
ארטילריה וטילי סאגר .הניסיונות לשכנע
את המח"ט ומפקד האוגדה שאין חשיבות
צבאית לעמידה עם טנקים גלויים לאויב על
התל ,נתקלו בחומת עקשנות מנומקת בטענה
שסגול  351היא "הנקודה המזרחית ביותר של
מדינת ישראל".
שהמלחמה לא נוטשת אותם גם בגיל מבוגר .הניסיון של המחבר
לקחת אירוע כזה כמו זכרון מלחמה ולהכניס בו את החן וההומור
בכתיבה עובד יפה כאן .הכריכה גם היא מושכת העין ,ספר שהוא
לא רק לחובבי מורשת קרב אלא פרוזה מרתקת ומעניינת לכול
אורכה.

"סגול  ,"351הוצאת פרדס 270 ,עמודים ,2020 ,כריכה רכה

הכרעה ,מי ניצח במלחמת יום הכיפורים?*

כיוון ברור
אל"ם (במיל') אמנון אשל־אסולין ואל"ם
(במיל') רונן איציק צמחו בחטיבה  .7ערכי
החטיבה האגדית נצרבו היטב בליבם ,ברוחם
ובנפשם; הם ספגו את ה־ DNAהייחודי שלה,
ובמשך שנים ארוכות שכללו את יכולות החטיבה
וטיפחו אותן.
בקיץ  2006הובילו השניים את לוחמי
החטיבה במאבק ממושך מול חיזבאללה ,בתנאים
של חוסר ודאות ,שינויים תכופים בהגדרת
המשימות ואתגרים נוספים.
שלוש־עשרה שנים אחר כך ,התיישבו שני

סגול 351

המפקדים לשיחה אינטימית ,ודיברו בגילוי
לב על המאבק באויב והתמודדויות מבית ,על
הדילמות הרבות שהונחו לפתחם מרגע שחיילי
החטיבה התייצבו בגבול לבנון ,על הקשיים,
המשברים וההצלחות שחווים מפקדים בזמן
מלחמה.
ספר זה הוא הזדמנות נדירה להכיר ,באופן
אותנטי ומכלי ראשון ,את הנפשות שפעלו בעין
הסערה ,להציץ אל מאחורי הקלעים של קבלת
החלטות בשדה הקרב ,ובעיקר  -להתוודע
לסיפורה של חטיבה  7במלחמת לבנון השנייה.

העיר סואץ היה יכול לספק תמונה כזאת; מהלך
שיביא לנפילתה של איסמעיליה היה אפשרות נוספת;
לא כול שכן כניעתה המוחלטת ,הסופית ,של הארמיה
השלישית המכותרת.
בספר "הכרעה" מלווה ההיסטוריון עמירם אזוב
את צה"ל בימי הלחימה האחרונים בחזית הדרום:
בדיונות של המדבר האפריקאי ,בסבך של החיץ
החקלאי ,ברחובות ובסמטאות של סואץ ,בחמ"לים
ובדיונים המדיניים .אזוב בוחן את דברי המדינאים,
חוקר את התנהגות המצביאים ומגיע עד לחייל
ההולך בראש הטור .החייל המסכן את נפשו רק שעות
ספורות לפני שהמלחמה נגמרת.
*מאתר ההוצאה לאור

ב־ 25באוקטובר  1973בשעה  07:00פסק הירי.
שקט השתרר בחזית הדרום" ,שקט מוזר ,שקט צורם
באוזניים" .האם המלחמה הוכרעה? עיני הלוחמים
סיפרו משהו אחר .רבים חשו הקלה אבל לא חדוות
ניצחון .בקריה בתל אביב נסגר חדר המלחמה
ב"'בור" .המפקדים ידעו שבאה שעת חשבון הנפש.
גם הציבור ביקש תשובות על שאלות קשות .ביניהן:
מי בכלל ניצח?
בימים שקדמו להפסקת האש נשלחו כוחות צה"ל
לעוד מאמץ אחרון של הכרעה .הם חיפשו תמונת
ניצחון שתמחק את זכר המפלה של הימים הראשונים
ותחקוק את המלחמה כהצלחה שהושגה למרות תנאי
פתיחה קשים .דגל ישראל מונף בכיכר המרכזית של

"הכרעה ,מי ניצח במלחמת יום הכיפורים?" ,עמירם אזוב ,הוצאת כנרת זמורה־דביר 416 ,עמודים ,שנת 2020

פרס יצחק שדה
"כיוון ברור" ,הוצאת איפאבליש ,2020 ,כריכה רכה וקשה (גם בדיגיטל) 198 ,עמודים

 40׀ שריון 58

פברואר 2021

הספרים "חמוטל ומכשיר לא בידינו" מאת עודד מגידו ו"השעות יומן מלחמה" מאת ד"ר מנחם בן
שלום ,זכו בפרס לספרות צבאית על שם האלוף יצחק שדה לשנת התש"פ  ,2020בטקס שהתקיים בבית
הפלמ"ח ביום  21בדצמבר  .2020כתבות על שני הספרים פרסמנו בגיליון "שריון"  ,56פברואר .2020
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אל"ם (במיל') איציק רונן בהיותו מ"פ פלוגת כנרת ,צילום :סמ"ר חיים ,מש"ק ההדרכה דאז

גנני פלוגת כנרת עם אל"ם (במיל') רונן איציק .צילום :סמ"ר אוריה ,משה"ד פלוגתי היום

על לוחמנות
עם גנני כנרת
כיצד מביאים לידי ביטוי את ערך הלוחמנות ,הכוננות
המתמדת והמוכנות ,שמביאה לשיא את ביצועיה
הקרביים של הפלוגה על שלל מפקדיה במצבי הלחימה
השונים? ערב עם גנני פלוגת כנרת
אל"ם (במיל') רונן איציק
ימים הם ימי קורונה והמגבלות
הקיימות מחייבות חשיבה
יצירתית .נקראתי לערב מיוחד
עם גנני פלוגת "כנרת" ,היא
פלוגת ההכשרה של קורס מפקדי
הטנקים של חטיבה .7

ה
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לפני כמה חודשים ביקר אותי סרן אופק ,אז
מפקד פלוגה ג' בחטיבה  ,7שוחחנו על לוחמנות,
ותכננו להתכנס לשיח .אופק מצא את ההזדמנות
במהלך הכנת הסגל של הפלוגה לקיים את השיחה
הזו .הכותרת הייתה  -כיצד מביאים לידי ביטוי
את ערך הלוחמנות ,הכוננות המתמדת והמוכנות,

שמביאה לשיא את ביצועיה הקרביים של הפלוגה
על שלל מפקדיה במצבי הלחימה השונים.
כך התכנסנו ביום קריר בשטח הפתוח ,כולנו
במסכות ,כפי שמחייבות ההנחיות ,ושוחחנו.
תיארתי כמה מצבים שלי בהיותי מפקד ,והגננים
ניהלו איתי דיון סביב הערכים שבאו לידי ביטוי

בקבלת ההחלטות שלי .הנושא הראשון שבו
דנו היה היכולת של מפקד זוטר להשפיע על
הצוות שלו ,לעשות העמקה או הרחבה סביב
נושא מסוים שהמט"ק חושב שנכון לעסוק בו,
מעין הערכת מצב אישית ,שממנה אתה רוצה
להשפיע על הצוות שלך .הייחודיות שלהם ,או
במילים קצת יותר פשוטות" ,השיגעון שלך".
הסיטואציה הראשונה שעליה שוחחנו
הייתה מלחמת המפרץ בשנת  ,1991אז
בהיותי מט"ק נקלעתי להפעלה של מצב ""5
אב"ך ,לאור שיגורי הטילים של סדאם חוסיין
מעיראק לכיוון ישראל .כמפקד צוות שמירה
בגולן ,כשתחת פיקודי  2צוותי טנקים ,נדרשתי
להחלטות כשאין קצין מעלי .הפעולות היו פרי
של הכנה אישית שקיימתי לאורך זמן ,אז בהיותי
מפקד טנק בצמ"פ גדוד  .75סיפרתי לגננים
שאצלי באימונים הצוות לא הפסיק לתרגל עם
מסיכות אב"ך ,ובטיפולים השבועיים בדקתי
תמיד שהטנק שלי יודע להגיע למצב "על־לחץ".
זה היה ה"שיגעון שלי" כיוון שבחשיבה שלי
היכולת הכימית דאז ,של הצבא הסורי ,מחייבת
יכולת לחימה מותאמת .ההחלטה שלי כמפקד
טנק להקפיד על האימונים מהסוג הזה הובילה
להחלטות אוטומטיות במצב אמת.
המוכנות שבאה לידי ביטוי ,כאמור במצבי
שגרה ,הובילה לכך שגם הצוות וגם הטנק היו
מוכנים למצב אמת  -במקרה הזה התמודדות
עם לחימה במצב אב"ך .ההחלטה של מט"ק

לחבר את המערכת למצב חירום לא מצאה חן
בעייני אנשי האחזקה שבאו לביקורת .אך מפקד
החטיבה שהופיע גם הוא נתן לי גיבוי" .כך אני
מצפה שמפקד ינהג" ,הוא אמר .וחודשיים אחר
כך "תיגמל" אותי ביציאה לקורס קצינים.
הסיטואציה השנייה שבה דנו היא היערכות
לתקופת בט"ש בלבנון .גם במקרה הזה ,אז
כבר מפקד פלוגה" ,שיגעתי" את הצוותים על
מצבי ההיתקלות השונים .אחת התרגולות שבה
השתמשנו ,למרות שבאותה תקופה לא אושרה
לביצוע באימונים ,הייתה ירי פגז של מפקד
הטנק מהבקר בעת היתקלות .מתוך ההבנה
שהמפקד יזהה לפני התותחן את המטרה
המצויה בטווח קצר .ההבנה הזו של מ"פ ,שמצב
ההיתקלות נפתר נכון יותר מרגע שהמפקד
הפעיל את מערכת הירי ונטל את היוזמה לידיו,
הובילה לאימון ממוקד סביב פעולת המפקד
בסיטואציה כזו.
התרגולת שכול צוות בפלוגה התאמן בה,
בשילוב הדרישה מהמפקדים לדמיין את מצבי
הלחימה אליהם יידרשו ,לכתוב מה הם היו
עושים ,ואפילו לצייר  -גרמה להם להגיע
לגזרה מוכנים ברמה מקצועית ומנטלית  -דבר
שהוכיח עצמו מהרגע הראשון שבו הם "נחתו"
במוצבים ,ותוך זמן קצר מאוד נדרשו להתמודד
עם חוליות חיזבאללה בעומק לבנון .גם כאן
החלטה של מפקד לבנות את היכולת ,למרות
שבפלוגות אחרות נמנעו מכך ,הובילה לאימון

אחר ,ולתגובה מוחצת בלחימה.
ועכשיו ,למה גננים? ומה זה קשור לקורס
מפקדי טנקים?
בדיון הבנו שאת הפעולות האלה ,המקדמות
מוכנות וכוננות ,חייבים להנחיל "בנפשם" של
מפקדים צעירים עוד בהכשרה .הם נדרשים
אמנם להתאמן ,אך מעבר לכך לחשוב ,להבין
את האיומים ,ולקחת על עצמם אחריות
בבניית הייחודיות שלהם ,המקדמת פני אויב.
הלוחמנות לכן ,היא היכולת להבין תרחיש,
לבנות יכולת ,ולהיות מוכנים להביאה לידי
ביטוי  .24/7אין ספק שאנו מצפים שמפקד
ייטול סיכון מקצועי ומחושב ,אנחנו גם מצפים
ממנו לעשות כך.
שוחחנו עוד על המצבים הרבים האפשריים,
גם על החלטות לא נכונות של מפקד ,לדוגמה
לחצות מסילת רכבת בעת ניווטים כדי להגיע
לחולייה שהתברברה בשטח  -דוגמה לסיכון
שאסור לקחת ,ונקודה שבה מפקדים חייבים
להבין שיש גבולות שאסור לחצות .שזה לא
בסמכותם ,ושלא כול בעיה היא "חירום".
בסיכומם של דברים יצאנו מהשיחה בהבנה
עד כמה חשוב לנהל דיון כזה בין מפקדי עבר
שסיימו שירותם לא מזמן ובין מפקדי ההווה.
השיתוף בחוויה האותנטית ,החשיבה המשותפת,
והדיבור בגובה העיניים ,הוא העוצמה האמיתית
שיש לנו.
נמשיך ברוח זו ,נלמד ,ונשתכלל.
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מצב פיתוח הרק"ם
בצבא האמריקני

הצבא האמריקאי רואה את עתיד בתמרון משולב של כלים מאוישים וכלים
אוטונומיים .לצד פיתוח הכלים האוטונומיים ,שבהם הוא משקיע משאבים רבים,
ברור הצורך בפיתוח הכלים המאוישים לצורך התמרון המשולב ,ויהיו מותאמים
להפעלת הכלים האוטונומיים מתוכם
תא"ל (במיל') דידי בן יואש ואיבון אביטוב*
צינים בכירים רבים ב Army-האמריקאי מציינים את מלחמת
יום הכיפורים כ"ראשית הצירים" בפיתוח תפיסות התמרון
היבשתי ,שהובילו לתוכניות הרק"ם הגדולות שם .אפשר לציין
את הAir Land Battle (1973), Army of Excellence-
(ראשית שנות ה Army After Next ,)80-וForce XXI-
(שנות ה )90-והבולטת מכולן תוכנית ה Future Force-ובמסגרתה FCS
) (Future Combat Systemsשהתנהלה בשנים  2000-2009והטביעה חותם
משמעותי על תהליכי החשיבה ופיתוח הרק"ם בארצות הברית.
תוכנית ה (Ground Combat Vehicle) GCV-שהיוותה לכאורה תוכנית
המשך ,המיישמת את המסקנות מסגירת (כשלון?) של תוכנית ה,FCS-
נמשכה עד  2012וקרסה גם היא .קריסתה הוסיפה לבלבול ולחוסר האמון
שנוצר בתעשיות ,בקונגרס ובציבור האמריקאי כלפי תוכניות הרק"ם.
על רקע זה החלה בשנת  2015להתגבש ב ,Army-תוכנית הNGCV-
) (Next Generation Combat Vehicleבשמות ,תצורות וגופים שונים.
ריבוי הפעילויות והחפיפה ביניהן הביאה את ה Army-למסקנה כי יש
לאחד את כול מאמצי המחקר ,הפיתוח ושדרוג הרק"ם תחת מטריה
אחת של הצוות המשולב ),CFT (NGCV Cross Functional Team
תחת הפיקוד החדש שהוקם לפני כשנתיים ה.Futures Command-
אפשר לסכם כך את גישתו של  ,General Murrayמפקד הAFC-
) ,(Army Futures Commandלפיתוח ושדרוג רק"ם:
הטנקים הגיעו למיצוי הטכנולוגיות המתקדמות ,ויכולתם לתת מענה
וסיוע לחי"ר במתארים אורבניים מוגבלת .לפיכך יש לפתח כלים קטנים
יותר עם צוות מוקטן ,או ללא צוות כלל.
ארכיטקטורה פתוחה היא הבסיס לכול פיתוח או שדרוג רק"ם.
שיתוף פעולה בין-לאומי בפיתוח טכנולוגיות לרק"ם הכרחי לקבלת
תוצאות טובות יותר וקיצור לוחות הזמנים בפיתוח.
בכול תוכניות העתידיות יש ללמוד את לקחי ה.FCS-
עלות קיום נמוכה היא מפתח להצלחת התוכניות.
אין פתרונות של  100אחוזים .אם לא נדע להסתפק ב 80-אחוזים -
נמשיך להיכשל בתוכניות.
שילוב בין כול הגורמים – צבא ,תעשייה ,אקדמיה ומשתמשים – הכרחי
להצלחת תוכניות.

ק

 - NGCVרקע כללי
התוכנית להחלפת נגמ"ש הלחימה של החי"ר האמריקני ()IFV Bradley
ידעה גלגולים רבים .השניים האחרונים היו ביוני  NGCV( 2018כמחליף
 ,)Bradleyובאוקטובר  2018קבע ה ARMY-כי מחליף ה Bradley-ייקרא
) ,OMFV (Optionally Manned Fighting Vehicleוכי תוכנית הNGCV-
תכלול את כול תוכניות הרק"ם המרכזיות .ההצטיידות ב OMFV-תוכננה
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במקור לשנת  2026ובמקביל מפותחים כלים אוטונומיים שונים RCVs
) ,(Robotic Combat Vehiclesשייעודם סיוע קרוב ל OMFV-בלחימה,
מרביתם יופעלו מרחוק מתוך ה.OMFV-

התוכנית סובלת מעיכובים רבים ,הנובעים מקושי להתכנס לדרישות
המבצעיות החריגות .בפברואר האחרון בוטלה התחרות במתכונתה
הקודמת ופורסמה טיוטת  RFPחדשה ביולי  .2020הקונגרס האמריקאי
עוקב מקרוב אחרי התקדמות התוכנית ,ובקיץ האחרון התבקש הצבא
להציג התוכנית ,תוך התמקדות בארבעה נושאים מרכזיים :איך תמנע
התוכנית מגורל דומה ל FCS-ול ;GCV-מהו התפקיד הניהולי שימלא
הפיקוד החדש בתוכנית; מה הקשר בין ה OMFV-ל ;RCV-וכיצד תשפיע
החלטת ההצטיידות המהירה על התוכנית.

הכלים בתוכנית NGCV
 - OMFVמחליף הBradley-
) - Armored Multi-Purpose Firepower Vehicle (AMPVמחליף
ה־.M-113
) - Mobile Protected Firepower (MPFטנק קל לחטיבות החי"ר
(.)IBCT
) - Robotic Combat Vehicles (RCVsבדגמים קל ,בינוני ,כבד.
) - The Decisive Lethality Platform (DLPמחליף האברמס -
מוקפא בשלב זה.

 - OMFVהדרישות המבצעיות
חלופה לא מאוישת  -תאפשר להפעיל את הרק"ם מרחוק כשהצוות
פועל מחוץ לכלי.
קיבולת  -הרק"ם יופעל בצוות של שני לוחמים ,ויכיל נפח ממוגן שיספיק
לנשיאת שישה לוחמים.
יכולת ניוד  -שני כלים במטוס  C-17מוכנים לקרב תוך  15דקות מנחיתה.
המשמעות :משקל כלי ערוך לקרב פחות מ־ 35טונות.
ניידות ויכולת לחימה בשטחים עירוניים צפופים ,ובפרט יכולת ירי
בהגבהה ממספר כלי נשק במקביל.
מיגון  -הכלי יספק מיגון הולם לשדה הקרב הנוכחי והעתידי.
קטלניות  -מיידית ,מדויקת ונחושה ,עם תותח בקוטר בינוני בעל טווח
גדול ,אנרגיה מכוונת וטילים ,בעמידה ובתנועה ,נגד מטרות עומדות
ונעות ,ביום ובלילה ובכול תנאי מזג האוויר .אפשרות לרק"ם להעביר
ולקבל מטרות לחי"ר סביבו ,ולמערכות מאוישות ובלתי מאוישות אחרות.
יכולת שדרוג  -תכנון הכלי במשקל ,נפח ,אנרגיה ,ארכיטקטורה וקירור
מערכות אלקטרוניות יאפשר שדרוג והתאמה לצרכים עתידיים.
יכולת אימון אינטגרלית  -בתוך הכלי באמצעות סימולציה.

General Dynamics Griffin III

קיימּות  -על התעשיות להראות חדשנות ופריצת דרך בייצור ובניהול
האנרגיה ,להשגת טווח פעולה מבצעי גדול ,חסכון בדלק ,פעולה שקטה
ואמינות רכיבים.
יכולת התאמה וקליטה  -למערכות הגנה אקטיביות וריאקטיביות,
לשילוב בינה מלאכותית ,מערכות אנרגיה מוכוונת וחיישנים מתקדמים.

התעשיות המתחרות (במקור) בתוכנית OMFV
וההתפתחויות האחרונות
 8מתחרים הגישו הצעות .לאחר כמה חודשים נותרו התעשיות
המסורתיות:
 - BAEיצרנית ה־( Bradleyוגם ה־ )M-113התכוונה להתחרות עם
הכלי האירופאי שלה ( )CV-90אך הודיעה במפתיע ביולי  2019שהיא
מסירה את מועמדותה.
 - Raytheon/Rheinmetallהציעו את ה־ .Lynxהרק"ם נושא תותח 50
מ"מ ויכול לשאת כיתת חי"ר בת תשעה לוחמים .ה־ Armyהוציא קבוצה
זו מהתחרות באוקטובר  2019לאחר שלא עמדה בהצגת דגם כנדרש.
 – GDLSהציעה את ה Griffin III-המבוסס על תובת הרק"ם האירופאי
שלה  ,Ajaxעם תותח  50מ"מ ,מופעל בידי שני לוחמים ונושא שישה נוספים.
בינואר  2020הודיע משרד ההגנה על "התנעה מחדש" של התוכנית.
ביולי פורסמה טיוטת  RFPחדשה והבקשה הרשמית צפויה להתפרסם
בדצמבר  .2020חמישה חוזים לכול היותר יוענקו לספקים בחודש יוני
 ,2021ובדצמבר  2022צפוי להתפרסם  RFPנוסף לתכנון מפורט .שלוש
תעשיות יבחרו לבניית דגמים .ההצטיידות נדחתה ל .2028-הצבא מתכנן
להשקיע בתוכנית כ 4.2-מיליארד דולר בשנים .2026-2020

הכלים הרובוטיים בתוכנית NGCV
בתוכנית ה NGCV-נכללים שלוש פלטפורמות אוטונומיות :קלה,
בינונית וכבדה .פלטפורמות אלה נועדו לסייע לרק"ם המאויש בתפקידי
סיור ,תצפית ואבטחת אגפים .בתחילה יופעלו ה RCVs-מתוך הכלים
המאוישים אך עם התקדמות הטכנולוגיה הם יהפכו אוטונומיים לחלוטין.
 - )Robotic Combat Vehicle - Light) RCV-Lכלי אוטונומי
"מתכלה" .משקלו פחות מ 10-טונות ,שיאפשר ניוד במסוק .יישא טילים/
רקטות נ"ט ויפעל בתיאום עם רחפן/מל"ט.
 - )Robotic Combat Vehicle - Medium) RCV-Mכלי אוטונומי
במשקל  20-10טונות הנישא על גבי מטוס ( C-130הרקולס) ,יישא תותח
בינוני או תול"ר ,טילי נ"ט וחיישנים מתקדמים .גם הוא ישתף פעולה עם
כטב"מים ויהיה אמין יותר מהדגם הקל.
 - (Robotic Combat Vehicle- Heavy) RCV-Hכלי אוטונומי
במשקל  30-20טונות .שני כלים כאלה יובלו על גבי מטוס  .C-17מערכת
הנשק שלו תוכל להשמיד טנקים ורק"ם כבד אחר .ישתף פעולה עם
כטב"מים ,יצויד בחיישנים מתקדמים ויהיה בעל שרידות גבוהה יותר
מהדגמים האחרים.
ל Army-אין עדיין תוכנית הצטיידות ברק"ם אוטונומי.

ניסויים אחרונים
הניסוי תוכנן להיערך במארס-אפריל אך נדחה ליולי-אוגוסט בשל
מגפת הקורונה .על אף הדחיות המוזכרות במכרז ה – OMFV-ממשיך

Textron Robotic Combat Vehicle-Medium (RCV-M) prototype

הגוף הטכני בצבא ) GVSC (TARDECלשעבר בפיתוח ובניסויים ,על
גבי דגמים טכנולוגיים ,כמעט בלוח הזמנים המקורי.
בניסוי השתתפו שני ברדלי מוסבים ( )MET-Dשהפעילו ארבעה מדגימי
) .RCV (M-113לכול  RCVהוקצו שני מפעילים מתוך ה.MET-D-
הניסוי הסתיים בהצלחה רבה .נקודות עיקריות מהסיכום:
המטרה הייתה לבדוק מה הטכנולוגיה מאפשרת כיום ולהסיק מכך כיצד
נוכל להילחם בעתיד (.)MUM-T
הניסוי הצליח ב 100-אחוזים בעיקר בזכות מה שלמדנו ממנו.
חלק מהטכנולוגיות שבדקנו הפתיעו מאד לטובה (בפרט תצוגת השטח
המאפשרת הבנה מעולה של מיקום הכלים האוטונומיים) ועל חלקן יש
לנו עוד הרבה עבודה (לדוגמה ציין את התקשורת ותוכנת השליטה על
הכלים האוטונומיים).
הצבא התאכזב מכך שמערכת מודעּות המצב עבדה בעמידה (ולא בתנועה).
לקטלניות דורשה עוד עבודה ומחשבה.

הדגמת סגירת מעגל בתמרון
בספטמבר  2020התקיימה הדגמה רבת משתתפים בשטח הניסויים
באריזונה .ההדגמה סיכמה שישה שבועות של ניסויים אינטנסיביים,
בהשתתפות יותר מ 500-חיילים בשם "( Project Convergenceפרויקט
התכנסות") .מטרת הניסוי וההדגמה הייתה להוכיח כי בעזרת כלים
מתקדמים של בינה מלאכותית ( ,)AIאפשר "להפחית את זמן סגירת
המעגל על מטרה מעשרות דקות לעשרות שניות".
בהדגמה פוזרו בשדה הניסויים מדמים של כלי אויב ואלו התגלו על
ידי שורה של חיישנים ובהם לוויינים במסלול נמוך (Low-Earth orbit
 ,)satelliteרחפנים וכלי רכב קרקעיים .נתוני המטרות שהתגלו שוגרו
למערכת מחשב מרכזית (" )"Firestormשסיווגה אותן ,קבעה את הגורם
המתאים אשר ישמיד אותן והעבירה לאישור/ביצוע למפעיל אנושי.
סגירת המעגל מרגע הגילוי עד רגע הירי בוצעה בפחות מדקה אחת.
מערכת ה־ Firestormגם יוצרת מפה דיגיטלית אחידה של שדה הקרב.
רמ"ט ה־ ,Armyהגנרל  ,Martinאמר שמערכת זו (( Firestormעשויה
להיות ה־ Game Changerבמלחמות העתידיות של הצבא .בחזונו הוא
רואה מפקד ב־ Armyמפעיל אש ממשחתת של הצי או ממטוס F-35
של חיל האוויר .יחד עם זאת הוא ציין כי "מה שראינו הוא מדגים בלבד
הרחוק מבשלות"" ,אנחנו נלחמים עם מה שיש" ויחלפו עוד עשרות שנים
(" )"decadesעד שטכנולוגיה זו תהיה מבצעית.
בסיכום ההדגמה אמר ( Gen. Mike Murrayמפקד ה )AFC-שעם
כול החשיבות של תוכניות הרק"ם והרובוטיקה המתקדמות ,הרי שרק
בהתנסויות דוגמת  – Project Convergenceהמדמות שדה קרב אמיתי
– אפשר להגיע לתוצאות משמעותיות שלדעתו ישפיעו על הצבא באופן
המשמעותי ביותר בארבעה העשורים הבאים .עוד אמר כי "יש דברים
שמכונות עושות טוב יותר ומהר יותר מאנשים" ,אך "בהחלטה על הפעלת
אש יהיה תמיד צורך במעורבות אנושית" .המערכת תשפר את שרידות
החיילים בקו הראשון בכך שתפעיל כלים אוטונומיים קרקעיים ואוויריים,
במקביל לכוחות הקרקע .כלים אלה ייצרו את המגע הראשוני עם האויב
כשהחיילים מוגנים בכלים שלהם .המערכת גם תחסוך תחמושת כי
תתאים את החימוש הנכון ביותר להשמדת המטרה.
המשך בעמוד > 67
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" 11כאן  ,20אתה ,10

קבל פיקוד"

המילים האלו עדיין מהדהדות באוזניי ,מאז שיוסי ,פלד מח"ט  205במלחמת
יום הכיפורים ,פקד עליי לקבל פיקוד על גדוד  ,125לאחר שהמג"ד טוביה
תורן ז"ל נהרג מפגיעת רסיס ארטילריה ,בעיצומו של קרב שריון קשה ,על
התילים תל ענטר ותל עלקיה ,במובלעת הסורית
סא"ל (במיל') דוד כספי
עיון במקורות שונים נוכחתי
לדעת שבמלחמה זו היו מקרים
לא מעטים שבהם הקודקוד נהרג
והסגן קיבל פיקוד על היחידה.
בקרבות מלחמת יום הכיפורים,
למיטב ידיעתי ,נפגעו ונהרגו  27בעלי דרגות סא"ל,
שלהערכתי רובם מג"דים ( 14מהם בשריון),
וכמעט מחציתם נהרגו בארבעת הימים הראשונים
של המלחמה .עוד נהרגו כ־ 100בעלי דרגות רס"ן
(מתוכם  37מ"פים 24 ,מתוכם שריונאים (המקור:
העמותה למלחמת יום הכיפורים  -מרכז המידע).
הסיכון וההרג מלווים לצערנו כול מלחמה .האם
קיימת בצה"ל מודעות להכנתם והכשרתם של
אלה שבאופן בלתי צפוי מוטלת עליהם מלאכת
הפיקוד על היחידה?
המג"ד והמ"פ הם אלה אשר מכריעים את
הקרב בגזרתם ,שניהם בפיקוד קדומני מהווים
את האוטוריטה של המרחב הטקטי שלפניהם.
הנראות ,הקול וסגנון הפקודה והנוכחות שלהם,
בתוך חבורת הלוחמים ,הינם מקור המוטיבציה
של היחידה .המח"ט עיסוקו במרחב הטקטי־
אסטרטגי של היחידה והוא מהווה מקור השראה
עליון .על מנהיגות קרבית ישירה ומנהיגות עקיפה
ראו בביטאון של צה"ל "בין הקטבים" ,גיליון
( 17-16יולי  ,)2018בכתבה של עוזי בן שלום
ובֹעז זלמנוביץ.
הניצחון של המערכה כולה ,הינו סך כול
הניצחונות בגזרות השונות ,שעליהן פוקדים
המג"ד והמ"פ .קיימות השפעה ותלות הדדיות
("מנהיגות מעצבת"" ,מנהיגות מתגמלת"  -מן
המושגים הידועים) בין הקודקודים לבין חייליהם,
בפרט בחוויית הקרב המשותפת ,ומכאן גם
שנפילת המפקד בקרב עלולה לגרום למשבר
רציני ביחידה ,אם הגורם הממונה לא יירתם
מיד למנוע אותו .הבעיות שעלולות להיגרם מכך:
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שיבוש פעילות היחידה וכישלון במשימה,
אי ודאות וחרדה ביחידה,
פגיעה מורלית ("אם זה קרה למפקד ,זה עלול
לקרות גם לי"),
רגשות מעורבים וחוסר אמון במפקד המחליף,
הצורך בבניית אמון מחודשת על ידי המפקד
המחליף,
לחץ נפשי על המחליף כדי להוכיח את עצמו
ולהצליח (לימוד והתמצאות מיידית בתמונת
הקרב ותגובה בהתאם ,הכרחיים),
פגיעה בלכידות הקבוצתית.
בכתבה זו אנסה לבדוק כמה מקרים שבהם
נהרג המפקד ,כולם ממלחמת יום הכיפורים
בגזרות שונות ,ואנסה להעריך את שקרה
למפקד המחליף ולחיילי היחידה .ואלה השאלות
שבחנתי:
מה היה השוני והשווה ,בין המקרים השונים,
בסיטואציה כזו?
האם ללכידות של היחידה ,יש השפעה על
"כניסה חלקה" של המפקד המחליף לתפקיד?
עד כמה השפיעה לכידות זו על המשך ביצוע
המשימה של היחידה?
איזה משתנים של מנהיגות קרבית באו לידי
ביטוי ,אצל המפקד המחליף ,שהשפיעו על דבקות
במשימה של היחידה?

מחקר ותיאוריה
בצה"ל משקיעים רבות בלימוד וטיפוח נושא
'המנהיגות בקרב' אצל מפקדים בכול הדרגים.
עם זאת התקשיתי למצוא ספרות מחקר בנושא
של כתבה זו .אציין להלן בתמצות רב כמה
מקורות אקראיים שבהם נדונה סוגית המנהיגות
והשפעתה על היחידה ,במחקר ובתאוריה.
למנהיגות מנקודת הראות של המונהגים ,יש
ערך מוסף בקבלת המנהיג ,לפיה מנהיג המקרין

ביטחון עצמי ומסוגלות עצמית ,מקרין תחושת
ביטחון אצל המונהגים ,משדר אופטימיות לגבי
העתיד ויש לו יכולת להפגין התייחסות אישית
וגם לפתח ולטפח המונהגים (קארין אמית
ואחרים.)2006 ,
על הדבקות במשימה ותכונות היסוד
הנדרשות מהמנהיג מציין ד"ר בני מיכלסון
(בגיליון מערכות  ,)329את הרגישות המצבית
וגמישות סגנונית ,את בניית הערך העצמי כבסיס
להנעת החייל ,את השפעת אופי היחידה על
דפוסי המנהיגות ,ואת המקצועיות ככריזמה
של המפקד .בסיכום הוא מציין ,הערה חשובה
בדבר היחס בין מספר החיילים שהוגדר כאבדות
לבין המשך הלחימה היעילה של היחידה .קשה
ליצור הכללה מבוססת בדבר היחס בין נזקי
הלחימה לכושר המבצעי שלה .המפתח אינו
העוצמה המספרית של היחידה אלא הרצון של
אנשיה ללחום.
הערה :במחקרים רבים נמצא שהמוטיבציה של
החייל להמשיך בלחימה ,על אף נחיתות בסד"כ
היחידה ,נובעת מתחושת השייכות והלכידות
עם חבריו הלוחמים (ראו בספר "עד הסוף המר",
בראיין פרט  .)2007על הגדרת מושג המנהיגות
בצה"ל ,ראו במילון למונחי צה"ל  ,1998עמ'
 .346על דגמים שונים של מנהיגות ,בהתאם
להקשר ,ראו כרמית פדן" ,בתוך סוגיות חברתיות
בישראל" ,מס'  .20הטענה המרכזית בכתבה היא
כי הקשרי הפעולה השונים שבהם פועל צה"ל,
ודפוסי הפעולה שאותם הוא מפעיל בהקשרים
אלה ,יוצרים מצב שבו דגם מנהיגות אחד אינו
יכול לתת מענה מלא לכול אחד מן ההקשרים
הללו .לפיכך מציע המאמר להרחיב את מגוון דגמי
המנהיגות הקיימים ב"ארגז הכלים המנהיגותי"
של המנהיג הצבאי הישראלי .כול זאת כדי שיידע
להפגין גמישות בהתאמת דגם המנהיגות להקשר.

מפקדת גדוד  .125עומדים מימין :אריה בן דרור ,אסא תדהר ,דוד כספי ,אורי קפלן ,הלל עידן ,יצחק רותם .שורה תחתונה מימין :סמב"ץ ,יעקב אקשטיין,
מרסל ,עוזי בר ,סמב"ץ ,שמוליק זסלבסקי

ולסיום אצטט דבריו של האלוף ג'קי אבן ,מתוך
ההקדמה לספרו של יאיר ליטביץ :צ־817831
( ,)2019וכך כתב" :זהו ספר אנושי שהלוחמים
והפלדה מחוברים בו .הצוות והטנק היו נשמת אפו
של שדה הקרב במערכה גדולה זו .יאיר ,תחילה
כמפקד טנק ומפקד מחלקה ואחר כך כמפקד
פלוגה ,מביא בו לידי ביטוי את תכונות המנהיגות
הקרבית שלו ושל מפקדיו; האמינות ,הערכים,
הרמה המקצועית הבלתי מתפשרת ,החמימות
והאהבה שבין המפקד לחייליו ,חוש הצדק של
המפקד שמנחה אותו בלחימה ,וחלוקת הנטל
האישי והפיזי עם הצוות .כול אלה  -תוך ביצוע
המשימות הקרביות בדבֵקות במטרה ,באומץ
ובעוז רוח ,כמתואר בפרקי הספר".

מנהיגות המפקד המחליף
בעת משבר
להלן תיאור וניתוח מה שקרה בכמה יחידות
במלחמת יום הכיפורים ,נסיבות נפילת המפקד,
ההתרחשות ביחידה וכניסתו לתפקיד של המפקד
המחליף והערכת תפקודו .לשם כך נעשה שימוש
במודל "מאפייני המנהיגות בחלוקה לקבוצות"
שהוצג במאמרו של סא"ל שי קלפר (מג"ד ,)51
על מנהיגותו של המג"ד (מערכות  434עמ' .)34
המחבר ניתח את תפקודם של חמישה מג"דים
בחמישה קרבות שונים :בינת ג'בייל ,תל שאמס,
אום כתף ,כיבוש לוד (במלחמת העצמאות) ,וקרב

עקוב מדם בעמק לה דראנג בוויטנאם ב־1965
של חטיבת הפרשים האמריקאית  7בפיקודו של
קולונל האל-מור בקרב עקוב מדם.
במנהיגות הקרבית של מג"דים אלה בלטו אצל
רובם התכונות הבאות :דבקות במשימה ,פיקוד
מלפנים ,אומץ לב ,איתנות וחוסן נפשי ,רוח
לחימה ,יצירת לכידות יחידתית וכריזמה ,הקרנת
ביטחון ואופטימיות בדבר מסוגלות יחידתית,
תחבולה ,גמישות וקריאת קרב ,מקצועיות
בהפעלת הגדוד ותבונה טקטית .בהמשך ייבדק
האם וכיצד באו תכונות אלו לידי ביטוי בתפקודו
של המפקד המחליף.

פל' ח' "חאמם" בפיקודו
של רס"ן רמי גבעוני ז"ל
(בגדוד  125בפיקודו של סא"ל טוביה תורן
ז"ל בחטיבה  205שבפיקוד המח"ט יוסי פלד,
כיום אלוף במיל')
ביום רביעי  10באוקטובר  1973ניתנה
פקודה לאוגדה  146לחצות הקו הסגול מזרחה,
ולתקוף המוצבים הסורים ובהם כודנה ,אום
לוקאס ואחרים .גדוד  125נשלח לכיוון מוצב
תל אל אצבח ,כודנה ,בתנאים קרקעיים קשים
מאד לעבירות ולמול ההתכנסות המחודשת של
הסורים במוצביהם הקודמים ,לאחר שהאוגדה
הדפה וניקתה את כול דרום הרמה מחיילים סורים.
ההחלטה והמהלך היו שגויים ביסודם .כך קרה

שלאחר נפגעים רבים בארבעת חטיבות האוגדה
וחוסר הצלחה להפוך התקפה זו ל"ניצול הצלחה",
נצטוותה האוגדה לסגת אל הקו הירוק .פלוגה ח'
הייתה בראש מתקפה הגדודית ,ומפקדה רמי נלכד
באש צולבת וחטף טיל סאגר בהצריח והוא נהרג
במקום .הצוות נטש מיד את הטנק וגופת המ"פ
נותרה בטנק .באותו רגע לא היה אפשר לחלצו,
והסורים גררו לשטחם את הטנק עם המ"פ ההרוג
בתוכו .המג"ד טוביה תורן פקד על הסמ"פ הלל
עידן (לימים סא"ל) לקבל מיד פיקוד.
רמי ז"ל היה מן המפקדים הוותיקים והאהודים
ביותר בגדוד ונפילתו גרמה לצער רב ועוגמת
נפש רבה לרבים מחיילי הגדוד .הלל הסמ"פ
היה בתמונת הקרב ובסמוך לרמי ,כך שנכנס
מיד לתפקיד ,ולא הייתה אפשרות להתעכב על
ברורים ,כי הגדוד היה תחת אש ובשלבי היחלצות
לאחור .התפקיד נפל על הלל בהפתעה גמורה והוא
מעיד על עצמו כי קור הרוח שלו והידע המקצועי
שצבר בהיותו מדריך בקק"ש ,סייעו לו להמשיך
ולפקד על הפלוגה "כרגיל" .גם בהמשך הלחימה
הלל תמיד היה בפיקוד קדומני ,גילה איתנות ורוח
לחימה ,וידע להקרין אופטימיות לחייליו .על
אף העובדה שאצל רבים ניכרה מועקה בעקבות
נפילתו של רמי ,זה לא השפיע כלל על תפקודם
בהמשך .הוא דבק במשימה המידית שהייתה
לפניו מול תל אל אצבח בחילוץ אנשיו והטנקים
שנותרו וכך גם בהמשך.
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פלוגה ז' בפיקודו של סרן גדעון
רייס ,באותו הגדוד
ביומה השני של הכניסה למובלעת הסורית,
 13באוקטובר  ,1973נצטוותה החטיבה לכבוש
את תל מסחארה .פלוגה ז' נכנסה לכפר הסמוך
והתפתלה בין המבנים ,כשמולה ירי בלתי פוסק
של הסורים .לפתע המ"פ גדעון חטף צרור בידיו,
ממנו נפגעו אצבעותיו באופן חמור .ג'יפ סיור
של החטיבה פינה אותו לתאג"ד .בו זמנית אסא
תדהר הסמ"פ קיבל הוראה מהסמג"ד דוד כספי
לתפוס פיקוד .אסא היה מוכר בפלוגה (שלא
כמו גדעון שנחת עליהם מפל' ח' והחיילים
לא הכירוהו) .אסא כבר היה שנים בגדוד ואף
השתתף בתפקיד מ"מ במלחמת ששת הימים
עם רבים מחיילי פלוגה ז' .הוא היה בתמונת
הקרב הפלוגתית ,וגילה דבקות במשימה מיד
כשהחל לפקד עליה .המג"ד טוביה הטיל עליו
מיד משימה לנוע לכוון תל אל חרה ,אך כעבור
זמן קצר ציווה עליו לעצור ולחזור אחורנית.
אש טנקים וארטילריה נורו על הפלוגה .אסא
ידע ליצור לכידות יחידתית ואופטימיות .חייליו
הכירו את אופיו הנוח וזה השרה עליהם אמון
וביטחון .בלחימה על התילים נשאר אסא עם שני
טנקים בלבד מול עשרות טנקים סורים ,ושניים
אחרים נתקעו בגלל בעיות טכניות .גם במצב זה
גילה מקצועית מתאימה ,טכנית ומבצעית ,דבק
במשימה ולא נטש את עמדותיו עד שקיבל סיוע
"מסיבי" של טנק אחד נוסף ,לפי פקודתי .כמובן
שהוא היה כול הזמן בפיקוד קדמי בתוך חייליו
ושמר על קור רוח ושליטה עצמית.

גדוד  125בפיקודו של
סא"ל טוביה תורן ז"ל
ביום הראשון שהחטיבה עלתה על תל
ענטר ותל עלקייה שבמובלעת הסורית16 ,
באוקטובר  ,1973היא נתקלה בהתקפה חזקה
של עשרות טנקים סורים ועיראקים ,שנערכו
בכוחות מתוגברים באזור כפר שאמס ודיר אל
אסעד ,במרחק של כמה קילומטרים .הלחימה
נערכה במרחקים קצרים של עד מאות מטרים,
כאשר הסורים דוהרים קדימה במדפים סגורים.
בתפקיד הסמג"ד טיפסתי על התל ובמרחק של
עשרות מטרים התגלו לפניי הגחונים של שני
טנקים המנסים להתגבר על השיפוע של התל
ולטפס עליו .לא היססתי הרבה ו'כיבדתי' אותם
בשני פגזים בגחון .אני מניח שמעולם לא ציפו
סורים אלה לחטוף פגז בגחון ...הארטילריה
הסורית הייתה איומה וצפופה ...טנקי האויב
לחצו בתנועה אגפית בניסיון לאגוף את הגדוד.
טוביה המג"ד ביקש מהמח"ט יוסי אישור לשפר
עמדות לאחור ,כדי למנוע האיגוף של הסורים,
שמשמעותו עזיבת התל .המח"ט מסרב בתוקף!
דקות לאחר מכן בשעה  1045נפגע טוביה ז"ל
מרסיס פגז בצווארו והוא נהרג במקום .לפתע
אני רואה את הקמ"ן הגדודי ,שהיה בטנק עם
טוביה ,דוהר לכיווני ומאותת לי בידיו שטוביה
נפגע והוא בתוך הטנק .מיד שמעתי את קולו
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של המח"ט ,11" :אתה  ,10קבל פיקוד" .מבלבול
של רגע המשכתי לקרוא לעצמי  ,11ואז גער בי
המח"ט שוב" :אתה  ."10אכן התאוששתי מידית
כי לא הייתה לי ברירה אחרת .כיוון שנמצאתי
קרוב למג"ד הייתי בתמונת הקרב והבנתי את
כוונותיו והמשכתי מיד את "אותה המנגינה" ,שכן
מצב הגדוד והחטיבה היו קריטיים ,סד"כ החטיבה
ירד לגדוד פלוס וסד"כ הגדוד ירד לפלוגה פלוס,
ומאחורינו הרוגים ופצועים ,ובפרט רמי ז"ל
ועתה טוביה ז"ל ,וטנקים דפוקים .רמי ,טוביה
ואנוכי היינו מ"מים צעירים בפלוגת הסנטוריונים
הראשונה האגדית ,בפיקודו של גורודיש .היינו
מראשוני גדוד ,125יחד עם רבים ממשרתי הגדוד
בעת המלחמה ,ויחד עברנו את מלחמת ששת
הימים .לוחמי הגדוד היו אריות מקצועיים,
מומחים בסנטוריון ,רובם תותחנים מצוינים,
בוגרי ה"פקולטה של גורודיש" ,ועם ניסיון קרבי
מוכח ,מילואימניקים ,בעלי משפחות שלא צייצו
לרגע ולא היה בהם כול היסוס או רתיעה .הם

סא"ל (במיל') טוביה תורן ז"ל ורס"ן (במיל')
רמי גבעוני ז"ל

עשו עבודתם במסירות ובהקרבה.
הגדוד היה עתה במצב של שבר ומצוקה,
אך "למזלנו" היינו שקועים בלחימה שלפנינו
ונמנעו מאתנו הרגעים של תדהמה ,צער ,שאלות
ומחשבות שונות בעקבות נפילתו של המג"ד ,ולא
עלייה במפלס החרדה .לא הייתה לי ברירה אלא
לדבוק במשימת הגדוד ,והיא למנוע מן האויב
להשתלט על התילים .נתתי כמה פקודות וארגנתי
מחדש את היערכות הטנקים ,את גבולות גזרה
וניהול האש .התחלתי להפנים את תפקידי החדש
והאחריות הכרוכה בו .כמובן שהייתי בפיקוד
קדומני ,בין העמדות של יתר הגדוד .אכן נדרש
ממני אומץ הלב וחוסן נפשי כדי לעמוד בזה.
נתתי הפקודות ב"שלווה" ככול שיכולתי ובקול
בוטח ,והבנתי שעליי להקרין ביטחון ואופטימיות
ללוחמים כדי לחזק את הלכידות הקבוצתית.
לצערי האפשרויות ליצירתיות בלחימה בתנועה
ואש היו מצומצמות באותו שטח והיה עלינו
להיאחז חזק על התילים ולעמוד מול נחשולי
ההתקפות שעוד יבואו .בחניון הלילה הרשתי
לעצמי לרדת מעט מהטנק ולנסות לבדוק את
רחשי הלב והתחושות אצל החיילים .שוחחתי
קצרות עם כמה מהם בעת שהיו עסוקים בתדלוק
ובהעמסת תחמושת .לא התכוונתי "לנחם" או
"להרגיע" ,ומצאתי לפניי אנשים מכונסים
בתוך עצמם ,שמים יד חמה וידידותית על
כתפי ואיתנים ברוחם .ידעתי שההכרות רבת
השנים בינינו והתפקוד שלי בבוקר הקרבות
עשו את שלהם ,וזכיתי ל"קבלה" ול"אישור"
בקרבם .עם שחר פקדתי לעלות על התילים
ולתפוס מחדש עמדות ,ושמחתי לראות את
תגובת הגדוד ולשמוע מכלם "היישר"!
מסקנות ביניים :בגדוד  125התחלפו במהלך
הקרבות כול המ"פיים והמג"ד ,ועם זאת הגדוד
תיפקד בצורה הטובה ביותר ,תוך דבקות במשימה
ולא נתגלו בו קשיים של פיקוד ומנהיגות .סייעו
לכך ההכרות המוקדמת של מרבית חיילי הגדוד,
ההתנסות במלחמת ששת הימים ,שיקול הדעת
והמקצועיות היוצאת דופן של חיילי הגדוד ,בהם
הגרעין של "בוגרי גורודיש" ,וכמובן תכונות
המנהיגות האישית של המפקדים המחליפים.

גדוד  61בפיקודו של
אל"ם משה מלר
(מתוך "כשסבא היה במלחמה ,סיפורה של
חטיבה  "205עמוד )133
גדוד  ,61הוא גדוד טנקי סנטוריון אורגני של
חטיבה  ,205לפני העלייה לרמת הגולן החליט
מפקד האוגדה האלוף מוסה פלד לתגבר את
חטיבה  4בגדוד של טנקים טובים יותר מטנקי
השרמן שלה ולהעביר תחת פיקודה את גדוד
 .61הגדוד של מלר נשלח להשתתף בכיבוש אום
בוטנה ,כשבוע לאחר תחילת המלחמה ,יחד עם
כוח צנחנים וכוח חרמ"ש שהחליף אותם מאוחר
יותר .המג"ד מלר הגיע לאזור כשהוא חולה
ומיובש לחלוטין ומנוטרל מתפקוד ושכב בתוך
הצריח .קצינים רבים מהגדוד נפצעו או נהרגו

ומלר הטיל את הפיקוד על הגדוד על הקמב"ץ
אורי גולדפרב ז"ל .לאחר מכן מלר תפס פיקוד
מחדש והורה לטנקים שנותרו להיכנס ולהיערך
בתוך הכפר .כוח חרמ"ש "אגוזי" (סא"ל משה
אגוזי ז"ל ,מג"ד  91בחטיבה  )9דיווח שטנקים
סורים עולים עליו ,אש הטנקים הסורים הייתה
חזקה וכן גם הארטילריה המתמדת .למרות
הסיכון הכרוך בכך ,החליט מלר לצאת עם שני
טנקים כדי לנסות ולסייע לו .בשעה שמלר התקרב
אליהם פגז פגע בטנק שלו ,חדר לצריח והעיף
אותו החוצה .מיד לאחר מכן פגע בטנק פגז נוסף.
צוות טנק המג"ד ,שהיה מן הטובים בגדוד חוסל:
המג"ד נפצע קשה ,הקמב"ץ אורי ז"ל נהרג ,הנהג
והתותחן נהרגו והטען־קשר נפצע קשה .מלר
ניסה לזחול לטנק שלו לבדוק מה קרה לאורי.
האזור כולו היה תחת אש כבדה ,ואחד המפקדים,
קליש ,התיישב על מלר ומנע ממנו להתקדם
ולסכן עצמו עוד יותר .לצורך פינוי דחוף מלר
הוכנס לטנק של דויטש שהתמנה למ"פ ,לאחר
שהמ"פ הקודם נפצע .מלר שקיבל מכה רצינית
בראש היה קצת בערפול חושים ,אך הצליח
לקלוט מהקשר שמדברים על נסיגה .הוא תפס
מיד המיקרופון ופקד "לא נסוגים לשום מקום,
דויטש גומר פינוי וחוזרים לכפר ,שזה המקום
הטוב ביותר" .בינתיים דויטש המשיך בחילוץ
ופינוי פצועים ואף נפצע בעצמו.
מצב הגדוד היה חמור ביותר לאחר שמרבית
קציניו נפצעו ואורי נהרג .אמנון לב ,קצין החימוש
האגדי של הגדוד ,שמע את המתרחש בקשר
וניגש ,לפי פקודתו של מלר לבדוק מה אירע
לאורי .ברגע שהיו על טנק המג"ד הפגוע ,התפוצץ
הטנק על כול תכולתו וכולם נפצעו.
מלר ששכב פצוע קרא לאמנון ואמר לו:
"אמנון נשארת הגבר האחרון כאן ,אתה מוכרח
להקים הגדוד מחדש" .אמנון ידע כמה קשה
הדבר ,אך בסיוע של מ"פ המפקדה פסטר ושל
מ"פ החרמ"ש מנו ,ליקטו וריכזו הטנקים וזחל"מים
שהיו מפוזרים בשטח ללא פיקוד ,והציבו אותם
בעמדות ,ערוכים לקראת הבאות .הגדוד למעשה
חדל מלהתקיים בשלב זה .אמנון שימש למעשה
מג"ד ,הציב את הטנקים שאסף בעמדות אש
כדי לתת מענה לאיום הזה .במהלך ההתארגנות
נכנסו לבהלה ,כאשר נתקבל דיווח שטנקים סורים
ועיראקים פורצים לכיוון כוחות החי"ר .מפקד
האוגדה מוסה פלד אמר על כך לימים" :הקרב
הזה הוא אחד מקרבות הנוראיים מבחינתנו".
כמה ימים קודם לכן ,הועבר שמעון גולן ,מ"פ
ל' ,ת"פ חטיבת האם  ,205לאחר הלחימה של גדוד
 61על הרכסים הצפוניים של תל פארס .אמנון
הצליח להשמיש ולאסוף  14טנקים בחריצות
גדולה ,והודיע למ"פ גולן שהוא מעביר אותם
אליו ,בהיותו ת"פ  ,205לאחר שאמנון מנע ,תוך
כדי "עימות" עם מפקד האוגדה שהיו לו כוונות
אחרות ,שמשמעותן מחיקת זהותו של גדוד .61
מניתוח ההתרחשויות והמכות שספג גדוד
 ,61כאשר הוא נותר עם טנקים ספורים וכול
סגל הפיקוד מ"פים ,ומג"ד נהרגו או נפצעו,

עולה שהגדוד עמד בפני חיסול .המג"ד מלר
גילה דבקות במשימה ואומץ לב בלתי רגילים,
הראויים לשבח ,כי על אף פציעתו הקשה המשיך
לפקד על הגדוד ,ומובן היה כול הזמן בפיקוד
לפנים ובתוכו .מלר גילה איתנות ורוח לחימה
ובכך הקרין דוגמה אישית שקשרה את אנשיו
בסולידריות ובלכידות ,גם להסתכן ולעשות
הכול כדי לבצע את המשימה .הכריזמה של מלר
הייתה בלתי ניתנת לערעור והוא זכה לשיתוף,
לדאגה רבה לשלומו ולהערכה מקצועית ואישית.
קצין החימוש אמנון לב ז"ל (נפטר בחודש
מארס  ,)2017הינו דוגמה מובהקת לכך שבזכותו
גדוד שהתפרק חזר והשתקם תוך זמן קצר.
הוא ידע לקחת אחריות ,גילה דבקות במשימה
בצורה בלתי רגילה על אף פציעתו ,גילה אומץ
לב ונחישות רבה ,סחף את אלה שנשארו לידו
ובזכות זה הצליח להקים מחדש את הגדוד .אמנון
לקח על עצמו את תפקיד המג"ד כדי לאסוף

בתום המלחמה שמעון מונה למג"ד בגדוד אחר.
מסקנות ביניים :לאחר כול מה שעבר היה
גדוד זה עלול להימחק ,אך הנחישות ,הדבקות
במטרה ,אומץ הלב והמקצועיות של קצין
החימוש אמנון לב ,המוטיבציה ורוח הלחימה
וההתמדה שהשרה המג"ד משה מלר על אנשי
הגדוד ,אף שהיה פצוע ,הביאו אותו להקמה
מחדש של הגדוד .מלר ,אמנון ,מוטקה (נהג
הנגמ"ש שחילץ פצועים) ,אורי גולדפרב ז"ל -
זכו כולם בעיטורים ובהם העוז והמופת.

פלוגה ו' "וספה" ,גדוד  ,77חטיבה
 7בפיקודו של סרן יאיר סווט ז"ל
כדי להתמנות למ"פ בחטיבה  7נדרש רקורד
של הצלחה והצטיינות בתפקידים קודמים ,ואכן
סרן יאיר סווט ז"ל היה כזה .לאורך כול מסלול
התפקידים שעשה הוא זכה להערכה רבה ושבחים
ממפקדיו" .קצין העומד במצבים קשים ובקרב,

מימין :אריה בראון מזכירו הצבאי של שר הביטחון משה דיין ,משה דיין ויצחק רבין (משמאל) יום לפני
קבלת הפיקוד על גדוד  429במלחמה

ולפקד על הטנקים שמצא והכשיר .הוא גילה
חוסן נפשי ולא נשבר מורלית לאור מצב הגדוד.
הוא השרה ביטחון על כולם שאכן יצליחו מחדש.
בסופו של דבר גדוד  61אכן חזר להיות גדוד
מתפקד בפיקודו של המ"פ רס"ן גולן ,שמונה
למג"ד בידי המח"ט יוסי פלד.
לפני שאמנון העביר לגולן את תוספת
הטנקים ,גולן ביצע עם שישה טנקים שהיו
ברשותו מהלך מכריע כנגד התקפות הטנקים
של הסורים והעיראקים ,כאשר המח"ט פקד עליו
לבצע איגוף ולתקוף ,בצורה מפתיעה ואגפית
את כוחות האויב .היה זה מהלך מוצלח שבוצע
במקצועיות רבה בידי שמעון גולן ובכך למעשה
תמו בשלב זה התקפות האויב וניצחון זה נרשם
לזכותו של גדוד .61
לזכותו של שמעון גולן יאמר שבמנהיגותו
ורגישותו למצב הגדוד ,הצליח לשקם אותו
מחדש ולטעת באנשים מוטיבציה מחודשת,
ברוח המג"ד המקורי מלר .מלר חזר מאוחר
יותר והצטרף לחטיבה בסיני וקיבל בחזרה את
הפיקוד על הגדוד ,על אף החלמתו החלקית.

אומץ לב ודבקות" ,מדברי מפקדיו .כמו כן זכה
באות השירות המבצעי על פעולותיו בקווים
קדמיים .יאיר היה אהוד ואהוב מאד על חייליו.
הוא נפגע בעת שחש לבדוק ולעזור לאנשיו .ביום
השני למלחמה ,קיבל יאיר פקודה לנוע לכיוון
החרמונית ולהתייצב מעל "עמק הבכא" .יאיר
נע לשם עם מעט הטנקים שנותרו לו ,ונלחם
מטווחים קצרים מול נחשולי הטנקים הסורים.
כאשר זיהה שטנק מפלוגתו נמצא בבעיה כלשהי
 יאיר נע לכיוונו ועמד חשוף בצריח .פגז קטלניפגע בו ישירות והרגו במקום .הצוות לא נפגע
אך נחלץ מהר מהטנק .ישי שהיה מ"מ בפלוגה
ניגש לראות מה קרה ליאיר ,ואותת לאחרים "אל
תבואו" .ישי נכנס לתא הנהג ועם שני טנקים
נוספים נעו לפינוי .הסמ"פ התלווה אליהם וגם
הוא היה מנוטרל ,בגלל פגיעה ברגל .צוותי
הפלוגה התפזרו בשלב זה ,חלקם לאזור הפינוי
וחלקם השתלבו ביחידות אחרות .למעשה
הפלוגה חדלה מלהתקיים למיטב הבנתי.
באותה עת "חזר מן הכפור" סגן אפרים לאור
(לימים אל"ם וד"ר) שעשה מאמצים לחזור לגדוד
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הגדוד הולך ומשתפר .בהמשך ולאחר המלחמה
המשיך רבין לפקד על הגדוד ולהקימו מחדש.
לגדוד  429היו כול הסיבות להתפורר
ולהתפזר ,לאחר הקרבות הקשים שעברו ,בין
היתר ב"חמוטל" ,ולאחר שאיבד שני מג"דים.
רבין שקיבל את הפיקוד עליו ידע זאת ,וברגישות
רבה השתלב בפיקוד על הגדוד ,ידע לטעת
באנשיו מוטיבציה ואמון מחודש ,ולטפח את
המסוגלות העצמית .המקצועיות של רבין ,עברו
וניסיונו הקרבי ,הנחישות ל"הרים" מחדש הגדוד,
הביאו לתוצאות הטובות בתפקודו.

דגשים ומסקנות לסיכום

טנק סנטוריון שלנו שנפגע מקלע ח"ש של טנק סורי

 .77כשאפרים פגש את מג"ד  77אביגדור קהלני
(לימים תא"ל) ,אמר לו קהלני" :אם אתה רוצה
להיות מ"פ תמצא לך טנקים" .ואכן כך עשה
אפרים שהצליח ללקט  14טנקים ,ובתוכם מעט
מפלוגה ו' .מעתה נקרא בקשר "זיליה" ובכך
חדלה זהות פלוגת "וספה" ,שהייתה בפיקודו של
יאיר ז"ל .יאיר ז"ל נפל ביומה השני של המלחמה
והוא בן  .22לאחר מותו עוטר בעיטור המופת.
לדברי אפרים לאור ,אנשים שפגש היו
צמאים למפקד ,במקום להתברבר לבד בשטח.
הוא גילה מספר לוחמים עם מוטיבציה נמוכה
לחזור ולהילחם ,ואלה נדרשו לטיפול והתייחסות.
אפרים לחם עם פלוגתו זו "בעמק הבכא" וזכה
לצל"ש מאלוף פיקוד הצפון.
הערה :תמוה בעיניי מדוע מג"ד  ,77לא מינה
באופן מידי מחליף למ"פ שנהרג ,ובכך היו
נחסכים מעט הדכדוך ורוח הנכאים שהיו מנת
חלקם של כמה מהלוחמים לאחר נפילתו של
מפקדם המוערך .אני מניח שהיו לו שיקולים

טנקי סנטוריון בהסתערות

משלו שאינם ידועים לי.

גדוד  71בפיקודו של סא"ל
משולם רטס (כרמל) ז"ל
גדוד  71הוקם בחופזה מאוסף מקרי של חיילים
מבה"ד  1ומבית הספר לשריון .הייתה זו חבורת
אנשים שלא הכירו זה את זה ובוודאי לא את
מפקדיהם .גם ההצטיידות ומצב הטנקים שקיבלו
לא היו תקינים .הגדוד המצומצם סופח לחטיבה 7
והשתלב מיד בקרבות החטיבתיים בצפון הרמה.
בשלב מסוים ביומה הרביעי של המלחמה ,נצטווה
הגדוד לנוע לאזור עמק הבכא ,החרמונית ,ולסייע
לגדוד  .77המג"ד רטס הוביל את הגדוד בנחישות
ובאומץ לב ותוך כמה ימים מהקמת הגדוד ,עושה
רושם שהצליח לרכוש אמונם של חיילי הגדוד.
סד"כ הטנקים בגדוד היה רק  6טנקים ,שבמהרה
נשארו מהם רק  .4-3המג"ד דיבר בקשר ולפתע
שקט מחריד .פגז ח"ש קטלני פגע ישירות במג"ד
שנפל אל תוך הצריח .הקמב"ץ סרן בני ברץ שהיה

איתו נפצע ופונה ,הטען והתותחן יצאו מהר
מהטנק מחשש שהטנק יידלק ויבער .נהג הטנק
יוסי ברמן הבין שהמג"ד נהרג ,אף אחד לא ענה
לו בקשר פנים והצריח היה תקוע בצידוד כאשר
התותח מעל מדף הנהג .הוא החליט לעשות מה
שלמד ,לסגת מיד אחורה מעמדת אש ,כדי למנוע
פגיעה של פגז נוסף .הכניס שילב הילוך אחורי ובזיג
זג מטורף נחלץ מהעמדה לאחור ונסע כמה מאות
מטרים ישירות לפינוי התאג"ד ,כשהמג"ד ההרוג
בפנים .אכן מעשה ראוי לשבח מכול הבחינות.
בכך חדל למעשה להתקיים גדוד  .71הגדוד נגמר
תוך כמה ימים ,עם עשרה חללים ופצועים רבים
ומ־ 31הטנקים שאתם עלה לרמת הגולן ,נשארו
טנקים בודדים שסופחו לגדוד .77
למג"ד סא"ל משולם כרמל (רטס) ז"ל הוענק
לאחר המלחמה עיטור העוז מידי הרמטכ"ל מוטה
גור .כמה ימים לאחר מכן מונה למג"ד  71עמוס
כץ (לימים תא"ל) שחזר מהשתלמות בחו"ל,
שהשתתף עם הגדוד בקרבות הפריצה למובלעת

ביבליוגרפיה ומקורות לפי סדר אזכורם בכתבה
 .1מרכז מידע של העמותה למלחמת יום הכיפורים
 .2עוזי בן שלום ובועז זלמנוביץ ,מגמות בהתפתחותה של המנהיגות הצבאית הישראלית" ,בין הקטבים" יבשה ,גיליון 17-16
 .3קארין אמית ואחרים ,ההבדל בין מנהיגים ללא מנהיגים ,מגמות 2006 ,)2( 44
 .4ד"ר בני מיכלסון ,על הדבקות במשימה ,מערכות  ,329אפריל 1993
 .5בריאן פרט ,עד הסוף המר ,אריה חשביה (תרגום) ,יבנה 2007
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הסורית ,אבל זה כבר לא היה אותו הגדוד...

גדוד  429בחטיבה 500
מחפש מג"ד
מלחמת יום הכיפורים תפסה את יצחק רבין
בתפקיד קמב"ץ החפ"ק של האלוף אברהם אדן
("ברן") ,מפקד אוגדה  ,162בגזרה המרכזית בסיני.
כשבועיים ויותר חלפו מפרוץ המלחמה ורשימת
הנפגעים התארכה .רבין לא ראה את עצמו מסיים
המלחמה כקצין מטה ,וחזר ודרש ממפקד האוגדה
לשבצו בתפקיד מג"ד באחד הגדודים החסרים.
לאחר "סנקציות" של רבין נענה לו האוגדונר ושיבץ
אותו לפקד על גדוד  429בחטיבה  .500גדוד זה היה
מוכה ,מובס ומדוכדך ,לאחר שאיבד שני מג"דים,
את סא"ל דן ספיר ז"ל בקרב על "חמוטל" ואת סא"ל
אריה ארצי ז"ל בקרבות הבלימה בגזרה המרכזית.
רבין לא הכיר את הגדוד ואנשיו לא הכירו
אותו ,וכך נקבע מפגש עם שיירת הטנקים
והזחל"מים של הגדוד ,שהיה בתנועה לחניון
.6
.7
.8
.9
.10
.11

לילה .רבין נכנס לרשת הגדודית והציג עצמו כ־10
(המג"ד) הבא של הגדוד ,ותפס מיד פיקוד על נוהלי
הכניסה לחניון הלילה .כאשר הכול נראה שקט
הוא פקד על ירידה מהטנקים ותחילת הטיפולים,
ההתחמשות ,תדלוק ושאר ההכנות .בשלב זה רבין
התרשם שאמנם מורל הגדוד "על הפנים" ,אבל
הוא מתפקד היטב .עתה החליט לקיים שיחת
הכרות ראשונה ,בחשיכה המוחלטת של החניון.
זה היה מחזה מוזר שאיש לא רואה פניו של חברו.
בשיחה זו ,רבין הציג עצמו בפירוט נוסף וסיפר
על ניסיונו הקרבי ועל התפקידים שמילא בעבר.
הגדוד מנה באותה עת  22טנקים ו־ 11זחל"מים
ומחלקת מרגמות  -כוח רציני בתנאים של אז,
כולם ערוכים ומוכנים למשימה הבאה .עם בוקר
הגדוד החל בתנועה לכיוון היעדים שהוקצו לו,
והחל לפגוע ולהשמיד כוחות אויב .עיקר משימתו
הייתה רדיפה וניצול הצלחה ,לכיוון העיר סואץ.
חווית הקרב המשותפת עם המג"ד החדש יצרה
אמון מחודש במפקד ,ורבין חש שגם המורל של

א .מספרם הגדול יחסית של מ"פים ומג"דים
שנפלו בקרבות מלחמת יום הכיפורים ,מעיד על
הערך המקודש שצה"ל מטפח שנים רבות בקרב
מפקדים ,הלא הוא "אחריי" ו"פיקוד קדומני".
ב .שורשיו של ערך זה נטועים עוד במקרא,
ויש על כך לא מעט עדויות :ברק בן אבינועם
ודבורה הנביאה ברודפם אחרי סיסרא ,שר צבאו
של יבין" :וירד ברק מהר תבור ,ועשרת אלפים
איש אחריו" (שופטים ד' י"ד).
ג .אהוד בן גרא במלחמתו נגד מואב" :וירדו
עמו בני ישראל מן ההר והוא לפניהם .ויאמר
אליהם רדפו אחרי ...וירדו אחריו וילכדו את
מעברות הירדן (שופטים ג ,כז כח).
ד .ובימינו מנהיגים צבאיים רבים הטיפו וטיפחו
בכול עת ערך זה של המפקד בראש חייליו :צ'רלס
אורד וינגייט ,משה דיין ,אריק שרון ,מוטה גור
ורבים אחרים.
ה .עם כול הצער על הקורבנות ,יכול צה"ל
בהחלט להיות גאה במפקדיו אלה.
ו .נפילת המפקד בעיצומו של קרב ,אכן עשויה
ליצור משבר ביחידה .ההתאוששות ממצב זה
תלויה באיכות אנשיה ,בהכרות קודמת ובניסיון
המשותף בחוויית הקרב ,בלכידות החברתית
שטופחה מראש על ידי מפקדיה ,בהתערבות
הדרג הממונה לגבי מינוי מפקד מחליף ,ובדמותו
ותגובותיו של המפקד המחליף.
ז .התאוששות משמעותה מוטיבציה של
החיילים להמשיך ולהילחם ,על אף שהיחידה
במצוקת הלחימה.
ח .יש להזכיר גם שהיו פה ושם תופעות של
"השתמטות" מהמשך הלחימה ,בקרב חיילים
שהפחד והחרדה השתלטו עליהם .בחלקם
הצהירו על כך בפירוש ובחלקם "התעכבו" יתר
על המידה בנקודת הפינוי ,בתרוצים שונים כמו
"למילוי דלק"" ,לתקן משהו בטנק"" ,לפנות
פצוע" .כמובן נדרשת כאן התערבות מידית של
מפקדים כדי למנוע התפשטות התופעה.

המילון למונחי צה"ל  ,1998עמוד 346
כרמית פדן ,סוגיות חברתיות בישראל ,גיליון  ,20עמודים 107־80
ג'קי אבן ,בהקדמה לספרו של יאיר ליטביץ ,צ־ ,817831על מנהיגות בקרב
קלפר שי ,סא"ל ,מג"ד  ,51על מנהיגות של המג"ד ,מערכות  ,434דצמבר  ,2010עמוד 34
דוד כספי ,כשסבא היה במלחמה  -סיפורה של חטיבה  ,205צמרת 2014
ראיונות אישיים ,תחקירים עם לוחמים
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"קצין שריון יכול הכול",
כך כתוב בכניסה למשטח
הקק"ש בשיזפון.
הדרישות מקצין שריון
הן :מקצועיות ,מנהיגות,
יכולת עמידה בלחצים
והתמודדות מול אתגרים.
יונתן שני חלה בילדותו
בלוקמיה והחלים .כיום
הוא קמב"ץ בגדוד  82וגם
מתנדב לסייע לחולים
בבתי חולים

יונתן שני  -מתנדב

קצין שריון

יכול הכול
ליאור לינדר
עבור יונתן שני זו ממש לא ההתמודדות
הראשונה מול מצבי קיצון :כשהיה יונתן
בכיתה א' הוא לא הרגיש טוב במשך תקופה
ארוכה ,הרגיש חולשה ,עייפות וחוסר תיאבון.
לאחר בדיקות דם הגיעה האבחנה :יונתן חולה
בלוקמיה ,סרטן הדם .יונתן החל סדרת טיפולים
בבית החולים רמב"ם בחיפה ,שם יצר קשרים
עם בנות שירות מעמותת "זכרון מנחם" שעזרו
לו לעבור את התקופה המאתגרת הזו .לאחר
כשנתיים של טיפולים הבריא יונתן וחזר לשגרה
בבית הספר" .התגברתי מתישהו בכיתה ג'
ושם סיימתי את הטיפולים .נפל לי האסימון
כשהבראתי והחלמתי סופית בתקופה הזאת,
אך גם כשהחלמתי לא היה קל לחזור לשגרה
חברתית .בהתחלה היו קצת פרצופים מהחברים
לכיתה כי הייתי מגיע לבית הספר עם קרחת ועם
כובע גרב כזה .חליתי בגיל צעיר אבל אני זוכר
כמעט את הכול בצורה מאד צלולה .אני שמח
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יונתן שני  -חיוך במרכבה

להגיד שהחלקים שאני זוכר הם בעיקר החלקים
הטובים של הכייף עם העמותות ובנות השירות
והטיסות לחו"ל ,ופחות את הטיפולים ,שגם
הם היו בסדר .חלקם זכורים לי יותר לטובה
וחלק פחות".
בגלל שעבר טיפולי כימותרפיה צה"ל קבע
אוטומטית שהפרופיל של יונתן יהיה .64
"בהתחלה התלבטתי אם אני רוצה להיות לוחם
או לא .לאחר מכן כשהיה לי ברור שאני רוצה
להיות לוחם ,התלבטתי מה לעשות מבחינת
פרופיל והחלטתי שאני נאבק על זה .הפעלתי
קצת קשרים פה ושם במקומות גבוהים בצבא,
והצלחתי להשיג חריג לשריון .רציתי שריון,
כי אבא שלי קצין בחטיבה  188ודוד שלי קצין
בחטיבה  .7מגיל צעיר היה לי ברור שאני רוצה
להיות קצין ושאני רוצה להיות שריונר .אני חריג
אך ורק לשריון ולא לשום מקום אחר ,גם לא
לתותחנים .היה לי מאד ברור שאני מגיע לחיל
השריון ".מספר יונתן.
לפני הגיוס יונתן העביר שנה במכינה
הקדם צבאית המעורבת דתיים־חילוניים
"הירושלמית" .במהלך המכינה יונתן התנדב
במחלקה האונקולוגית בבית החולים הדסה בעין
כרם" :התחלתי להתנדב בעמותת זכרון מנחם
במקביל למכינה ,הייתי מורה לגיטרה .היתי מלמד
אחים של ילדים חולים והורים של חולים ,אחר
כך התחלתי להתנדב בהדסה ובשערי צדק בימי
כייף לילדים ,בא לבקר אותם במחלקות .הייתה
לי חצי שנה בין המכינה לגיוס אז זה מה שהייתי
עושה מהבוקר עד הערב במחלקה ברמב"ם -
הייתי מבלה עם הילדים ,לתת להורים קצת
לנשום ,גם מחנות בחו"ל ובארץ .גם כיום ,במהלך
השירות בצבא אני מתנדב ,בעיקר ברמב"ם ,עם
ילדים חולים .זה מאד משמעותי עבורי".
בנובמבר  2018התגייס יונתן לחיל השריון
ושובץ בחטיבה " .7קצת אירוני שביקשתי להיות
בחטיבה  7כשאבא שלי מחטיבה  ,188ואפילו
הפעלתי קשרים דרך תת־אלוף (במיל') יוס אלדר
כדי להגיע .יש קטע כזה של מכיניסטים שהולכים
ל־ 7ואני מכיניסט ונורא רציתי גם .לא הייתה
לי המון מורשת שריונאית מהבית ,בעיקר סתם

סיפורים על פריסות זחל ושיפזון ותרג"דים בגולן,
שאני שומע מגיל צעיר ,ומן הסתם זה השפיע".
לאחר טירונות וצמ"פ יונתן העביר מחזור
בפלוגת מלכות חרמון בגדוד  ,77משם יצא לקורס
מפקדים ,בה"ד  ,1ולאחרונה סיים קק"ש .בתום
הקק"ש שובץ להיות קמב"ץ בגדוד .82
"קק"ש בקורונה היה די מבאס ,בקושי יצאנו
הבייתה .למזלי החברה שלי מדריכת שריון אז
התראינו בשיזפון .מן הסתם המצב קצת משפיע
אבל אנחנו חזקים ,הכול בסדר ,לומדים להסתדר
עם הבאסה וצריך ליהנות בצבא .לחבר'ה עם
פחות מוטיבציה זה בטח יותר מאתגר .הקק"ש
שלנו בקורונה עוד היה איכשהו בסדר :היה לא
פעם עוצר יציאות ומגבלות ,אבל רוב הזמן היינו
בשטח ,ובשטח אין מגבלות ,כי אנחנו בקפסולה
ובלי מסכה ,לעומת הקק"ש לפנינו שהיה רק את
ההתחלה של הקורונה והם סגרו ממש הרבה.
למרות הקורונה הסק"ם (סדרת קרב משולב) היה
מטורף ,זה אירוע מטורף .תאטרון שריון היה
לצערי רק פעמיים בערך ,בגלל הקורונה ,חיכינו
לזה בטירוף וכשזה יצא לפועל  -זה היה מדהים.
אני מאד מרוצה בסך הכול מהשירות שהיה
לי ,האנשים והעשייה .לגבי תוכניות להמשך
 מבחינת הצבא אני רוצה להיות מ"מ באחתהפלוגות כמה שיותר מהר ,בשביל זה עשיתי
את מה שעשיתי וזה חשוב לי מאד".
במשך כול השיחה עם יונתן אני מרגישה
גלים של אופטימיות מבעד לטלפון .כדי להדביק
גם אותנו באופטימיות חסרת הפשרות הזו,
ביקשתי מיונתן שיספר לי איזה מסר הוא היה
רוצה להעביר" :להתנער מהסטיגמות ,כול
השטויות שאומרים על השריון לא רק שזה לא
נכון הוא הפוך ,השריון הוא חיל שלדעתי הוא
כמה רמות מעל למקומות אחרים ,בין אם זה
באיכות האנשים ובאיכות האמל"ח וההשקעה
והלמידה ,ולחבר'ה שחולים  -בעיקר לשמור על
אופטימיות ולהיעזר באנשים שקיימים ואנשים
שבאים לעזור".
יונתן שני בן  21וחצי מכפר ורדים ,במקור
מקיבוץ שניר ,מנגן על גיטרה  14-13שנים ,מנגן
בעיקר ג'אז ובלוז ומנגן גם על עוּד.
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סיפורו של
לוחם מסייעת
בשריון
שמי אדם סמיקין ,בן  20מקיבוץ גת ,התגייסתי למסייעת שריון
באוגוסט  .18כשקיבלתי את השיבוץ לשריון היו לי רגשות מעורבים
בגלל שרציתי להיות לוחם חי"ר .בזמן הטירונות כול הזמן שמענו
סיסמאות של מסייעת־משפחה ,ולא הבנתי בהתחלה ,אך עם
הזמן הבנתי שהסיסמה מסייעת־משפחה היא לא סתם קלישאה
והחברים שהכרתי הם לכול החיים
סמ"ר אדם סמיקין
אדם בהסתערות הפלוגה המסייעת .צילום דו"צ חטיבה 7

תחלתי את הטירונות וקיבלתי
פק"ל נגב (האריות) ,סיימתי את
את הטירונות בתור חייל מופת
מחלקתי ,ומשם המשכתי לאימון
המתקדם .אחרי המסלול יצאתי
לקורס מ"כים ומשם לקורס קצינים .לאחר בה"ד
 1התחלתי את ההשלמה החילית (קק"ש) אך
לקראת סוף הקורס פרשתי ומשם הפכתי להיות
משה"ד (מש"ק הדרכה) קק"ש.
עשיתי את התפקיד במשך מחזור אחד ויצאתי
לפקד בפלוגה מבצעית בתפקיד סמל מחלקה
 .5פלוגת מסייעת ברק בגדוד  82היא משפחה
אחת ענקית .ביום הראשון שלי בפלוגה הרגשתי
שאני כבר תקופה ארוכה בפלוגה .התחלנו את
אימון הקיץ ברמת הגולן ,ואימון זה הכין אותנו
טוב יותר ללחימה בגזרה הצפונית .סיימנו את
האימון בתור הפלוגה המצטיינת של הגדוד.

ה
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הפלוגה המסייעת מורכבת מלוחמים אדירים
שאוהבים לתת בראש .כרגע הפלוגה תופסת
קו בגזרת לבנון ואנחנו ערוכים לכול תרחיש
שהגזרה הזאת תזמן לנו.
מסייעת שריון היא פלוגת חי"ר שההתמחות
שלה היא הכוונת אש (של טנקים ,מרגמות,
תותחנים ומסוקי קרב) ויש לה יכולות חי"ר שיש
לכול חטיבות החי"ר .נוסף לכך לוחמי המסייעת
מתמחים בלחימות במתארים שונים (הסוואה,
לש"ב ,שטח פתוח וכד') .זוהי יחידה חדשה שכול
הזמן משתדרגת ומקבלת אמצעים חדשים.
בחרתי לשרת במסייעת שריון ,הסתערתי על
ההזדמנות להיות לוחם חי"ר והתחלתי טירונות.
השירות שלי היה מגוון וזה רק בזכות אותם
האנשים שפגשתי בדרך ,יש אצלנו אנשים טובים
מכול קצוות הארץ והעולם.
להיות לוחם במסייעת זה להיות לוחם חי"ר

עם התמחות נוספת שנותנת לך יתרון שונה
משאר היחידות בצה"ל .מאז שהייתי ילד רציתי
להיות לוחם ,לתרום ולתת למדינה וגם לעצמי.
למדתי על עצמי המון דברים חדשים ויצרתי
חברויות שבחיים לא חשבתי שאצור.
להיות לוחם זה קודם לדאוג לחברים שלך
ואחר כך לעצמך ,זה לשהות בקור ,בגשם ובכול
מזג אוויר ועדיין לשמור על חיוך ,כי אתה
שומר על המשפחה שלך ,על החברים שלך
ועל המדינה שלנו .בסופו של יום זה תהליך
שרק כשאתה תהיה בתוכו אתה תבין את
המסגרת ,את כול ההקרבות שיש ,אבל את
הסיפוק שאתה מרגיש בכול יום  -לא תרגיש
בשום מקום אחר.
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המלחמה
שלי בעורף
בספרי המלחמה הרבים על מלחמת יום הכיפורים אין כמעט אזכור למשפחות
שנשארו בעורף ,עם החרדות ,עם חוסר הוודאות ,עם חוסר קשר ליקיריהן ועם קשיי
היום־יום הבסיסיים .הוטל עליהן עומס פיזי עצום ,וקשה מזה  -עומס נפשי ללא
נשוא .על מעט מתחושותיהן ועל מה שעבר עליהן ,בכתבה זו
מרים כספי*
ום הכיפורים תשל"ד ( ,)1973יום
של חשבון נפש .אנחנו שומרי
מסורת ,צמים ומתפללים .המצב
בארץ מתוח ,אני בהיריון -
והרגשות בהתאם .ברחוב שלנו
ברמלה החלה תנועת מכוניות באופן לא צפוי,
מדאיג ומעורר מחשבות.
דוד הגיע מבית הכנסת ,צלצל ליחידה והתחיל
בהתארגנות ,וכבר הגיעה המכונית לקחת אותו.
ליוויתי אותו עם הילדים ,והדאגה כנראה כבר
ניכרה על פניי .טוביה תורן ,מג"ד  ,125אמר לי
בטלפון :את רק תדאגי לעוגיות בערב ,ואנחנו
נבוא! האמנתי לו ,אני מכירה את טוביה שנים
רבות ,וידעתי שהוא לא יבטיח לי סתם הבטחות,
ומי אני שאתווכח .משום מה החבורה הזו
שנסעה רגועה ומחויכת (בגלל המפגש הלא
צפוי ,אלא מה!) נסכה בי רוגע וביטחון שמדובר
בעוד "הקפצה" וחוזרים ,או אולי היה זה בגלל
האופטימיות הבלתי נלאית שלי.
בשעה  2:00בצוהריים אזעקה! תנועה ערה
של מכוניות ,המון חיילי מילואים בכניסה שלנו.
חנוך יצא ,ועמוס ,ועוד .עדיין אף אחד לא חשב
שאנחנו הולכים לקראת הקשה שבמלחמות.
בערב כבר היה הכול אחרת  -הבנתי שזו מלחמה!
מהחזית לא הגיעו ידיעות ברורות ,הכול היה
נתון להשערות ולדיווחים סותרים .כאן כבר
חדרה הדאגה ,וכאן התחילו הלילות .שרה תורן
אשתו של טוביה ,דליה אשתו של רמי גבעוני
ז"ל (שהיה מ"פ בגדוד ונפל ביום הרביעי של
המלחמה) ,אלדמע ז"ל ,אשתו של שמוליק ז"ל

י
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שבט כספי ,באחד הסיורים הרבים ברמת הגולן־ לרגלי תל סאקי

מרים מול רמת הגולן והכנרת

(שהיה מ"פ מפקדה בגדוד) ואנוכי ,הקמנו חמ"ל
של הלילות .לילות שלמים היינו מדברות בטלפון
 חרדות ואוהבות ומקוות לטוב.טוביה נפל בקרב ,הודיעו לשרה ,אבל
בעדינותה לא רצתה להדאיג אותי ואמרה לי
שהוא פצוע .למחרת צלצלתי הביתה לדרוש
בשלומו ,וכך נודע לי .טוביה  -חבר שלנו המון
שנים ,טוביה שהיה בא לקראתנו למכונית ונושא
על כפיו ילד רדום ,טוביה שאהבנו כול כך.
הייתה עדיין האפלה בארץ ,אבל מיד יצאנו
לחיפה ,לביתם של טוביה ושרה .שרה הייתה יפה
כתמיד .התחבקנו בחום והיה נורא עצוב .נכנסנו
למין "שגרה"  -טיפול בילדים ,היריון ,בית ספר,
ניסיון להבין מהעיתונות מה בעצם קורה ולאן זה
מוביל .הייתה הרבה דאגה .קלטתי מקרוב עם דליה
ועם שרה  -שתי האלמנות  -שלא כולם חוזרים...
האם לעובר שברחמי יהיה אבא כאשר ייוולד?
האם נחזור להיות אותה משפחה שמחה ורוננת?
אבל היום־יום חזק מהכול .תפקדתי בלי
לעצור ,בלי להתפנות לדמעות ולמשבר ,ובלי

שום ידיעה אישית או שיחת טלפון .ואז ,במוצאי
שבת  -טלפון!!! לאחר המון זמן שבו לא היה
קשר ,צלצל דוד דרך מרכזיות שונות .בקושי
שמעתי את קולו ,אבל  -שמעתי והרגשתי.
ואז הגיע הפורקן  -בכיתי את הבכי של כול
התקופה .לא חשבתי באותו רגע שהמלחמה
עוד לא הסתיימה ,בעצם .אבל זה היה בכי מ
שחרר ומטעין מצברים לבאות .ירדתי לשכנתי
וחברתי ,וברדיו שמעתי את שלמה ארצי ,בשיר
של אבי קורן:
אֶת ַה ֶּגׁשֶם ּתֵן ַרק ּבְ עִּתֹו,
ּו ָב ָאבִיב ּפָ ז ֵר לָנּו ּפְ ָרחִים,
חזֹר ׁשּוב ְלבֵיתֹו,
וְתַן ׁשֶּיַ ֲ
אנַחְנּו ֹלא צְִריכִים.
יֹותֵר ִמּזֶה ֲ
ּכְ בָר ּכָ ַאבְנּו ֶאלֶף צַּלָ קֹות,
אנָחָה.
ָעמֹק ּבִ ְפנ ִים ִה ְסּתְַרנּו ֲ
ּכְ בָר יָבְׁשּו עֵינ ֵינּו מִּלִ בְּכֹות -
אמֹר ׁשֶּכְ בָר ָע ַמדְנּו ּבַ ּמִ ְבחָן.
ֱ
באותו רגע לא הצטרכתי יותר דבר! ירדתי,
כיסיתי את הילדים ,וישנתי לילה אחד שקט.

שאול פישוב ,מט"ק אצל דוד ,הגיע ביום הפסקת
האש להוציא תפרים ולקח אותנו למובלעת
הסורית ,באזור הכפר ג'בע ,ואני אישה בהריון
ועוד שלושה ילדים( .נזכרתי איך לפני מלחמת
ששת ימים הגעתי ללב מחנה ההמתנה באזור
משאבי שדה עם טנדר מלא פריטי ציוד שונים,
עוגות וממתקים) .זה היה ביקור קצר במובלעת,
אבל משמעותי .שאול פישוב ,לא נשכח לך.
בחופשה הראשונה ,לפני שדוד הגיע הביתה,
הוא נסע לחיפה ,לשרה תורן ,וכן לדליה גבעוני
בקיבוץ מעברות .בחלק גדול מהחופשה הקצרה
הוא מספר על כלי העבודה של טוביה שכה אהב
(לפני זמן לא רב טוביה ומשפחתו עברו דירה) ,על
ילדיו ,על שי הקטן של דליה גבעוני שדומה כול
כך לרמי ,ועל חברים אחרים בגדוד .הם היו איתנו
ב"חופשה" הזאת ובעוד הרבה מועדים אחר כך.
גולן שלנו נולד בפברואר אחרי המלחמה .דוד
עדיין היה מגויס והגיע לחופשות לעתים רחוקות.
הפעם הוא הגיע ואמר לי חגיגית :או שאת יולדת
היום  -או בעוד שלושה שבועות ...לא להאמין,
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מרים ובן הזקונים גולן (כמובן שכך קראנו לו),
שנולד לאחר המלחמה
מילואים ועוד מילואים,
ברמת הגולן ומרים מגיעה
לכול מקום

מרים כפי שהגיעה
בחודש השביעי להריונה
למובלעת הסורית
 הגיעה לכול גזרתמילואים

התחילו הצירים .דוד נשאר בבית להיות קצת עם
הילדים ,ואני ,שלווה ורגועה על האושר הגדול
שנפל בחלקי ,נהגתי לבד ל"אסף הרופא"  -לתינוק
שלי יש אבא! התינוק שלנו ייקרא גולן!
ואז הגיע זר גדול ממוסה פלד ,שהיה מפקד
האוגדה .וברית שארגנתי בטלפון ,ו ...הקשר
שלנו עם הגולן  -רצוף ומשמעותי.
וזיכרון נוסף  -הר הרצל ,אזכרה לחיילים
שלא נודע מקום קבורתם .דוד מספר על רמי.
יורד גשם שמתערבב עם הדמעות והמילים...

עם הדמעות שלי .נראה שהשמים והארץ בוכים
על רמי ,ידיד נפש .הסיפורים והזיכרונות עוד
רבים ,אבל לא אוסיף.
המלחמה אמנם הסתיימה לפני  47שנה,
אבל בעבורנו ובעבור רבים גבע נוספים היא
לא הסתיימה ולא תסתיים לעולם .המלחמה הזו
חיה ונושמת בעיניו ובמצחו של האיש האהוב
שלי .נראה לי שהוא נושא אותה בליבו ,את
הצלקות ,את האבדנים ,את המראות האיומים,
את ההודיה על ההישרדות והמשך החיים יום־

יום ,שעה־שעה ,בימי זיכרון ,בחגים ובאירועים
משפחתיים ,בעשייה של ימות החול ,בלילות
של נדודי שינה ,בערבי שירה ,בקונוטציות של
מילים וביטויים ועוד.
החטיבה ,המלחמה ,הֵרעּות והמורשת
שזורים וארוגים בחיינו דרך גולן ,בננו יפה
העיניים ,דרך נכדינו שצעדו בנתיבי הקרבות
של סבא ,דרך המשמעות הגדולה של ניצחון
במצב חסר סיכוי ,דרך הסיפורים ,ההשתייכות
ורעות הלוחמים .

* מרים כספי היא רעייתו של סא"ל (במיל') דוד כספי ,ששימש מג"ד  125בחטיבה  205במלחמת יום הכיפורים ,בחזית רמת הגולן .דוד כתב את
הספר "כשסבא היה במלחמה".
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נשים בשריון
הסובייטי במלחמת
העולם השנייה
בשנים האחרונות עמד על הפרק נושא הכשרת נשים לתפקידי צוות טנק,
והקמת צוותי טנקים ואף פלוגות שריון על טהרת הנשים .ראוי לערוך מבחן
מעמיק לבסיס ההיסטורי שעליו נסמכים מצדדי הרעיון ,הלא הוא גיוס נשים,
הכשרתן לטנקיסטיות ואף שליחתן לקרב בתפקידים אלה ,בידי הצבא האדום
במלחמת העולם ה־ .2האם האישה שבטנק ניצחה?
חגי אולשניצקי*
ציג תחילה את מקומן של נשים
במלחמה עד מלחמת העולם ה־2
ובמהלכה של מלחמה זאת.
נקודת השוואה תהיה שירותן
של נשים בצוותי אוויר וקיומן
של טייסות שלמות על טהרת הנשים בשורות
הצבא האדום .לאחר מכן יוצגו הטנקים
והטכנולוגיה שאיתם נאלצו להתמודד ,כלומר
הטנקים של התקופה והקשיים בהפעלתם .עוד
יוצגו הממצאים לשירות נשים בתפקיד
טנקיסטיות בצבא הסובייטי (הצבא האדום),
והעדויות והסיפורים ינותחו מבחינת אמינות
ותוכן .מקבץ העדויות ותוכנן ישמשו ליצירת
תמונה כללית ולניתוח היקף התופעה והצלחתה,
הן בעיני הסובייטים והן בעיני המתבונן נטול
הפניות ,תוך השוואה לנשים בחיל האוויר
הסובייטי.

נ

האישה בלחימה
מלחמת העולם ה־ 1הייתה מלחמה טוטאלית
שצרכה כוח אדם בלתי נתפס בהיקפו ,והייתה
אירוע מכונן בשיפור מצבן ומעמדן של הנשים.

הגברים לא היו בסביבה ,ולכן הנשים נדרשו
להחליפם ,החל בפסי הייצור במפעלי התעשייה,
כולל בייצור תחמושת וציוד לחימה ,וכלה
בתפקידים אחרים כגון נהגות .השתתפותן
לא הסתכמה רק בהחלפת גברים במקצועות
האזרחיים ,אלא גם בהיכנסן לתפקידים רבים
בשורות הצבא כדי לשחרר גברים נוספים
ליחידות הלוחמות .הנשים מילאו לא רק
תפקידים של אחיות ,אלא שימשו גם נהגות,
שליחות ,שלישות ,פקידות ,ואף בתפקידי ריגול,
מיפוי ופעולה מול המקומיים בלבנט .השיא
הקרבי היה ב־ ,1917בימי ממשלו של קרנסקי
ברוסיה ,לאחר הדחת הצאר ולפני השתלטותם
של הבולשביקים ,כשהוקמו גדודי רגלים על
טהרת הנשים .מטרת הקמתם הייתה כפולה
 לספק כוח אדם לצבא הרוסי הסובל אבדותאיומות ,ובה בעת גם לדרבן את הגברים בשאר
היחידות להילחם בחירוף נפש ,כי אם אשה
יכולה ,הכיצד הם מעזים להפגין פחות אומץ
ויכולת מהן .אך התגובה הייתה בדיוק הפוכה:
הגברים הרוסים שהיו שמרניים מאוד ,ראו בגיוס
הנשים עלבון ואובדן דרך .לכן החלה לקנן אצל

רבים מהם המחשבה שרוסיה הישנה שלמענה
לחמו ,איננה עוד ,ולכן חלק מחדוות הקרב
המעטה שעוד הייתה להם נגוזה.

הנשים במלחמת העולם השנייה
מתום מלחמת העולם ה־ 1ועד פרוץ מלחמת
העולם ה־ ,2נשים תפסו חלק חשוב במלחמות
אחרות ,למשל לחימה בשורות הרפובליקנים
במלחמת האזרחים בספרד .שירות זה היה אות
לבאות במלחמת העולם ה־ .2במדינות המערב
נשים זכו במלחמה זאת בתפקידים שקיבלו
במלחמה הקודמת ואף ביתר שאת ,אך הודרו
לרוב מלחימה .היו נשות מחתרת בצרפת שאף
עסקו בריגול ובפעולות מיוחדות ,ובמקומות
אחרים נשים עסקו בסיוע לפרטיזנים ,בדומה
לצנחניות מארץ ישראל ,אך כול אלה היו
היוצאות מן הכלל .גם הפעם היו אלה הרוסים
שנתנו לנשים לדרוך במקומות ובתפקידים
שרגליהן לא דרכו קודם לכן ,לפחות בעת החדשה.
כפי שבמלחמת העולם ה־ 1נשים כבר שירתו
בשורות החי"ר הרוסי ,כך במלחמת העולם ה־2
הן התקבלו בצבא הסובייטי גם לשורות הצלפים,
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ליחידות נ"מ ,לארטילריה ,ליחידות תותחי נ"ט.
במהלך המלחמה גויסו לצבא האדום בין 800
אלף למיליון נשים.
עם זאת השלטונות הסובייטיים עשו בתחילה
ככול יכולתם למנוע מנשים להילחם ,משום שלא
רצו בגיוסן ,ומשהחלו לגייסן ,נתנו להן בעיקר
תפקידים עורפיים ,כמו לוגיסטיקה .בשלהי 1942
הועלה רעיון לגייס כ־ 50חטיבות רגלים על
טהרת הנשים ,אך כול החטיבות שהוקמו (הרבה
פחות מ־ ,)50והחיילות שגויסו אליהן ,נשלחו
לתפקידי שמירה בעורף .גם בתחום הצליפה לא
רצו בתחילה לגייס נשים אך בהמשך נערכו גיוס
והכשרה מסיביים של נשים .בניגוד ליחידות
החי"ר על טהרת הנשים ,צלפיות וחיילות רבות
אחרות נשלחו לקרב ,אך הדבר נעשה במסגרת
חטיבות ואוגדות רגילות ,כלומר מעורבות .דוגמה
להיקף השתתפותן של נשים אפשר לראות
בטענה שבית הספר לצליפה הכשיר במהלך
המלחמה  407מדריכות צליפה ולצידן 1061
צלפיות מן המניין ,שמהן כ־ 180נפלו בקרב.
לזכות הצלפיות נזקפו הריגות רבות ,ו־ 808מהן
קיבלו באופן קולקטיבי את התואר "צלף יוצא מן
הכלל" על שהרגו במשותף ,לפחות לפי התעמולה
הסובייטית 9994 ,חיילים של מדינות הציר.
התחום שנשים מילאו בו את השיעור
המשמעותי ביותר בתפקידי לחימה ,היה הנ"מ על
יחידותיו :נשים היוו כ־ 24אחוזים מן המשרתים
בזרוע ההגנה האווירית ,ויותר ממאה אלף מהן
שירתו בחיל זה .תחום אחר הראוי לציון הוא
הלחימה בשורות הפרטיזנים :בפברואר 1944
פורקו רבות מיחידות הפרטיזנים בשל התקדמותו
של הצבא האדום .לדברי גורמים שונים היו
ביחידות אלה ,באותם הימים 26,707 ,נשים.
עם זאת יש להבין שלמרות השתתפותן של
נשים ,שילובן לא היה שוויוני או סטנדרטי.
נודעו מקרים רבים שנשים ביחידות מעורבות
שימשו כשפחות ,או נשלחו למטבח או למרפאה.
במקרים שבהם נבחרו לתפקידי לחימה צוותיים,
המעמסה על גופן לא הייתה שווה לזו שהוטלה
על גברים .כך שביחידות הנשים היו עשר נשים
מצוותות לתותח  76מ"מ יחיד ,בעוד שביחידות
הגברים צוות התותח מנה שבעה חיילים בלבד.

אלופות השמיים
המקרה החשוב ביותר המשמש גם נקודת
ההשוואה הטובה ביותר ,הוא שילובן של נשים
בשורות חיל האוויר האדום .נשים רבות גויסו
והוכשרו לשמש טייסות .ניצני הרעיון הבשילו עוד
לפני המלחמה .בברית המועצות פיתחו בשנות
ה־ 20וה־ 30תרבות תעופה שכללה בתי ספר
לטיס ומועדוני תעופה .המטרה הייתה קידום
טכנולוגי ויצירת תרבות חדשה שתשפיע על
הביטחון הלאומי ,כולל המרכיב הצבאי ,ולא רק
על התחום האזרחי .הסובייטים חשו מלכתחילה
מבודדים ופחדו מן היום שהעולם יקום עליהם
וינסה לחסל את המהפכה הקומוניסטית במקום
היחיד שבו צלחה .נשים היו חלק אינטגרלי מרעיון
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בטענה שמטוסה וגופתה לא נמצאו ,וכי ברית
המועצות אינה מחלקת אותות לשבויים .האות
הוענק רק ב־ ,1990לאחר שמטוסה וגופתה
נמצאו .על אף גבורתן ויכולתן הנשים נגרעו
משירות פעיל בכול הזרועות בשלבי המלחמה
האחרונים ,וכלל זה הוחל גם על טייסות .עם
זאת יש חשיבות עצומה לעובדה שנשים כה
רבות זכו להימנות עם חיל עילית זה.

מרייה וסילייבנה אוקטיאברסקיה

האומה הסובייטית הלוחמת ,במיוחד במקרה של
מלחמת כול בכול .לכן נשים רבות נכללו באותן
הכשרות טיס לשעת צרה .הטיס גם היה אפשרות
לתעסוקה ולשיפור מצבן הכלכלי של משפחות
הטייסים ובמיוחד של הטייסות ומשפחותיהן.
בראשית המלחמה נעשה מאמץ למנוע הכנסתן של
נשים לתא הטייס ,בטענה שטופסי מועמדות רבים
אבדו .אך ככול שהמצב החמיר והגרמנים התקדמו
לתוך ברית המועצות ,הגישה השתנתה .כמובן
שאין לזקוף התפתחות זאת רק להתקדמותם
של הגרמנים ,ויש לזכור בהקשר זה את יוזמתה
של חלוצת הטיס מרינה רסקובה ,שפנתה אישית
ליוסף סטלין ,לפני שהוא נאות לרעיון .צירופן של
נשים אל צוותי אוויר במהלך המלחמה היה נרחב
יחסית .הנשים שולבו תחילה בטייסות על טהרת
הנשים .היו שלוש טייסות  -טייסת ההפצצה 588
"מכשפות הלילה" ,טייסת ההפצצה  ,577וטייסת
קרב שעמה נמנתה לימים גם אלופת ההפלות
היהודייה ,לידיה ליטבק.

הטייסות היו לחלוטין על טהרת נשים לא
רק מבחינת איוש המטוסים ,אלא גם בהרכבן
של היחידות הלוגיסטיות ,הטכניות והמִפקדות
בטייסת .הפיקוד הסובייטי נמנע בתחילה
מלשלוח נשים אלה לקרב ,אך החמרת מצבה
של ברית המועצות גרמה לשילובן גם בטייסות
לוחמות שרוב גברי נשמר בהן גם לאחר צירוף
הנשים .גם חלק מהטייסות על טהרת הנשים
הופעלו כיחידות אורגניות מול האויב ,כך
"מכשפות הלילה" קנו לעצמן שם עולם.
לידיה ליטבק ,שהתעמולה הסובייטית חגגה
סביבה ,כונתה "שושנת סטלינגרד הצחורה".
נטען שהפילה  16מטוסי אויב ,וכי היא האישה
שלזכותה נזקפות ההפלות הרבות ביותר שנעשו
בידי אישה יחידה אי פעם .סיפורה ושירת ההלל
על מעשיה ,הם דוגמה טובה ליחס הסובייטי
לנשים אלה .לאחר שמטוסה הופל ב־,1943
השלטונות במוסקבה סירבו להעניק לליטבק
את אות הגבורה "גיבור ברית המועצות" כנהוג,

עוד בימים שרעיון זה נשקל בפיקוד הבכיר ,כי
כלים אלה הושמדו או נתפסו בידי הגרמנים,
וייצור של חדשים הופסק .כלים אחרים ,במיוחד
אלה שכללו תותחים בעלי קוטר גדול ,נפסלו
לשילוב נשים מן הטעם של קושי פיזי .הטנקים
שנשקל שילוב נשים בהם גם הם היו יחסית
קשים לתפעול פיזית ומנטלית ,וללא ספק בחנו
את יכולתו ועמידותו של כול אדם "עד הקצה".

הטנק במלחמת העולם השנייה

העדויות לשילוב נשים

חשוב לברר עד כמה הטנק דרש מאמץ פיזי
מאיש הצוות .הטנקים של שנות ה־ 30וה־40
היו שונים מאוד מאלה המודרניים ,והטנקים
הסובייטיים היו ידועים במיוחד כגסים ולא
ידידותיים למשתמש .בעוד לטנק הרוסי היו שריון
ותותח טובים לרוב ,הוא לא היה בנוי לשימוש
ארוך טווח בנוחות .הצפיפות בתוך הטנק הייתה
רבה ומעיקה ,ופתרון בעיות תפעוליות ,אם בכלל
היה ניתן לפתור אותן ,היה באמצעות שימוש בכוח
או באמצעות ...יותר כוח .היו טנקים קטנים כמו
משפחת טנקי ה־ ,BTוהטנק  T-26שהיו מיועדים
לשלושה אנשי צוות בלבד ,מפקד ,תותחן ונהג,
אך טנקים אלה הושמדו ונעלמו כמעט לחלוטין
בחודשים הראשונים למלחמה ,ולכן הכנסת נשים
אליהם לא נשקלה .היו גם טנקים גדולים בהרבה
כמו  T-28שיוצר בין מלחמות העולם ,או טנקים
כבדים כמו  KV-1ו־ ,KV-2שהכילו חמישה או
שישה אנשי צוות .היו כלים רבים אחרים ,כמו
משחיתי טנקים ותותחי סער ,אך שילוב נשים
בהם כלל לא נשקל .כך למשל בטנק  KV-2היה
תותח  152מילימטר עם פגז במשקל כ־ 52ק"ג,
ומסיבה זו הרעיון לכלול נשים ביחידות אלה
כלל לא עלה.
הטנקים שנשקלו כאופציה לשילוב נשים
בצוותיהם ,היו  T-60, T-70ו־ .T-34השניים
הראשונים היו טנקים קלים שהוכנסו לשימוש
במהלך המלחמה ותפקידם היה סיור וסיוע קל
לחי"ר .הם יועדו לשני אנשי צוות ,נהג בתובה,
ומפקד/טען/תותחן בצריח .היתרון מבחינת
יכולתן של נשים לתפעלו נבע מכך שהתותח היה
בקוטר קטן ולכן פגזיו היו קלי משקל יחסית.
לעומת זאת התפעול של עמדת המפקד וביצוע
טעינה ,ירי ,ופיקוד הכלי במקביל ,היו משימה
קשה פיזית ומנטלית ,בתנאי צפיפות ולחץ
איומים .המועמד השלישי  T-34היה סוס העבודה
של המלחמה .מדובר בטנק בינוני עם צוות של
ארבעה או חמישה לוחמים ,לפי הגרסה ,שריון
טוב ,ותותח  76מ"מ בגרסות המוקדמות ,או 85
מ"מ במאוחרות .היה זה טנק גס ,קשה לנהיגה
ולהחלפת הילוכים ,שהצריך לעיתים תכופות
שימוש בכוח ,ואף שימוש בפטישים .הפגזים
שלו לא היו כבדים מדי אך לבטח לא היו קלי
משקל .בשל העובדה שברוב הדגמים לא הייתה
רצפת צריח ,הטען היה צריך להתרוצץ עם צידוד
הצריח ,כדי להטעין התותח ,וגם כדי להימנע
מכך שאבריו יימחצו .לסיכום ,רבים מהכלים
שהיו בשירות לא היו רלבנטיים לשירות נשים

כמה נשים גויסו לשורות השריון הסובייטי?
יש טוענים על גיוס של רק כמה מאות טנקיסטיות,
כלומר מספר זעום לנוכח גודל המאמץ המלחמתי
הסובייטי ,שבמסגרתו יצאו מפסי הייצור ללחימה
יותר ממאה אלף טנקים .מספרן של הנשים
בחילות השריון גם מתגמד לנוכח תרומתן של
נשים בחילות אחרים כמו ההגנה האווירית
ואף חיל האוויר .מספר המטוסים ששימשו את
הסובייטים במלחמה היה אדיר וקרוב ביותר
לזה של הטנקים .הגם שבחיל האוויר שיעורן
של נשים בכלל הסד"כ הלוחם היה זעיר ,הוא
היה גדול ומשמעותי בהרבה משיעורן בשורות
השריון .בטייסת "מכשפות הלילה" בלבד ,שירתו
יותר נשים מאשר מניין כול הטנקיסטיות בצבא
הסובייטי.
לאחר שנוכחנו כי מספרן הכולל של
המשרתות בשריון היה נמוך מאוד ,יש לבחון את
הסיפורים והמעללים של מי שמיוחס להן שירות
כטנקיסטיות .הטנקיסטית שאולי היא המוכרת
מכולן ,הייתה מרייה וסילייבנה אוקטיאברסקיה
( .)Mariya Vasilyevna Oktyabrskayaהיא
החלה את שירותה בתפקיד חובשת ,ונודעה
במיוחד מפני שלאחר שבעלה הקצין נהרג,
החליטה לתרום את כספה כדי לקנות טנק .היא
התנתה את תרומתה בכך שיאפשרו לה לשרת
בצוות הטנק הזה .המשטר זיהה את הפוטנציאל

אירנה ניקולייבנה לבצ'נקו

התעמולתי ואפשר זאת .היא קיבלה טנק T-34
שבו שימשה הנהגת ,וקראה לו "חברה לוחמת".
הטנק היה חלק מרגימנט המשמר ה־ .26נטען כי
הגברים ראו בשירותה תעלול תעמולתי ולעגו
לה ,אך לאחר זמן מה כיבדו אותה .נראה כי
הקריירה שלה הייתה קצרה .ב־ 17בינואר 1944
הטנק שלה נפגע ,ובניגוד להוראות שקיבלה
קפצה החוצה לנסות לתקן את הטנק ,ואז נפגעה
בראשה מרסיס ,ומתה מפצעיה כחודשיים לאחר
מכן .אוקטיאברסקיה זכתה לאחר מותה באות
"גיבור ברית המועצות" ,הראשונה מבין שתי
הטנקיסטיות היחידות שזכו בכבוד זה.
הטנקיסטית השנייה שזכתה באות זה ,הייתה
אירינה ניקולייבנה לבצ'נקו (Irina Nikolaevna
 ,)Levchenkoשבדומה למרייה אוקטיאברסקיה
החלה שירותה במלחמה בתפקיד חובשת .היא
שימשה חובשת עוד ב־ ,1941בהיותה בת 17
בלבד .היא הצליחה בהמשך שירותה לשכנע
גנרל שריון להעבירה לשרת בחטיבת הטנקים
ה־ 39שהוצבה בחצי־האי קרים .נטען כי בהיותה
נגדת רפואה בחטיבה זו זכתה ללמוד לנהוג
בטנק ולהיות תותחנית טנק .בהיותה חובשת
בחטיבה היא נפצעה בקרב בשנת  ,1942והוחלט
לשחררה משירות .היא התחננה בפני גנרל
פדורנקו שיחזירה ,והאחרון הכריח את הרופא
לחתום כי היא כשירה לשירות .היא הוחזרה
לבית הספר לשריון שבסטלינגרד ,ולאחר הכשרה
נוספת הוצבה ב־ 1943בתפקיד קצינת קישור
בחטיבת הטנקים ה־ .41היא נפצעה שנית בקרב
על סמולנסק ,אך חזרה לשרת בתפקידי מטה
בחזיתות (חזית היא גוף הכולל כמה ארמיות)
האוקראיניות השנייה והשלישית .היא אחת
מהנשים המעטות שהמשיכו לשרת אחרי
המלחמה והתקדמה בסולם הקצונה .לבצ'נקו
השתחררה מן הצבא בדרגת לוטננט־קולונל
(סא"ל) בשנת  ,1958וזכתה בעיטור "גיבור
ברית המועצות" ב־ .1965למרות שגבורתה בעת
ששימשה חובשת מוכחת ,לא ברור כלל מה היה
היקף שירותה בטנקים .נראה כי עיקר שירותה
היה בתפקיד חובשת ,ולאחר מכן קצינת מטה.
טנקיסטית נוספת שידוע עליה היא
אלכסנדרה גריגורייבנה סאמושנקו (Aleksandra
 .)Grigoryevna Samusenkoבאופן יוצא דופן
היא הייתה מהנשים ששירתו עוד לפני פלישת
הגרמנים .היא שירתה עוד בזמן מלחמת החורף
(פלישה כושלת של הסובייטים לפינלנד בשלהי
 .)1939לאחר פלישת הגרמנים הצליחה להשתחל
לקורס נהגי טנקים ,ושימשה נהגת טנק .T-34
היא זכתה בעיטור הכוכב האדום יחד עם ציוותה
על שלכאורה חיסלו בתקרית אחת ,במהלך קרב
קורסק ,שלושה טנקי טייגר גרמניים .סביר
שתקרית זאת לא התרחשה כלל ,אלא הייתה
חלק ממיתוס הגבורה והניצחון הסובייטיים
בקרב קורסק .הסובייטים לדוגמה טענו שביום
הקרב המכריע אבדו לכוחותיהם  400טנקים
בפרוחורובקה ,ולגרמנים אבדו טנקים במספר
דומה ,כאשר חלק מהטנקים הסובייטיים נגחו
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אלכסנדרה גריגורייבנה סאמושנקו

בטנקים הגרמניים כדי להוציאם משימוש .זאת
משום שבטנקים הסובייטיים אזלו הפגזים ,או
מפני שפגזים אלה לא הצליחו לחדור את השריון
העבה של הטנקים הגרמניים .כיום אנחנו יודעים
מדוחות גרמניים פנימיים ומצילומי אוויר של
שדה הקרב על מספר האבדות ב־ 12ביולי ,1943
שמראים כי לעומת מאות טנקים סובייטיים
שאבדו באותו יום ,הגרמנים איבדו רק מעט
טנקים ,וגם זאת בגלל שלא יכלו לגרור אותם
לסדנת תיקון .בשלושת השבועות הראשונים
של יולי אבדו לגרמנים רק כמה טנקי טייגר,
ותוצאות ההתנגשויות בפרוחורובקה ב־12
ביולי ,היו הפוכות מסיפור על סאמושנקו.
כך למשל ארבעה טנקי טייגר הביסו כוח של
 60טנקים סובייטיים .מכאן שסיפור הצלחת
ציוותה של סאמושנקו אינו סביר בעליל .עם
זאת נראה כי היא אכן המשיכה לשרת בשריון,
אך לא ברור באיזה היקף או תפקיד .מדיווח
של חייל אמריקני שברח מהשבי הגרמני ונתקל
ביחידתה ,אנו למדים שבשערי ברלין בשנת
 ,1945היא כבר הייתה בדרגת קפטן .אך על
אף שהייתה בתפקיד פיקודי של קצינת קישור,
וכנראה סגנית מפקד גדוד טנקים ,לא ברור עד
כמה שירתה בתוך טנק בשלב זה .באופן נדיר
אפילו התקשורת הרוסית בדיווח על סיפורו
ועדותו של האמריקני ג'וזף ר .ביירל (Joseph

 ,)R. Beyrleהחייל האמריקני היחיד ששירת גם
בצבא האדום במלחמה ,הודתה בקטע שבו הזכיר
את סאמושנקו ,כי היו טנקיסטיות ספורות בלבד
בצבא האדום .היא נהרגה בקרב ממש בשבועות
האחרונים למלחמה.
ידוע גם שמה של נהגת טנק  T-60יקטרינה
פטליוק ( ,)Yekaterina Petlyukאך לשמה
לא נקשרו סיפורים מרשימים כשל קודמותיה
שהוזכרו לעיל ,וגם לגביה לא ברור עד כמה
שירתה בטנק שאכן התמודד באויב הגרמני.
הסיפור המעניין היחיד שנקשר בשמה ,טוען
שהצליחה לעצור את הטנק שלה שלושה מטרים
לפני שדה מוקשים גרמני ,שאותו ניתן להגיד
שזיהתה ב"חוש שישי".

מסקנות
שירותן של נשים כטנקיסטיות בצבא האדום
היה זעום בהשוואה להיקף שירותן בזרועות
אחרות  -ביון וריגול ,צליפה ,הגנה אווירית ואף
טייסות בחיל האוויר הסובייטי .ידוע שלקראת
סוף המלחמה ולאחריה שיחררו את הנשים
משירות בשלל הזרועות .סיפור שילובן של נשים
בתפקיד טנקיסטיות שונה כי הן שולבו בתפקיד
זה רק בשלב מאוחר יותר של המלחמה ,והוצאו
ממנו בשלב מוקדם בהרבה מכול המקבילות,
כולל המשרתות בזרוע האוויר .מן הסיפורים

המעטים שיש בידינו ,מסתבר שתקופת שירותן
של הנשים בטנקים עצמם הייתה מוגבלת וקצרה,
רובן שימשו בתפקידי מטה ברוב ימי המלחמה,
וגם בזמן שהיו בטנקים עצמם לא ברור עד כמה
היו טנקים אלה מעורבים בלחימה .זאת בניגוד
להשתתפותן המוכרת מאוד של נשים בקרב
בכול שאר התפקידים שהוזכרו .מכאן ששילובן
של נשים בשריון היה מבחינת הסובייטים הדרך
המוצלחת פחות מכול להפעלתן של נשים
במלחמה.
העובדה כי ניתן למצוא בספרות ,בעיתונות
וברחבי המרשתת שמות כה מעטים של נשים
ששימשו טנקיסטיות בצבא האדום במלחמת
העולם ה־ 2מעמידה באור חדש את התופעה
כולה ,זאת לצד העובדה שהנשים הללו כמעט
שלא השתתפו בפעילות מבצעית בטנקים
עצמם .אפילו העיתונות הרוסית ,שבדרך כלל
מנסה לשמר את אתוס הגבורה מהתקופה
הסובייטית ,מודה כי היו טנקיסטיות מעטות
בלבד .הסתירות והבעייתיות בחלק מהסיפורים,
כמו מיתוס השמדת טנקי הטייגר בידי צוותה
של סאמושנקו ,מורות בבירור כי ראוי לערוך
בחינה נוספת ומקיפה של התופעה .רק אז יהיה
ניתן לקבוע בוודאות מה היו היקף שירותן של
נשים בשריון הסובייטי במלחמה ,ומידת תרומתן
בתחום זה.

* חגי אולשניצקי  -דוקטורנט ללימודים קלאסיים באוניברסיטת בר אילן ,ומלגאי במרכז המידע ביד לשריון
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רואים רחוק

חלוקת מלגות

בני נוער המתנדבים לשירות במסגרת פרויקט "רואים רחוק" ,לזכר
קצין השריון שמואל ורדי ז"ל ,קיימו באתר יד לשריון סיור הכנה לצה"ל
ביום  11ביולי " .2020רואים רחוק" היא תוכנית חדשנית המכשירה ומלווה
בוגרים הנמצאים על הרצף האוטיסטי בצה"ל ובשוק האזרחי ,במקצועות
נדרשים ,שבהם דווקא המגבלה מהווה יתרון.
בדרך זו החברה תומכת בבני נוער אלה ומסייעת
להם להצטרף לחיי נתינה במסגרת צבא ההגנה
לישראל.

ממשיכים לבנות קהילה! במהלך הקיץ חילקנו מלגות לשריונאים
צעירים שתורמים באופן משמעותי לפעילות המורשת בעמותה .זהו
דור העתיד שלנו!

< סמל תוכנית "רואים רחוק"

פרידה והחלפת מח"ט 401
במהלך יולי נפרדנו ממח"ט 401
אל"ם דוד סונגו בערב פרידה ובטקס מול
כותל השמות .את הפיקוד על חטיבה
 401קיבל אל"ם אוהד מאור שפיקד על
חטיבה  .179הטקס התקיים ביד לשריון
במעמד מפקד אוגדה  162תא"ל סער
צור ומפקד פיקוד הדרום האלוף הרצי
הלוי .איחולי הצלחה למפקדים!
מימין לשמאל :אל"ם אוהד מאור,
תא"ל סער צור ,אל"ם דוד סונגו >

פרידה והחלפת מג"ד 195
סא"ל טל אלקובי מג"ד 53
היוצא ,החליף את סא"ל מאיר
בידרמן ,המסיים כשנתיים
בהכשרת דור העתיד של לוחמי
השריון .אנו גאים בסגל הפיקוד
של בית הספר לשריון ,המהווה
חממה למצוינות ישראלית! טקס
החלפת מג"ד  195התקיים ביד
לשריון ביום  23ביולי .2020
מימין לשמאל :סא"ל מאיר
בידרמן ,אל"ם הישאם איברהים,
סא"ל טל אלקובי >

מימין לשמאל :מנהל מרכז המידע מר אליעזר אבני ,קשנ"ר תא"ל אוהד
נג'מה ,מנכ"ל העמותה תא"ל (במיל') חנן ברנשטיין ,יו"ר העמותה האלוף
(במיל') אודי שני ,המלגאים יובל לוין ,חגי אולשניצקי ,אורי קמחי ,הדר
פורת ,ליאור לינדר ,הקשנ"רים לשעבר האלוף (במיל') יוסי בן חנן ותא"ל
(במיל') שמואל אולנסקי

פעילויות של"ח
ב־ 5ביולי  2020קיימנו במתחם של"ח קורס מש"צים (מדריכי של"ח צעירים).
ב־ 8ביולי  2020קיימנו אירוע לילה לבן של של"ח מחוז צפון במתכונת
מותאמת לעידן הקורונה.
בתחילת ספטמבר  2020התקיים באתר קורס למדריכי של"ח בשנת
שירות (ש"ש).
מדריכי של"ח למדו את מורשת
השריון כדי שתועבר לדורות הבאים.
באוקטובר  2020התארחו במתחם
קבוצת מטיילים המקיימים את
מסעם ב"שביל ישראל".
מכינת "עין־פרת" קיימה כאן יום
עיון בשיתוף עם עמותת "לב אחד".
קורס מש"צים במתחם השלח >
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טקס החלפת קצין החינך הראשי
תא"ל אופיר ליוויוס נכנס לתפקיד
קצין החינוך הראשי (קח"ר) ,במקום תא"ל
צביקה פייראייזן .טקס ההחלפה התקיים
ביד לשריון ביום  3באוגוסט  .2020יד לשריון
היא אבן הראשה בנושא המורשת.

פעילויות חווייתיות באתר
באתר מתקיימות פעילויות לייזר טאג חווייתית .הפעילות מרתקת,
מהנה ומתאימה לכל המשפחה!

מימין לשמאל :קח"ר היוצא תא"ל צביקה
פייראייזן ,ראש אכ"א האלוף מוטי אלמוז,
קח"ר הנכנס תא"ל אופיר ליוויוס >

בית יעקב

ממשיכים לגייס את דור ההמשך .בעידן
הקורונה לטרון היא נקודת גיוס קדמית.
איחולי צלחה למתגייסים החדשים!

בין כסה לעשור הגיעו אלינו בנות סמינר בית יעקב למורות לשני ערבים
מרגשים וייחודיים לקראת השנה החדשה .בכול ערב הגיעו לאמפיתאטרון
כ־ 1,000בנות שאורגנו בכ־ 65קפסולות הנדרשות על פי התו הסגול.

גיוס שריון 10 ,באוגוסט > 2020

עברנו שנה לא פשוטה שבה הבידוד והריחוק החברתי מנעו מאתנו
לתמוך זה בזה ,ודווקא בשנה זו קיימנו את חובתנו המוסרית והמסורתית.
ב־ 28באוקטובר ,לקראת יום חיל השריון ( 29באוקטובר) ,קיימנו את
עצרת הגבורה והזיכרון .אלפי בני המשפחות השכולות ,חברי העמותה,
חיילים ומפקדים בסדיר
ותלמידים צפו באירוע,
התרגשו וחוו יחד אתנו
את הטקס ברשתות
החברתיות  -בפייסבוק
ובזום .כן ,גם השנה
קיימנו את הציווי
החקוק על כותל השמות
 "גבורתכם לנו שריון,רעותנו לכם נצח".
עצרת הגבורה והזיכרון 2020

תלמידי ישיבת "תורת חיים" ,רוממה ,בפעילות לייזר טאג בלטרון

סגירת חטיבה 847
טקס סגירת חטיבת מרכבות הפלדה  847התקיים באתר ב־ 20באוגוסט
בהובלת מפקד החטיבה אל"ם רונן תמים ובמעמד מפקד אוגדה  340תא"ל
דוד זיני ,קשנ"ר תא"ל אוהד נג'מה ומפקד זרוע היבשה האלוף יואל סטריק.
זו ההזדמנות לסכם את  40שנות קיום החטיבה ולהודות לכל לוחמיה
ומפקדיה .לוחמי החטיבה
 מורשתכם לא תישכח.היא נשארת למשמרת
עולם אצלנו ביד לשריון!
< מימין לשמאל :מפקד
אוגדה  340תא"ל דוד זיני,
מח"ט  847במלחמת לבנון
השנייה תא"ל (במיל') ד"ר
מאיר פינקל ,מח"ט 847
היוצא אל"ם רונן תמים

עצרת חטיבת אגרוף הברזל 205
חטיבת אגרוף הברזל  205קיימה בפארק העוצבות את עצרת הזיכרון
השנתית לנופליה .האירוע התקיים במתווה התו הסגול עקב הקורונה.

קהילת "אנשי הפלדה"
סיימה את המחזור הראשון
בתוכנית "כיסא גנן" ,שבה
שריונאים וותיקים מלווים
שריונאים צעירים בדרכם
למציאות הישראלית
המאתגרת .כבר נפתח
המחזור השני המכפיל את
מספר משתתפיו.

העצרת החטיבתית של חטיבת "נתיבי האש"  600התקיימה ב־6
באוקטובר ,בכפוף להנחיות התו הסגול ,שודרה.

האירוע באמפיתאטרון  -חוויה מרגשת!

מוצב "דלעת"
תוכנית המנטורים  -מובילים להצלחה!

טקס מצטיינים מקשנ"ר
מפקד חיל השריון תא"ל אוהד נג'מה קיים
השנה את טקס המצטיינים לרגל השנה החדשה
בבוסתן הזיתים שבאתר יד לשריון .האתר הוא
הבית החם לשריונאים באשר הם!
טקס מצטייני קשנ"ר ,ראש השנה התשפ"א >

הרמת כוסית

מפקד החטיבה אל"ם עידן מורג וקצין החינוך החטיבתי רנ"ג (במיל') אלדד אורן

עצרת חטיבה " 600נתיבי האש"

תוכנית "כיסא גנן"

לכבוד השנה החדשה קיימנו את
טקס הרמת הכוסית המסורתית עם
עובדי האתר ,כולל אלה המצויים
בחל"ת ,חיילי היחידה הצבאית
והמתנדבים .האירוע התקיים
במגבלות התו הסגול.
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השר הרב רפי פרץ ערך סיור
במוזאון הלוחם היהודי .בפתיחת
הביקור נפגש השר עם יו"ר
העמותה האלוף (במיל') אודי
שני לצורך הכרת יחסי הגומלין
בין העמותות.
השר תא"ל (במיל') הרב פרץ
בשיחה עם יו"ר העמותה אלוף
(במיל') אודי שני >

גיוסים בלטרון
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ביקור השר לענייני ירושלים ומורשת

עצרת הגבורה

< הרמת הכוסית השנתית
לעובדי העמותה.
שנה טובה!

במהלך חודש אוקטובר קיימנו שיחזור אירוע יחד עם שני צוותי טנקים
מגדוד  71של חטיבה  ,188שהדפו את מתקפת חיזבאללה באוקטובר 1994
על מוצב "דלעת" ברכס עלי טאהר שבדרום לבנון ,ממזרח לנבטיה .המפגש
תועד במסגרת איסוף ושימור
המורשת שאנו מקיימים
באופן סדיר.
מימין לשמאל :אלכס פוטק,
אבי סיני ,יהב צימרינג (יושב),
יוחאי לוי שהיה מט"ק בעת
אירוע ,רונן אקשטיין ,אלי
לוי שהיה מט"ק בעת אירוע,
מנכ"ל העמותה חנן ברנשטיין >

אנדרטת חטיבה  600בפארק העוצבות >

שעת נעילה
בר מצווה
בספטמבר קיימנו בלטרון בר מצווה
לפי הנחיות התו הסגול .בני המשפחה
נהנו מחוויה יוצאת דופן ששילבה את
הרגע הגדול בסיור מורשת ,מיצג חוויתי
ומשחק לייזר טאג .מזל טוב!
< חתן הבר מצוה עילי שושני .מזל טוב!

סדרת הדרמה המדוברת יצאה לדרך .מדי שבוע צפו אזרחי ישראל
מקרוב בחוויית הדרמה של לוחמי השריון במלחמת יום הכיפורים ,מגובה
עיני הלוחמים .העמותה נטלה
חלק משמעותי בהפקת הסדרה
וללא תמיכתנו סדרה זו לא
הייתה יוצאת לפועל.

<תמונה מצילומי הסדרה
בלטרון
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בעקבות "שעת נעילה"
בהמשך להקרנת
הסדרה בערוץ 11
התראיינו חיילים ממוצב
החרמון במלחמת יום
כיפורים לתוכנית "אולפן
שישי" .הריאיון התקיים
בפארק העוצבות בבונקר
שבאנדרטת אוגדה .252

סיור לוחם מתש"ח
במהלך נובמבר זכינו לביקור
מיוחד  -מר אליהו שרעבי,
ששירת בחטיבה  7במלחמת
העצמאות ,בא לבקר אותנו,
ולראשונה מאז המלחמה זכה
אליהו להיכנס לבניין המשטרה.
עם ישראל חי!

יום הולדת 70

חתימה על אמנת הקצין

חבריו ומשפחתו של מר יעקב קלרמן ,שריונאי בחטיבה  ,679חגגו לו
יום הולדת באתר .חברים יקרים ,גם עכשיו ,נכון לחזור אל המורשת שלכם.

הרמטכ"ל רא"ל אביב כוכבי בחר ב"יד לשריון" לתחילתה של מסורת
צה"לית בה כל קצין חותם על אמנה המפרטת את חובותיו כדי ליצור
אחידות בהגדרת הפיקוד.

אליהו שרעבי מגדוד  ,73תש"ח >

לוחמי החרמון בלטרון

גבורות בלטרון

כנס אוגדת הבזק 99
במהלך הסבת האוגדה
למשימתה החדשה קיימה
אוגדת "הבזק" (לשעבר )340
סדנה אסטרטגית בהובלת
מפקד האוגדה תא"ל אבי
רוזנפלד.

מר משה פררה ,בוגר חטיבת
אגרוף הברזל ,חגג החודש ביד
לשריון את יום הולדתו ה־,80
כי שריון זה משפחה ויד לשריון
היא הבית!
משה פררה באנדרטת
חטיבת אגרוף הברזל >

< בחינת היעדים החדשים

לטרון כ"דרייב אין"
מחלקת היולדות בבית
חולים "הדסה עין כרם" קיימה
ביד לשריון ערב שירה בציבור
במתכונת "דרייב אין" .את
המנגינה שלנו אי אפשר להפסיק!

עצרת וירטואלית חטיבה 900

יד לשריון זו משפחה ,יד לשריון זו רעות

ישיבת המועצה הנבחרת
במהלך חג החנוכה התכנסה מועצת העמותה הנבחרת ,שאישרה את
הרכב ההנהלה החדשה ,בחנה את ניהול תקציב  2020ואישרה את תוכנית
תקציב  .2021הישיבה התקיימה במודל משולב בזום ובאולם שבקומה
השנייה .עברנו שנה מאתגרת .כאן המקום להודות לעובדי העמותה
בזכותם הצלחנו לצלוח את שנת  2020ולהגיע לחוף מבטחים.

לציון  15שנה להקמת החטיבה קיימה עוצבת "כפיר" ביד לשריון עצרת
וטקס זיכרון לנופליה .הטקס התקיים במתכונת וירטואלית במתווה התו
הסגול בהובלת מפקד החטיבה אל"ם ערן אוליאל.

מימין :חלק מפגש מועצת העמותה באולם שבקומה ב'
משמאל :מפגש מועצת העמותה ב"זום"

ערב גבורות

הגב' מרים פרץ בלטרון

בעיצומו של החג קיימנו את
ערב הגבורות המסורתי לחברינו.
הערב התקיים בזום ובמהלכו
הופיעה הזמרת דורית ראובני.

במסגרת פעילות החינוך לחיילים באתר הופיעה כלת פרס ישראל גב'
מרים פרץ בפני חניכי בית הספר למ"כים  -גדוד .450

קשנ"ר תא"ל אוהד נג'מה מדליק
נרות יחד עם ראם אזולאי כוכבי,
נכדו של חברנו מר שלום כוכבי

עצרת חטיבת כפיר באולם המרכבה שלנו

אור למשפחות
עמותת "אור למשפחות" הפיקה
אירוע לבני המשפחות השכולות,
בהשתתפות הקומיקאי ישראל
קטורזה .עמותת "אור למשפחות"
הוקמה בשנת  2008במטרה לחזק
הורים שכולים באמצעות חוויות
מקרבות ומעצימות.
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אות הערכה מבצעי
הרמטכ"ל העניק את אות ההערכה המבצעי ליחידות וליחידים בשל
פעילויות מבצעיות ייחודיות ,שהביאו לידי ביטוי את ערך הניצחון,
החתירה למגע ,יצירתיות וחדשנות ,יוזמה ותעוזה תוך שיתוף פעולה
בין־זרועי .הטקס התקיים ביד
לשריון .בין היחידות שזכו באות
נמנה גדוד השריון  74מחטיבה ,188
שזכה בתעודת הערכה על הפגנת
יצירתיות ,תעוזה ויכולת מבצעית
בולטת בתקופת פעילותו בגזרת עזה.
מג"ד  74סא"ל איתי זעפרני בהענקת
אות הערכה מבצעי >

שירה בציבור בחניון יד לשריון>

מרים פרץ עם חיילי גדוד 450

מימין לשמאל :ראש אגף מבצעים האלוף אהרון חליוה ,סגן הרמטכ"ל
האלוף אייל זמיר ,מפקד חיל האוויר האלוף עמיקם נורקין

ישראל קטורזה בלטרון >

< המשך מעמוד 37

מצב פיתוח הרק"ם בצבא האמריקני
סיכום
הצבא האמריקאי רואה את העתיד בתמרון משולב של כלים מאוישים
וכלים אוטונומיים .לצד פיתוח הכלים האוטונומיים ,שבהם הוא משקיע
משאבים רבים ,ברור הצורך בפיתוח הכלים המאוישים שיאפשרו את
התמרון המשולב ,ויהיו מותאמים להפעלת הכלים האוטונומיים מתוכם.
פיתוח הכלים המאוישים החדשים מתעכב זמן רב בעיקר בשל דרישות

אירועים צבאיים נוספים
עקב מגפת הקורונה התמעטו האירועים בתקופה זו .למרות הכול,
התקיימו ביד לשריון האירועים הבאים:
מסע כומתה מחזור מארס .2020
השתלמות מפקדים של חטיבה  188לקצינים הצעירים בחטיבה.
חניכי המכללה לפיקוד טקטי הגיעו ליום סיורים ומורשת ביד לשריון.
חניכי בית הספר לפיקוד ומטה קיימו יום עיון כאן אצלנו ביד לשריון.
סיור ויום עיון לקורס נגדים בכירים מכול זרועות הצבא.
טקס מצטיינים של אוגדה .252
מבצעיות שאינן מתכנסות לפתרון טכני סביר  -בעיה המלווה את צבא
היבשה האמריקאי שנים רבות .לכוח המסורתי הקיים (טנקים ,נגמ"שים,
תומ"תים) יהיה תפקיד מרכזי בתמרון בעתיד הנראה לעין .הצבא משמר
את כשירות הכוח המסורתי ודואג לשיפורים הכרחיים (דוגמת התקנת
מערכת ההגנה האקטיבית "מעיל רוח" בטנקי האברמס) .בין היתר נועדו
השיפורים לוודא את יכולת התמרון המשולב העתידי להפעיל את הכוח
המסורתי ולנצל באופן מיטבי את עוצמתו.
*תא"ל (במיל') דידי בן יואש מוביל את צוות "כרמל" (כלי רק"ם
מתקדם ליבשה) במשרד הביטחון/מפא"ת ואיבון אביטוב מנהלת התפעול
והבקרה בצוות זה.
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