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 56אלבום גיבורי פלוגה א' קדש 
 

גדוד  (  מ1956במלחמת קדש ) יו"ר הוועדה המארגנת של מפגשי פלוגה א'    משמשזה עשרות שנים אני  
הלחימה 82 תורת  על  רבות  השפיעה  זו  פלוגה  והצבאי.  ההיסטורי  בהיבט  מיוחדת  פלוגה  זוהי   .

ל חבריה נפגשים מדי שנה באזכרה  וזו הפלוגה היחידה בצה"ל שכ  .בשריון, בהיבט האנושי והחברתי
 ז"ל.  (בריל)כוכבא  למפקדם הנערץ האלוף משה בר

לחמש   באתר  אחת  נפגשים  אנו  לשנים  בלטרוןיד  הפלוגה    שריון  לחימת  את  בגאווה  ומציינים 
(, ובתוך כך מעלים זיכרונות 1956באוקטובר    29במלחמת קדש )היא מלחמת סיני שהחלה ביום  

להקמת   שנים  66השנה מלאו  .  וחוויות מאז ומציינים את לוחמי הפלוגה שהלכו מאיתנו עם השנים
בר  משה  הנערץ  מפקדנו  בידי  ו-הפלוגה  )בריל(  מהטנקים   65-כוכבא  עצמנו  חילצנו  מאז  שנים 

על כן חשיבות רבה למפגש זה  והוכחנו לעולם את גבורת השריונאים.  בקרב הסכר הנודע הבוערים 
 .  חוברת זו למזכרתעבורם יזמנו הפקת  ש, בני המשפחותאנו נפגשים שוב ועמנו שבו 

 הווה מזכרת נצח לעבר המפואר של לוחמי הפלוגהחוברת זו תמקווים ש אנו 
 הבאים.  תלדורו ,מרוח ההקרבה ואחוות הלוחמים ,ולו טפח ,נחילהיה בה כדי להוי

 , בברכת לו יהי שלום
 

 שלמה ארבלי  ( במיל') םאל"
 יו"ר הוועדה המארגנת 

 
 2021 אוקטובר – 1956כנס פלוגה א' "קדש" מזכרת ל
 7בחטיבה  82פלוגה א' מגדוד הקמת ל  שנה  66יובל 

 ' 56קדש שנים לקרב הסכר במבצע  65-ו
 

כוכבא, - בפיקוד רס"ן משה בריל בר  82צנוע זה הופק לקראת מפגש לוחמי פלוגה א' מגדוד    וןספר
בנובמבר   5  –באוקטובר    29ולחמו במלחמת קדש, היא מלחמת סיני )   1955שהתגייסו לצה"ל בשנת  

1956 .) 
שהפך  החיל    –   לחימת השריון במלחמת קדש הייתה נקודת מפנה בהתפתחות צה"ל וחיל השריון

כפי שהוכח בהמשך במלחמת ששת הימים, במלחמת יום הכיפורים   –  למוביל הלחימה ביבשהמאז  
 ולאחר מכן. 

אז   והנודעים  המכריעים  הקרבות  אחד  של  במרכזו  עמדה  סיני  במלחמת  א'  סכר   –פלוגה  קרב 
עריש. על לחימתה זכתה בצל"ש פלוגתי, וכמה מלוחמיה זכו בעיטור העוז -הרואיפה שעל נחל אל 

 . ובצל"שים אחרים םעל לחימת
משפחותיהם,    וןהספר  ולבני  ללוחמים  מזכרת  לשמש  השריון  נועד  ללוחמי  מורשת  לשמש 

בגאווה  וולצי לדורותיהם,   השנים   שלן  לאורך  הלוחמים  אחוות  בקרב,  הלוחמים  רעות  ערכי 
 לעולמם. מאז  והזיכרון החי של החללים בלחימה והלוחמים שהלכו 

 
 בחוברת זו  שים המוזכריםאם תימצא טעות כלשהי בשמות האנ

 הננו מתנצלים מראש.  או בפרט אחר,
 הוועדה כול המוצא טעות מתבקש לפנות לאחד מחברי  

 
 : וועדה המארגנתחברי ה

 arbeli117@gmail.com, 050-6496033 יו"ר הוועדה:  –  אל"ם )במיל'( שלמה ארבלי .1
 arierivka@gmail.com,  054-7733720 :רס"ר אריה שמש .2
 dchaoul37@gmail.com, 052-2432445 :סא"ל )במיל'( דוד שאול  .3
 medaliaora@gmail.com, 054-2337481  :)במיל'( אברהם מדליהאל"ם  .4
 dborger100@gmail.com,  052-3597418 הוועדה:דבורי בורגר, רכזת  .5
 dany312@walla.co.il,  054-8188097 :רס"ב )במיל'( דני בן אריה .6
 050-4414447: עליזה ארבלי .7
 elihubenonn@gmail.com, 054-6426377און: -תנ"צ )בדימוס( אליהוא בן .8
 nagar4@zahav.net.il, 052-3678141  :העורך –אל"ם )במיל'( שאול נגר   .9
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 ( "הפלוגה ששינתה את ההיסטוריה בשריון"הספר   )מתוך

  



7 

 

 אלוף )במיל'( בנימין )בני( גנץ -שר הביטחון רב ברכת
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 אלוף אביב כוכבי - ברכת הרמטכ"ל רב



9 

 

 אלוף )במיל'( שאול מופז -רבשר הביטחון בעבר  ברכת
 

 
 מדינת ישראל 
 שר הביטחון 

 2005ספטמבר  
 9109-קס

 לכבוד 

 אל"ם )במיל'( שלמה ארבלי 

 

 שלום רב, 

ומעריך מאוד את יוזמתכם, כלוחמים    26.8.05אני מודה לך מקרב לב על מכתבך מיום  

ותיקים, לשמור על קשר ולחלוק כבוד לזכרו של מפקדכם הבלתי נשכח, האלוף משה  

 כוכבא )בריל( ז"ל. -בר

בר השריון  -האלוף  ללוחמת  היסודות  ממניחי  ונערץ,  נועז  ומפקד  לוחם  היה  כוכבא 

יוצאי   דופן ומנהיגות סוחפת  בצה"ל. הוא שילב הגות מעמיקה, כושר ביטוח וכתיבה 

ונועזת בשדה הקרב. כיבוש המתחם המצרי הבכר הרואיפה במלחמת סיני, וההסתערות  

בר  של  פיקודו  תחת  פלוגתכם  של  אל  -הנמרצת  וחדרה  המוצב  את  שכבשה  כוכבא 

המתחם מן האגף, הם אחד מפרקי המופת במורשת הקרב של צה"ל. הקרב הזה הוא  

לא השריון  חיל  בהפיכת  ציון  במלחמות  נקודת  העיקרי  ההכרעה  ולכוח  המחץ  גרוף 

 ישראל 

לרגל מלאות יובל לפלוגתכם שעוטרה בצל"ש, אני גאה לצרף את ברכתי לכם, הלוחמים,  

ולבני משפחותיכם גאוות היחידה, הנאמנות, החברות והכבוד למפקדכם המנוח לאורך  

 שנים כה רבות ראויים להוקרה מיוחדת. 

ם ולהמשך המסורת עד מאה ועשרים בבריאות טובה,  קבלו נא את מיטב איחולי ליובלכ

 ברעות ובאחוות לוחמים.

 

 בברכה, 
 

 
 
 

 ( "הפלוגה ששינתה את ההיסטוריה בשריון"הספר   )מתוך
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 משה )בוגי( יעלון  אלוף )במיל'(-רבשר הביטחון בעבר  ברכת

 
 ( "הפלוגה ששינתה את ההיסטוריה בשריון"הספר   )מתוך
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 קצין השריון הראשי תא"ל אוהד נג'מה  רכתב

 
 

שריונאים" ברעות  דמים,  בברית  מנועים,  בגעוש  תותחים,  דברים  אלה    –   "ברעום 

)בריל( בר כוכבא. המסר הזה, הרוח הזו אז בקרבות הקשים   ידי משה  על  שנאמרו 

יום. הטנק השתנה, שדה הקרב  כ בסכר הרואיפה, תקפים ומהווים מצפן לכל עשייתנו  

המבצעיות  א  ,השתנה ההחלטות  הוודאות,  חוסר  נשאר.  ביסודה  המלחמה  אופי  ך 

נוספים אחרים נדרשים   וערכים  יום כמו  כוהמקצועיות, התושייה, האומץ, היוזמה 

 אז.

יום הוא  כל קרב. חיל השריון  ו מוביל כה   ,יום הוא החיל העוצמתי ביבשהכ חיל השריון  

בחוד המבצעי  המצוי ופועל  ער  יום הוא חיל מסת כ עת. חיל השריון  הל  ו חדש ומתחדש כ

כ צה"ל.  שאתםו של  החדשנות  זרעי  על  בנוי  זאת  קדש  ל  של  א'  פלוגה  אנשי   ,56,'  

יום  כל זאת הושג בזכות מה שהוכחתם. יסודות הלחימה ואתוס השריון  ושתלתם. כ

 כוכבא. -מפקדכם האלוף ברוראשונה בידי נכתבו על ידיכם ובראש  

על אף הקשיים  על מה שעשיתם, על מה שהשגתם  לוחמים פלוגה א', הנני מצדיע לכם  

לא פחות מזה אני מצדיע לכם על שימור האתוס והמורשת,  ו ובמאמץ עילאי.    הרבים 

על המחיר    םהעברתו ולפצועי הפלוגה  לדור הצעיר. אני מצדיע למשפחות השכולות 

 ל שאין לו מזור.ו היקר מכ

מקצוע   ואת  הביטחון  דגל  את  בגאון  לשאת  ימשיך  השריון  חיל  שלנו.  התור  עכשיו 

 השריון. 

 , ברעות שריונאים

 
 אלוף אוהד נג'מה,-תת

 קצין השריון הראשי 
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 אלוף דן נוימן-תת 36מפקד אוגדה  ברכת
 

                                                                                              
       

        
 
 
 
 
 
 

 
       

 2020ספטמבר              
 
 

 לוחמי פלוגה א'  –אלבום זיכרון 
 

- מים רבים זרמו מאז בנחל אלחם הסכר נכבש.  תמ   1956באוקטובר    31-ב
, אך לא מחקו או טשטשו את שנלמד באותו  ריש, שעל אפיקו נבנה הסכרע

 וה אותנו עד היום. והערב. הסכר לא רק נכבש, הוא נפרץ, והנחשול מל
 

 נחשול של גבורה ועמידה במשימה. 
ם,  של יחידי  מאז אותו ערב משקיפים דורות של לוחמים ומפקדים על הקרב

קרב של יחידה, ולומדים על הכנת הכוח בימים שלפניו, ברוח ובמקצועיות,  
 ועל הפיקוד בצוות הקרב הפלוגתי. 

 
 נחשול מקצועי הנושא את עוצמתו וחשיבותו של קרב ממוכן ומשולב. 

והנעל, הזחל  סמיכות  ביטוי  לידי  מביא  הקרב  והפיקוד    צוות  הרוח  את 
של   חשיבותם  ואת  המשימה  את  במערכה  המשותפים,  פלוגתיים  כוחות 

 אופרטיבית רחבה. 
 

זה   אלבום  של  להוצאתו  הפועלות  הנפשות  את  מהיכרותי  אישי,    – ובאופן 
 נחשול של רעות. 

בהשתאות והערכה אני לומד על עוצמתה של מילה זו, המקיימת קשר הדוק,  
אמיתי ואוהב על פני עשרות שנים, בין כול לוחמי הקרב ההוא, מי שאתנו ומי  

 ובין בני המשפחות.   שאיננו,
 

 נאחל לכם עוד ימים רבים של בריאות איתנה ורוח טובה. 
 

 לחימתכם ורעותכם היא מופת לנו. 
 

 תא"ל דן נוימן
 36מפקד אוגדה 
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 אילן הררי תא"ל בעבר קצין החינוך הראשי  ברכת
 

 
 

 
 אל"ם )במיל'( שלמה ארבלי 

 

שנים לפתיחתה של    50, ציינו  2006באוקטובר    29ביום ראשון, ז' בחשוון תשס"ז,  
 מלחמת סיני. 

כ בהשתתפות  אביב,  בתל  החייל  בבית  התקיים  אשר  חיילים    900-באירוע 
שיח" עם לוחמים ותיקים שסיפרו את חוויותיהם וניסיונם  -ומפקדים, קיימנו "רב

ובו סקירה על הרקע למלחמה   מהמלחמה, הוקרן סרט שהופק במיוחד לאירוע 
הרכב מיוחד של להקה צבאית ששרה    בה. כמו כן הופיע  והמהלכים המרכזיים

רקע   על  שנים,  יובל  לפני  העברי  הזמר  בנושא  הרצאה  וניתנה  התקופה,  משירי 
 המלחמה. 

 אני מודה לך על נכונותך להשתתף בכנס ועל תרומתך החשובה להצלחת האירוע. 

להעביר את סיפורי הקרבות מדוד   וחיילים כאחד, מצווים  לדור.  אנו, מפקדים 
הזיכרון   בעיצוב  מסייעת  הקרב  הישראלית  \ מורשת  החברה  של  הקולקטיבי 

וצה"ל, מגבירה את תחושת ההזדהות עם ערכי צה"ל, מחזקת את תחושת הגאווה  
 הלאומית ותורמת לגיבוש הזהות, הערכים והנורמות של החייל כלוחם ומפקד. 

 מאחל לך ולבני משפחתך בריאות ואריכות ימים.
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 קצין החינוך הראשי תא"ל אופיר ֵלְויּוס ברכת
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 אל"ם אודי צור  7מח"ט  ברכת
 
 

 

 

 

 

 

 

 ,  7, חטיבה 82מפקדי ולוחמי פלוגה א', גדוד  

 בני המשפחות היקרים, 

  

שנים חלפו מאז אחד הקרבות המשמעותיים, המעצבים והמשפיעים בצבא ההגנה    65
, שבו קבעה פלוגה א' אמות מידה  1956לישראל,  בסוף אוקטובר ותחילת נובמבר  

 חדשות למושגים גבורה, נחישות, מקצועיות, אומץ לב ודבקות במשימה.  

של מפקד הפלוגה,    בלטו בקרב רוח הלחימה המיוחדת תחת פיקודו  –  הומעל לכל אל 
 כוכבא ז"ל.  -ולימים אלוף, משה בר

זכתה   שעליו  "קדש",  במלחמת  הרואיפה  בסכר  הגבורה  קרב  מאז  השתנה  הרבה 
 פלוגה א' בצל"ש הפלוגתי הראשון בצה"ל.  

שברשותנו השתנו, טנקי השרמן    האויבינו השתנו לאין שיעור, האמל"ח והטכנולוגי 
סימן    50-ֵאם במרכבה  וז4הוחלפו  הוחלפו  מ',  סיני  מדבריות  של  הלחימה  ירות 

 בשטחים סגורים ובנויים. 

ל  ו רוח הלחימה היא זו שהניעה אתכם לנצח בקרב חרף כ  –   דבר אחד נותר כפי שהיה 
 קושי ומכשול.  

זו אותה הרוח הנושבת בקרב הלוחמים גם היום, עת אנו ניצבים למול כל משימה  
 ואתגר.  

 ניצחון.  ל אחוות לוחמים ולנחישות,  ל צועיות,  אתם מהווים עבורנו דוגמה ומופת למק

נזכור לעד את אלו שאינם עמנו כאן היום, מי שנפלו בקרב ומי שהלכו מאיתנו במהלך  
 השנים, ונחבק את המשפחות.  

מורשתכם ממשיכה לפעום בליבנו, ולאורה אנו ממשיכים לחנך דורות    –  מורשתם
 .  7של לוחמים בחטיבה 

 

 בהערכה רבה, 

  
 אל"ם צור,  אודי

 7חטיבה  מפקד
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 כיום, סא"ל יונתן מאיר   82מג"ד "געש"  ברכת
 

 
 

 ובני המשפחות היקרים,   82מפקדי ולוחמי פלוגה א', גדוד  

עשתה פלוגה א' היסטוריה אשר עתידה לשנות את תורות    1956באוקטובר    31-ב
מכך   יותר  אך  הצבאיות,  מחייבת,    –הלחימה  ומורשת  לוחמים  של  דור  יצרה 

 מקצועיות, רעות ועמידה במשימה.  מורשת עמוקה של 

הצליחה הפלוגה לא רק לגבור על אויב שהיה מחופר וערוך   תאח תקרבי פעילותב
ר  ובוע מחדש את ייעוד הכוחות המשוריינים במלחמה וליצ קלגם  היטב, כי אם  

 אשר עתיד ללוות ולחנך דורות רבים. אתוס של פלוגת שריון מנצחת  

עם כניסתו בשערי הגדוד, עדיין לומד    82ל לוחם ומפקד בגדוד  ושנים, כ  65בחלוף  
את מורשת הקרב של "הפלוגה שעשתה היסטוריה" ועל הצל"ש הפלוגתי הראשון  

 מ"פ א' מאז ועד היום. של ל משרד ו"ל שתלוי בגאווה בכבצה

השנים שעברו מאז אותו קרב; גם אנחנו וגם האויב.    65כה הרבה השתנה במהלך  
אותו  יום אנו ניצבים מול שלל אתגרים שמציבים אויבינו. עם זאת,  כאך כאז גם  

 עדיין מניע את הכוחות.   – מפורסם  ֵאי אשר הוביל לניצחון באותו קרב- ֶאן-די

מהי   במשימה,  העמידה  חשיבות  מהי  אותנו  לימדתם  הרואיפה  בסכר  בקרב 
לניצחון.   ומהי חתירה  לחימה,  רוח  גם  מקצועיות,  לומדים מכם  מהי  כאנו  יום 

 רעות שריונאים.

ל הנדרש לפעול ברוח האתוס  ומורשתכם היא לנו חובה וזכות, ונמשיך לעשות כ
 שבניתם. 

לי   נפלה  הייתה  וכעת  הזכות להצטרף לדפי ההיסטוריה בתור מפקד הפלוגה, 
 בחלקי הזכות לפקד עליה כמפקד הגדוד.

 
 ברעות שריונאים, 
 סא"ל יונתן מאיר 

 82מג"ד "געש" 
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 ארי-ברכת תא"ל )במיל'( אורי בן
 ( 1956במלחמת קדש    7מח"ט )

 שנה לפלוגה א(  60חוברת במלאות תוך  )מ
 

יצאנו יחד למלחמת    1956באוקטובר    29-, ב7של חטיבה    82מפלוגה א' בגדוד  חבריי הלוחמים  
ליבנו בשלהבת אש   לוח  על  וגדולים שנחרתו לעד  רחוקים  בימים  להיזכר  היום  באנו  סיני. 

ובראשם את  ואת אלה שאינם עמנו,  המלחמה. באנו לזכור את חברינו שנפלו במלחמה זו,  
טביע בקרב זה את חותמו  ה לבו ובנחישותו    ץשבאומ   כוכבא ז"ל,-מפקד פלוגה א', את משה בר

 על לחימת חיל השריון הצה"לי למלחמות הבאות.
ה צה"ל צבא צעיר, וקבע שהשריון בקרב יהווה בסיס אש שיסייע לחיל הרגלים  יבימים ההם ה

היעדים. בכיבוש  את    בהסתערות,  העולם שהוציאו  אומות  לחילות השריון של  בניגוד  זאת 
ות ממלחמת העולם השנייה, שקבעו כי השריון הוא זה שיכריע גם בעתיד את  המסקנות הנכונ 

 קרבות המלחמות הבאות.
על גדודיה ופלוגותיה הוכיחה שמלחמת סיני כי השריון הוא הכוח המכריע בשדה    7רק חטיבה  

הקרב הנוכחי והעתידי, וצה"ל שוכנע, ושריון צה"ל הוכיח שוב ושוב, במלחמת ששת הימים  
 ום הכיפורים, כי אכן הצדק עימו. ובמלחמת י

הוסיפו את שלהם בסוגיה זו. אומץ לב, נחישות אין קץ בדבקות במטרה    82פלוגה א' וגדוד  
מלחמה   לך  תעשה  האויב  -ובחוכמה  לעורף  בדייקה  השדרה    – המעבר  עמוד  את  הוסיפו 

 ללוחמת השריון. 
גאה שנפל בחלקי לשרת  אתם הוכחה חיה לכולנו כי אין כחברות המתחשלת באש הקרב. אני  

 כמפקדכם במלחמת סיני.
 תודה לכם. 

 
 ברכת אלוף )במיל'( אברהם אדן )"ברן"( 

 ( 1956במלחמת קדש   82מג"ד )
 שנה לפלוגה א(  60חוברת במלאות תוך  )מ

 
קדש" הוכיח השריון את ייחודו, ומאז תפס את מקומו בצה"ל כחיל המוביל בקרב  "במבצע  

ובזכות קרבות    7בזכות התנועה המהירה וניצול ההצלחה של חטיבה  היבשה. היה זה בעיקר  
 עגילה וסכר הרואיפה. -בו בכיבוש א 82השריון שביצע גדוד 

ניצנה, עמד הגדוד מול שריון    –עריש  -עגילה מעורפה, וחסימת כביש אל-לאחר כיבוש אבו 
מאיים ממזרח וממערב. לפנות ערב הוא יצא להתקפה לכיבוש מוצב סכר הרואיפה. הכוח  

כוכבא, ופלוגת חרמ"ש  -פלוגת טנקים א' בפיקוד רס"ן משה בר  –  המסתער כלל שתי פלוגות
 בפיקודו של סרן ששון יצחקי. 

איי עבירות וביחסי כוחות קשים  ייחודה של פלוגה א' באותו קרב, בדבקותה במשימה בתנ
מאוד: הסתערות בטנקי שרמן )שהיו אז ללא גיר אוטומטי( בתוך חולות כבדים, מול שריון,  

  – . על אף שמרבית הטנקים נפגעו  שירו תחמושת נ"ט בכינון ישיר  ,תותחי נ"ט ותותחי שדה 
 היעד נכבש! 

 כול הכבוד לאנשי פלוגה א' השומרים על קשר מאז ועד היום. 
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 האימא של הפלוגה  –כוכבא -נחמה בר
 

 
 

קשה היה לַשֵמר את קשרי הרעות ארוכי השנים הקיימים בין אנשי פלוגה א' מחזור  
בר56קדש   נחמה  הגברת  של  והאכפתיות  הפעולה  שיתוף  אלמלא  )בריל(,  - ',  כוכבא 

מפעל   –אלמנתו של מפקדנו הנערץ משה בריל ז"ל. נחמה רואה בהנצחת שמו של משה 
והתייחס לחיילי הפלוגה כאילו היו    כוכבא ראה-חיים. היא מציינת שמפקדנו משה בר

כוכבא ז"ל הפכה נחמה ל"אימא של  - בניו. לאחר פטירתו של האלוף )במיל'( משה בר
 הפלוגה", ויחד עמנו היא פועלת להנצחת מורשת הפלוגה לדורות הבאים. 

 
 , יו"ר ועדת הפלוגה אל"ם )במיל'( שלמה ארבלי
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 סיפורים וכתבות על לוחמי פלוגה א'
 

 המפורסם על כיבוש סכר הרואיפה הקרב 
 של יעקב מאיה, שהיה מט"ק בפלוגה א'( "עוז... ומלאך לימיני )פרק מהספר "

 

 
 

המג"ד יצא עם קצין המבצעים אדולף לגבעת תצפית המשקיפה מזרחה. מהתצפית נראה בבירור, 
-אום  –ניצנה  על אם הדרך    ממזרח לנו, מוצב אויב עם עמדות מבוצרות. התברר שישב שם מוצב

מכיוון   ,עגילה וחסם את הכוחות הגדולים שלנו שהיו אמורים להתחבר אלינו ממזרח-אבו  –כתף  
עריש שלצדו  -פה על נחל אליסכר הרוא   הארץ. זה היה המוצב שלימים ייקרא "מוצב הסכר", על שם

  הוא ישב.
 אנו רואים את המ"פ שלנו רץ אלינו ונותן שאגה: 

 "הניעו מנועים". 
 שומעים את קולו של המ"פ:  , רגע היינו כולנו דרוכים בעמדותינו בטנקים- בין

מימין. מחלקה   2משמאל. מחלקה    1, אנו תוקפים את מוצב הנמצא ממזרח לנו. מחלקה  '"פלוגה א
 בסיס האש בפיקודו של אדולף".  3

 "נוע נוע, עשו כמוני, אישור, סוף!". 
חצו את הכביש לכיוון דרום והחלו   2ומחלקה  נפגעה. הוא    1המ"פ, משה בריל, ראה שכל מחלקה  

האויב הפנו את האש שלהם אליו ואל מחלקת אנשי  בדהרה באיגוף היעד. כאן ציפתה לו הפתעה ו
הטנקים שאחריו. תחילת תנועת האיגוף הזאת לא עזרה הרבה. טנקים נוספים הלכו ונפגעו. הטנק 

 . "תומס" נפגע. תומס עצמו נהרג והצוות נכנס להלם 1של מ"מ  
ל הכוח המסתער נשאר טנק בודד של המ"פ בריל ומנקודת התצפית שלו שלמעשה מכ  המג"ד שראה

ק של בסיס האש, שבגבעת התצפית,  ת  וסגנו על זחל"ם, החליט להכניס להסתערות גם את טנקי הר  
 . לעזרתו של בריל

ן היה פצוע, הטנק של מימון לא תיפקד, הטנק של קונפורטי היה  שלי, המ"מ שלנו אית   3מהמחלקה  
פגוע כבר מהבוקר וצוותו היה על הזחל"ם של הסמ"פ שנע בעקבות המ"פ בריל, כך נשארתי רק אני 

 כשיר לבצע את הפקודה. 
 !" "אמנון קדימה ללא מחשבה יתרה, נתתי פקודה לנהג:

התצפית, נגלה לעיני מחזה שלא אשכח לעולם.  ואז בעוברי את רכס גבעת   , הטנק נתן זינוק קדימה
פרט לטנק של המ"פ והזחל"ם של   ,ל הטנקים של הפלוגה נפגעו ומעלים עשןו למעשה ראיתי שכ

 הסמ"פ שעדיין בתנועה. 
על   האש  את  לכבות  המנסים  הבוערים,  לטנקים  מסביב  הצוותים  מראה  את  אשכח  לא  לעולם 

 ת אש ולירות אל היעד. הרכבים ובמקביל להוציא מקלעים, לתפוס עמדו 
אמנון הנהג הפעיל את הסירנה והגביר את מהירותו. חיילי האויב, מופתעים מהופעת הטנק הנוסף 

ל השמיים בצבע אדום ושלי, הפנו נשק רב לכיווני. אור דמדומים והשמש הולכת ושוקעת במערב, וכ
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מתחיל אודם האש   הולך וכהה. קשה להבחין היכן מסתיים אודם השמיים מהשמש השוקעת והיכן
 שסביבי. ואני על הטנק, חצי גוף עליון מחוץ לצריח כמיטב מסורת השריון.

 אני רואה בזוקה ישר לפני. אני נותן פקודה: 
 "בזוקה ישר לפנים! אש!"

ל רגע, אך הרגע לא בא!  ו אני ממתין רגעי נצח לירי שלנו על הבזוקה שאמורה להתעופף באוויר כ
 קשר ציילר:- מהטעןפתאום צעקה  

 ותותח הטנק נדם... "המפקד! סדן התותח לא נסגר".
 "תירה במקלע המקביל!" גחנתי אליו פנימה וצעקתי:

 עלה עליהם!"  בזוקה מלפנים! אמנון! ישר קדימה!ובאותה נשימה צועק לנהג: "
 הנהג האיץ ועלה במלוא המהירות על הבזוקה. 

 במקלע המקביל.  בקנה!"חסם  "המפקד! צועק לי: ציילר 
ואש מקלעים ורובים מכל עבר   אני נמצא בלב יעד אויב עם חוליות בזוקה של האויב מתארגנות

 ולכל עבר. 
ואני משותק לחלוטין מבחינת כוח אש תותח ומקלעים. צריך להחליט תוך שבריר שניה מה לעשות, 

ירות הטנק. בתוך שבריר שניה  שניות ואני עומד לחטוף פגז שידביק אותי ואת צוותי לק   3כי עוד  
 "אחורה".  אני צריך להחליט לשעוט קדימה, חסר נשק כבד, או לעצור ולתת לנהג פקודת

מוקף   ,עמוק לתוך היעד  ,פקודת "סע לאחור" לא עלתה כלל על הדעת. חשתי שהמפקד שלי לבדו 
 לגשת אחריו ולסייע לו. ואני חייב  יל התופת הזו שמול עיני ואויב אל מול כ

 "אמנון סע קדימה!" נתתי הוראות לנהג: ואז
"סע בתנועה מהירה תוך התקרבות לעמדות ולשוחות חיילי האויב לקיצור טווח יעיל של העוזי 

 )הנשק היחיד שנשאר לי(.  והרימונים"
  –   עולה בתנועה מהירה על עמדות האויב ביקשתי מהצוות שיעבירו לי את הרימונים. ובעוד הטנק

 רימונים ויורה בעוזי. אני משליך 
כך התקדמנו מעמדה לעמדה מוקפים חיילי אויב בלב מוצב שלהם ורק נשק קל ושרשרות הטנק 

 הם הנשק היחיד שלי. 
כלי המשחית מופנה עם  בזוקה  בעוד עמדת  מימין"  אני מבחין  "בזוקה  נוהל  מופעל  שלנו.  לטנק 

ם, של מפלצת אדירה המשתוללת  והטנק עלה עליהם. עבור חיילי האויב זה היה וודאי מראה מהמ
כשוט  ומכה  נגרר  דוקרנית  קונצרטינה  זנב  עם  )הסירנה(  גרונה  במלוא  ומייללת  רועמת  בקרבם, 

 שמאלה וימינה אחרי הטנק המשתולל בין העמדות. 
, המקלען שבתובה הצטרף והחל יורה על האויב. בוגנים  הנהג עשה את מלאכתו נאמנה ובינתיים,

רואה   אני  העין  הסגן אוריאל ממשיכים מזווית  וזחל"ם  המ"פ  טנק  גם  המוצב,  הצפוני של  בצד 
 ל עבר. ובסערה, יורים ומשליכים רימונים לכ 

זורק  לעמדה  מעמדה  ממשיך  אני  וכך  האישי,  ונשק  רימונים  עוד  אלי  להעביר  מהצוות  ביקשתי 
כאיש יפסק התופת. ואכן לפתע  ת רימונים ומצפה בקוצר רוח, מתי ההתנגדות של האויב תחדל ו

שבירת   רגע  היה  זה  אכן  ורצים.  הנשק  את  זורקים  מהחפירות,  קמים  וקבוצות  יחידים  אחד, 
בהשאירם  רוחם. החולות  לכיוון  ולברוח  לנטוש  החלו  וחייליו  מתמוטט,  שהאויב  כיסי    חשתי 

 התנגדות פה ושם. 
ים:  והשבת הטנק שלי לתקינות, מחשבותיי סערו בנושאים שונים ומשונ   הבחינ ל  התוך כדי עבוד

איזה לילה עבר עלינו! לילה של ניצחון לא יאומן אשר כולו לתפארתו של אדם אחד והוא המ"פ 
 . שלנו משה בריל. ניסיתי לעשות סדר במחשבות שלי במה שעבר עלינו בלילה גורלי זה

חי,   אני  עומד  "והכיצד  בבית,  בהורים,  נזכרתי  במוחי,  ולהתערבב  להשתולל  המחשבות המשיכו 
אדם... וסביבי עפו -ברגע זה? הרי כדור אחד בלבד מספיק כדי לגמור בן חושב ו   ממשש את עצמי, 
מזמזמים, שורקים ומתקתקים על הפלדה סביבי, ויצאתי מזה    –  פשוט באלפיהם  ,כאלה באלפיהם

 בשלום...". 
דרום. הידי פיקוד    בסופו של דבר נכתב סיפור הקרב, ובמסגרת זו הפלוגה כולה צוינה לשבח על

ציון לשבח מאת הרמטכ"ל, וגם שאול דוד   קיבל  כוכבא, -האלוף משה בר   בריל, לימים המ"פ משה  
מאוחר יותר הוסבו   ציון לשבח מהרמטכ"ל.  )אחד התותחנים( ואנוכי, כותב שורות אלו, הוענק לי 

 אלה לעיטור העוז.  לשבח ציונים
ל חיי חשבתי שכדי להתקבל לחברה הישראלית צריך לתרום ולהצטיין. אבל על קבלת "עיטור וכ
עוז" אפילו בחלומותיי הפראים ביותר לא חשבתי. כעבור זמן נודע לנו שהקרב שוחזר ופורסם ה

בביטאונים צבאיים, וצבאות זרים ביקשו פרטים על אותו קרב טנקים, שבו שני טנקים וזחל"ם 
 וצר בכוחותיהם הדלים. כבשו מוצב מב 
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לאחר מלחמת ששת הימים כאשר שוחזר הקרב על הסכר וצולם לצורך מורשת קרב. הצוותים היו  
, ואילו מפקדי הטנקים פינו את מקומם למפקדי  'מפלוגה א  82  ודהחיילים הסדירים הצעירים של גד 

ה  "והטנקים  דור  של  "המקוריים"  צה"ל ".1956ותיקים  ביחידות  שהוצג  סרט  בהרצאות   נוצר 
בנושא מורשת קרב. בין השאר קיבלתי עותק של הסרט ונתבקשתי להרצות בקורסי מפקדי טנקים, 
ובפלוגות מקצועיות. במשך השנים הייתי נוסע ליחידות שונות בנגב וברמת הגולן, להרצות ולספר 

 על ה"קרב על הסכר". 
 

 רוח קרב 
 ל פיס, עפר לבנת ביו

 ( 2015באוקטובר  4)כתבה מהעיתון מעריב מיום  
 

שנה עברו מאז כבשו חיילי פלוגה א' בחיל השריון את סכר הרואיפה בעזרת כמה שרמנים   60
של   תפקידם  את  מחדש  עיצב  הסיכויים  כל  נגד  שנוצח  הזה  הקרב  השניה.  העולם  ממלחמת 
עם  את המקסימום  ועשינו  גרוטאות  עם  "נלחמנו  מרכזי.  לחלוץ  מכוח מסייע  שהפכו  הטנקים 

 ה".המעט שהי 
 

 
אריה, אברהם מדליה )חלק  -מימין לשמאל: דוד שאול, אריה שמש, שלמה ארבלי, דני בן

 צילום: אבשלום שושני  מהוועדה המארגנת(. חברות אמיצה.
 

ימלאו   נובמבר  הצה"לית    60בחודש  בהיסטוריה  הנודעים  הקרבות  לאחר  סכר   –שנים  קרב 
עגילה )אזור ניצנה(  -במהלך מבצע קדש כבשו כוחות השריון את מתחם הסכר ליד אבו  .הרואיפה

 עשו היסטוריה.   –מידי המצרים וביותר ממובן אחד 
זה לצד זה לוחמי פלוגה א' , שלחמו   שבויבנובמבר ייערך מפגש מיוחד לרגל האירוע שבמהלכו    12-ב

יחד פני שישה עשורים, והלוחמים הצעירים המשרתים היום בפלוגה. לשם כך כינסנו את החברים 
לשיחה על זיכרונותיהם מאותה התקופה ומאותו   –ודוד שאול    שמ  י, אריה ש  ל  ב  ְר שלמה אַ   –לקרב  

ם ולא פעמיים במהלך השיחה. נראה כי כוכבא( עלה לא פע- הקרב. שמו של מפקדם, משה בריל )בר
 הכבוד שרחשו לו מאז ומתמיד רק הלך וגדל מאז.

מס'   במחלקה  טנק  מפקד  אז  ארבלי,  בחיפזון.  התחיל  המפורסם  הוועדה    1הקרב  יו"ר  והיום 
ל השתנה". הם יצאו  ו"בדיוק החליפו לנו תותחים בטנק והכ   :המארגנת של אירועי פלוגה א', מספר
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דעים לקראת מה הם הולכים. "לא ידענו כלום. לא ידענו לאן נוסעים ומה הולכים לקרב כשהם לא יו
 לעשות, ולכן נוצר מתח גדול, אם לא היה מפקד כבריל. זה היה נגמר באסון". 

ל הטנקים פגיעות, אבל איש מהם לא הפסיק להילחם. "כולם המשיכו לירות בקנאות ובקרב ספגו כ 
ל ו המ"פ הצליח לכבוש את היעד. אם היו יודעים לפני את כ  ודרך הפעולה הזאת, דרך הירי הזה,

המידע על היעד, על הסכר, לא היו יוצאים לקרב הזה. אבל האמנו במפקד ובדרך שלו. הייתה לנו 
 היה בלתי פגיע".  אמונה מלאה שהכדור יגיע עד אליו ויעשה סיבוב, הוא 

 
 מה אתה זוכר מהקרב? 

"כמות הפגזים והאש שנורו אלינו הייתה עצומה, כך שאתה לא מסוגל לחשוב ולתכנן. אתה עושה  
בדיוק מה שלמדת בשטחי האימונים. אתה עושה את זה באופן אוטומטי. האימונים הרבים שעשינו  

 הצילו לנו את החיים".  
ו שמונה חודשים "לפני המלחמה, הוצבנו במשך תקופה ארוכה בשטח דרומית לבאר שבע ושם בילינ 

באימונים, תרגולים ובימי ספורט. גיבוש בלתי רגיל. אהבנו והערכנו את בריל. היה לנו כבוד אליו  
והוא נתן לנו את ההכשרה הטובה ביותר. כשנלחמנו, נלחמנו בשביל המפקד, בשבילו. לא בשביל 

 האידיאולוגיה של מדינת ישראל". 
ל, הוצב במהלך הקרב בעורף. "הייתי בקו האחורי שמש, שהיה רס"פ פלוגה א', שעליה פיקד ברי

כדי שאוכל לספק תדלוק ותחמושת לטנקים ברגע שהם יתפנו. היינו צריכים להחזיר את הטנקים 
 ל השאר". ולתפקוד, שזה אומר להעביר תאי תדלוק, תחמושת, מזון, מנות קרב וכ

 
 מה חשבת כשחבריך היו בסכנת חיים ואתה לא איתם? 

הרגשתי מאוד לא בנוח מרוב החששות. כאיש טנקים, כמפקד טנק בעברי בפלוגה  "אני התפללתי.  
ל ו ל יעבר בשלום והכוהזאת, הלחיץ אותי לא להשתתף באופן פעיל בקרב, אבל התפללתי לאל שהכ

 כמעט עבר בשלום". 
 

 "כולם היו בהלם" 
 מה אתה זוכר מאותם רגעים? 

המתנו יחד עם עוד צוות והתפללנו שלא יפגעו. אבל מפקד עגילה. פשוט  -"בקרב חיכינו בעורף, באבו
 מחלקה מהפלוגה, פלש תומס, נהרג בקרב". 

את מה שקרה ברגע שהסתיים הקרב שמש זוכר כאילו זה היה אתמול. "עלינו לחניון לילה. ישבנו  
כולם עם מפקד החטיבה ומפקד הגדוד, והייתה מועקה כבדה על שנהרג לנו קצין מהפלוגה. אני  

 כר שבאותה התקופה בריל, כמה שהוא נחשב לאדם קשוח, בכה כמו ילד קטן כשישבנו יחד". זו
ל האנשים, בעיקר המפקדים. כולם היו בהלם  ו"אני חי את המפגש הזה. את הפנים העצובים של כ

ה  הקרב  אחרי  אותו  תורק  לנתח  תותחים   –חילו  מול  לעמוד  הפלוגה  הצליחה  איך  בו,  היה  מה 
 איך יצאנו מזה בנס אף על פי שנהרג לנו אדם אחד. זה היה חלום שיצאנו בנס". ישירים ונשק רב, 

 
 איך הקרב שינה לדעתכם את תורת הלחימה? 

ולא מה שהיה   שמש: "התחילו להבין שהשריון באמת עשה היסטוריה. הוא שהכריע את הקרב 
השריון הוא רק  בעבר. המהלך שינה את האווירה הצבאית בכלל, מאחר היה נהוג לחשוב כי תפקיד  

 לסייע" שמש הוסיף בגאווה כי "את הקרב הזה לומדים בכל בתי הספר הצבאיים בעולם ובארץ". 
שאול בכלל רצה להגיע לצנחנים, אך לא מצטער על כך לרגע. הוא עלה ממצרים ושירת כטען  דוד  

יוע  קשר, "חייל פשוט" בהגדרתו, במחלקה הקדמית של הטנקים: עד מבצע קדש, הטנקים נתנו ס
 לחיל הרגלים. נתנו חיפוי. הטנקים ירו עבור אחרים ואז הבינו שזה יכול להיות הפוך". 

 
 איך אחרי כל השנים אתם מצליחים לשמור על קשר קרוב? 

שמש: "אי אשר להשתחרר מהאחריות, מהאחידות, האהבה, מהנאמנות ומהאימונים המפרכים 
האימונים המפרכים וחוסר ההתפשרות הם אלה,  ל  ושעברה פלוגה א' בתחילת דרכה עם בריל. כ 

ל שנה כאשר הפלוגה ואני חושב, ששמרו על הפלוגה בקרב ועל החיבור אחר כך. אנחנו נפגשים בכ
מתייצבת ביום הזיכרון של בריל, ויש כמה פעמים בשנה שאנחנו עורכים ערבי רעות ביד לשריון  

כ  בין  ההדוק  לקשר  שאחראי  מי  מאליו.  מובן  לא  זה  במינו,  ואבל  היחיד  האדם  הוא  הפלוגה  ל 
ארבלי. אם לא הוא, אף על פי שאנחנו עוזרים לו, אני לא חושב שהמפגשים   –המשוגע והמטורף  

האלה היו מתקיימים. בטח לא מפגש שיהיה כמו השנה. הוא אדם שמושך ומניע את הגלגל ואנחנו  
 רצים אחריו". 
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שנים,    23בנו. עד שמשה נפטר מהתקף לב, לפני  ארבלי: "הכוח של הפלוגה זה הגיבוש שבריל החדיר  
 ל ומאז אני לקחתי על עצמי להוביל את הוועדה". והיינו הולכים אחריו. הוא היה הכ

 
 "היום אין מוטיבציה" 

 מה אתם חושבים על השריון של היום?
יום הם הרבה יותר טובים מאיתנו. לנו לא הייתה את צורת התקשורת המתקדמת שיש  כארבלי: "

תקשורת,   היום  יש  היום  מוטיבציה.  הייתה  לוחמים,  אנשים,  היו  אבל  הטכנולוגיה.  את  ולא 
 טכנולוגיה ולוחמים, אבל אין מוטיבציה". 

שאול: "אנחנו למדנו בצורה מאולתרת כי לא הייתה סימולציה כמו היום. עשינו את המקסימום 
כך, ההתנהגות של הפלוגה  עם המעט שהיה. אלה היו טנקים ישנים. נלחמנו עם גרוטאות. בנוסף ל

הייתה   פקודה',  'סירוב  אין  נפקדים.  כזה  דבר  שאין  זה  סביב  הייתה  בשגרה,  היומיום,  בחיי 
 משמעת". 

שמש: "היום זה כבר עולם אחר. זה לא מה שהיה פעם. הטנקים שלנו היו שרמנים ממלחמת העולם 
משהו אחר. אין מה להשוות   והלאה... זה  4,  3,  2,  1ל הטכנולוגיה, מרכבה  וה, והיום עם כ יהשני 

 בכלל. אבל לנו הייתה את רוח הלחימה שנתנה את הכוח לדהור ולנצח במלחמות". 
רק דבר אחד מעיב על השיחה. ארבלי שמדגיש כי הוא "מורעל על הצבא", כועס על צה"ל שלא נותן  

ההיסטוריה, אני רואה איך מספיק דגש להנצחת הקרב והפלוגה. "כשאני מסתכל בטלוויזיה בערוץ  
מראיינים את הלוחמים שהיו אז, שהם כבר בקושי יכולים לדבר. פניתי לרמטכ"ל וביקשתי להנציח  

', כדי שזה יהיה הרבה יותר מוחשי, הרבה יותר מושרש, כי זו  56בצורה רצינית את פלוגה א', קדש  
ההיסטוריה של השריון.   פלוגה שאין לה אח ורע בצבא ההגנה לישראל. זו הפלוגה ששינתה את

 ל חייליה קיבלו לאחר הקרב צל"ש". ופלוגה שכ 
 
 בנובמבר יתקיים המפגש ושומעים שאתם נרגשים.   12-ב

לחיילים   טובה  הזדמנות  גם  וזו  חברי  מפגש  זה  טובה.  היא  האירוע  לקראת  "ההרגשה  שאול: 
 החדשים לראות מה היה פעם. הם יוכלו ללמוד מאותה המלחמה". 

של היום יחד עם פלוגה א'. הדור של אז והיום. החיבור הזה הוא יוצא מן   82ע גדוד  ארבלי: "יגי
 הכלל ולא משנה מה יהיה, העיקר שניפגש". 
להזמין גם את האלמנות, הנכדים והנינים. אנחנו כבר  שמש: "אנחנו מצפים למפגש. אנחנו מנסים

לגיל   שנים80נושקים  עוד חמש  ולהגיד שיתקיים מפגש  לבוא  יהיה  . קשה  לא  אני מקווה שזה   .
 המפגש האחרון אבל אי אפשר לדעת מה יהיה". 

 
 מחיל מסייע לכוח חלוץ 

על  פלוגה א'. מתוקף תפקידו הוא גם דואג ללמד את חייליו  יונתן מאור הוא המ"פ הנוכחי של 
 אודות אותו קרב, שעיצב מחדש את משמעותו ומהותו של חיל השריון. 

 
 ההילה של הקרב? אצלכם בפלוגה מכירים את 

למשמעות  מעבר  הזה,  הקרב  כי  לזכור  צריך  א'.  פולגה  של  המורשת  את  מכיר  שלא  חייל  "אין 
ההיסטורית שלו, הוא היסטורי לא רק לפלוגה. זה מעבר תפיסתי בין חיל שהיה חיל מסייע בעיקר, 

א הקרב ', כשהסיבה המרכזית הי56- ' ומ56לכוח חלוץ. ההיסטוריה של חיל השריון היא עד שנת  
 הזה". 

 
 איך מעבירים לחיילים את המורשת, את הלקחים באופן שיוכל לשמש אותם בהמשך? 
ברים שהם ד"אני חושב שלקחי הקרב מצביעים על רוח הלחימה. קשה להסביר את זה. יש דנ"א,  

מחייבים, שהם לא משתנים. אתה נכנס לפלוגה א' ואתה יודע שזה חלק מזה. זה לעמוד במשימה, 
ל אפשרי, זה בדנ"א של היחידה. זה לא משתנה לדעתי. יש הרבה דברים שהשתנו  והכלהאמין ש

היום. שדה הקרב השתנה. אבל יש משהו    ןלטובה. אי אפשר לקחת תפיסות מפעם ולהנחיל אות
 ברוח ובדרך שממשיך עד היום". 

 
 עד כמה החבר'ה הצעירים מכירים את הקרב לפני שהם מגעים ליחידה?

ותו. אני חושב שאת שם הקרב הם יודעים. אבל מה בדיוק היה, אני לא חושב  "בודדים מכירים א 
שהם יודעים. אבל זה חלק מהתפקיד שלנו ללמד אותם. המשימה בראש ובראשונה היא ביטחונית, 
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להגן על גבולות מדינת ישראל, אבל מיד אחר כך זו משימה חינוכית. לוחם שנכנס לפלוגה צריך 
 יין זה להכיר את ההיסטוריה ואת הקרב הזה".לצאת אזרח טוב וחלק מהענ 

 
 איך התחושה לפגוש את מפקדי העבר? 

"את ארבלי פגשתי לפני חצי שנה במקרה כשהיינו בקו אילת. הסתובבנו בעיר ופתאום ראינו אותו  
 בטיילת. אמרנו לו שאנחנו מפלוגה א' ועוד באותו הערב הוא בא אלינו, אכל איתנו, דיבר איתנו". 

 
 על הסכרהקרב 

 )מתוך ויקיפדיה( 
 

לכבוש אברהם אדן )"ברן"(    בפיקוד  82הוטל על גדוד  (  1956באוקטובר )  31- בשעות אחר הצהריים ב
 בפיקוד ( M-50) 50-אם  עד שעות החשיכה. הגדוד כלל פלוגת טנקי שרמןסכר הרואיפה  את מתחם 
 )פלוגה ד'(, פלוגת  מימון- בן  יוסוףבפיקוד  (  M-1)   1-שרמן אם  )פלוגה א'(, פלוגת טנקי משה בריל  

 .ופלוגת חרמ"ן )חי"ר ממונע(ששון יצחקי,   בפיקוד חרמ"ש
מהכביש הראשי מסתעף כביש גישה קצר ניצנה,    בכיווןעגילה  - אבו ק"מ מצומת  4- המתחם שוכן כ

דרך המחנה המסתיים ליד תעלת מים. בחלקו הדרומי של המתחם מתנשא סכר בטון לגובה עשרות 
ף - אום  מטרים. המתחם אורגן כמערך המאבטח את מתחם ומהווה לו עומק. השטח החיוני של ַכת 

המתחם היה רכס ועליו ניצב בית המושל. את המתחם הקיפו מדרום וממערב תעלות עמוקות, שהיו  
מכשול נגד טנקים, ומצפון השתרע שטח חולי, שהיה קשה ביותר לתנועת טנקים. במתחם היה ערוך  

, שלא הספיקו להצטרף לנסיגתה של חטיבה  5י"ר שכלל פלוגת חי"ר ופלוגה מגדוד מילואים  גדוד ח
 חלקת ליטראות, מ  25תותחי    , מתוגבר בגונדת 17וכן חלק מפלוגת המפקדה של גדוד  ג'בל ליבני,  ל  9

 נ"ט ונ"מ.   ותחיארצ'רים )משחיתי טנקים(, ת
תהווה חסימה לעבר מגדבה, מחלקה מפלוגה  התוכנית לכיבוש המתחם הייתה: פלוגה ד' מוקטנת  

א' ומחלקה מפלוגה ד' בפיקוד הקמב"ץ אדולף אברמוביץ' יהיו בסיס אש, ואילו פלוגה א' מוקטנת 
 .ופלוגת החרמ"ש יסתערו על המחנה, תוך סיוע מהארטילריה

ו,  לוחמים נהרגו והיתר נפצע  4- של פלוגת החרמ"ש וזחל"ם   עם תחילת התנועה לעבר המתחם נפגע
אולם שאר הכוח המשיך בהסתערות. כאשר גילו המצרים את פלוגת הטנקים, מיד החלו לרכז את 
האש נגדה, וטנקים החלו להיפגע, אולם הכוח המשיך להתקדם. בהסתערות הסופית לעבר המחנה  

כשאליהם מצטרף טנק נוסף מכוח    )אוריאל רוזן(  וזחל"ם הסמ"פ)משה בריל(  נשארו רק טנק המ"פ  
 .הכוח הסתער לעבר בית המושל במרכז המתחם, תוך שהוא פוגע בחיילים מצרים רבים החיפוי,

עם החשכה הסתיימה הלחימה, עם תפיסת קצהו הצפוני של המתחם, ועם שחר תפסה פלוגה ד'  
 כתף. -אום עמדות חסימה לעבר

ות, ליטרא  17תותחי   6 מ"מ, 57תותחי נ"ט  ארצ'רים, 14לאחר הקרב נמצאו בסריקה של המתחם 
 .כלי רכב 170-מקלעים, כמו כן נמצא במתחם ציוד רב וכ  30-ותותח נ"מ,   4

פצועים מפלוגה א', כמו    15-פצועים, מתוכם הרוג אחד ו  30-הרוגים ו  14אבדות הכוח הישראלי היו  
 .כן נפגעו בהסתערות רוב הטנקים
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 טור טנקים ישראלי בדרכו מאבו עגילה לתעלת סואץ

 
 בכתבה "אגרוף הברזל"קרב הסכר 

 , תא"ל יצחק ארד )טולקה( 1969מאת קצין החינוך הראשי 
 

"הקרב על הסכר נהפך לשם דבר בתולדות השריון, ואף צבאות זרים הרבו לעסוק בלקחיו. הלקח  
החשוב והמרתק בין הלקחים הוא שלא מפלצות הפלדה חורצות את גורל המערכה, אלא האדם 

סכר   מול  אך המפעיל אותן.  כנואש.  להגדירו  במצב שאפשר  ונתקעו הטנקים  הרואיפה הסתבכו 
הלוחמים המשיכו בקרב עד לניצחון, חרף כול היגיון צבאי מקובל. הפלוגה המחישה את האמרה  

 יש רק אנשים מיואשים". – : "אין בקרב מצבים נואשים המפורסמת
 

 כתבה של אביעזר גולן
למעלה   במשך  חיילים.  של  דורות  התחנכו  שלאורו  שלו,  הגבורה  קרב  בעולם,  לוחם  צבא  לכול 
ממאתיים שנה התחנכו לוחמים בריטים על המסורת שקבעה חטיבת הרגלים הקלה, בהסתערותה  
המטורפת וחסרת התקווה על מערך התותחים הרוסי במלחמת קרים. לחיל הנחתים האמריקני  

 מערכת גליפולי.  –מקסיקו, ולאוסטרלים  בהיה הקרב על ורה קרוז  
הקרב הקלסי שלך חיל השריון הישראלי, הקרב שבו עוצבה דמותו ונקבעו הסטנדרטים שלאורם 

 . 1956באוקטובר   30- עגילה ב-חונכו דורות של שריונאים, היה "הקרב על הסכר" באבו
יותר   הרבה  גדולים  בקרבות  הישראלי  השריון  לחם  הסכר  על  הקרב  תושייה  מאז  גבורה,  וגילה 

ודבקות במטרה, שלא נפלו במאום מן הקרב על הסכר, ואולי אף עלו עליו. אבל הקרב על הסכר 
היה ההתחלה, שם יצא חיל השריון "מחיתוליו", שם הוכח לראשונה העיקרון שהופגן באורח כה 

אנשים מזהיר במלחמת ששת הימים, שהטנק הוא ה"מלך" בשדה הקרב, אך חשובים מהטנק הם ה
 שבתוכו. 

 מלחמת סיני. פתיחת  םבאוקטובר, שהוא יו 29- לזכר אותו קרב נקבע "יום השריון" ל
 

 יעקב העליון, איש הפלוגה בעבר, עיתונאי ב"מעריב" כתב את הדברים הבאים 
כי במקום הזה, בסכר הרואיפה, התחולל קרב   זרים  ופרשנים  "לימים אמרו מומחים ישראלים 

את המתחקים אחרי גבורות ישראל מן הצורך למצוא את שורשי הגבורה  מופת. נערכה זו פוטרת  
כוכבא. הם יכולים למצוא את מבוקשם כאן. במקום זה נולדה התפיסה  -בימי המכבים ומורדי בר 

 החדשה שהעלתה את השריון כראש וראשון לחילות היבשה. 
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 )מאתר הגבורה(  הקרב על השריון מאת אביתר אורן
גדוד השריון    56לפני   כבש  הרואיפה שבסיני    82שנים  סכר  הדרומית   – את  וקידם את המערכה 

 30מיל'( אברהם )ברן( אדן ז"ל, שהשבוע מלאו  בעל הגדוד ההוא פיקד האלוף ) .  לקראת הניצחון
לפטירתו להעריך את השריונרים   .יום  בצבא  התחילו  מגלה מתי  ההוא  הקרב  אל  נוסטלגי  מסע 

 . איך נראה מקרוב מפקד שמסתער על המטרה –יקר  הישראלים, ובע 
 קישור לכתבה: 

-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%91-https://www.gvura.org/a345006
%d7%94%d7%a9%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%9f 

 : QRקריאה באמצעות  

 
 

ְצִריחַּ   ָחׂשּוף בַּ
 

 הּוא ָהָיה ַחָיל, הּוא ָהָיה לֹוֵחם. 
ת ַהַטְנק ָאַהב. מַ ְבָכל ַר   "ח ֲאָבָריו א 

יָרה  ְגב  ת ַהְפָלָדה ָרָאה כ  ב  ְרכ  ת מ   א 
ל ֵחילֹות ַהַיָבָשה,   ש 

ְלָחָמה.  ת ַהְישּוָעה ְבֵעת ָצָרה ּומ  יא א  ָיב  ב ֵאש ש  כ   ר 
 

כָ  ת רּוַח ַהּלֹוֵחם ַאְך יֹוֵתר מ  ֵפַח א   ל ט 
ת ְנחּוָשה,  ש  י ָהַפְך ְלע   ַעד כ 

ְלָחָמה.  יַע ָכל אֹוֵיב ְבמ  ַיְכר  ְגרֹוף ַמַחץ ש   א 
 הּוא ָדַהר ָברֹאש, הּוא ָדַהר ְללֹא ַחת, 

ָזֵכר ַלֲעֵדי ַעד.  יַח, ָכְך י   ָחׂשּוף ַבְצר 
 

 צבי אלפר 
 

ְקִדים, ֲחֵבִרים   ָיִמים ְמפַּ  ִמֶשְכָבר הַּ
 

ים, ל ַחי  ים ש  ָכרֹון, ָימ   יֵמי ז 
ים, ָנֵתק ֵביֵנינּו ְלֵבין ַההֹוְלכ  ר ַבל י  ש   ק 

ת ָהאֹור,  ב  ת, ַשְלה  ב  ה ַהַשְלה   ַנֲעל 
ר ֵבין דֹור ְלדֹור.  ש  ת ַהק  ְנֹצר א   נ 

ָּלה:  ת ְואֹוָתּה ַהְתפ  ב   ְואֹוָתּה ַהַשְלה 
ְתַקֵדש ְשֵמּה  ְתַגֵדל ְוי   "ַרָבא"י 

ְשמֹות   ה. כָ ּוֲאר ַיֲעלוֲאהּוֵבינּו ְלנ 
ים,  ְכָבר ַהָימ  ש  ים מ  ים, ֲחֵבר   ְמַפְקד 

ים. ְחיּו ַבְמרֹומ  ַצח י   ַחֵיי נ 
 

 צבי אלפר 
  

https://www.gvura.org/a345006-%d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%9f
https://www.gvura.org/a345006-%d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%9f
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 דוגמה ומופת 
 

ולכן בחרנו להביא רק את סיפורו    תקצר היריעה מלהביא את סיפוריהם של כול אנשי הפלוגה, 
)בר ושל  -האישי של המ"פ המיתולוגי משה בריל  דוד שאול טוראי    –  מהלוחמים  שלושה כוכבא( 

 , ורב"ט יעקב )ג'קי( חזקיה )ז"ל, לימים תא"ל(. שלמה ארבלי )לימים אל"ם(רב"ט  ,)לימים סא"ל(
 

 כוכבא -בר (בריל )משה אלוף 
משה היה דמות מיוחדת במינה ששילבה אדם, מפקד שידע להניע ולסחוף את אנשיו בקרב ובעל  

 מנהיגות נדירה. 
בגליציה )אז חלק מפולין(, עלה לארץ בשנת    1930במארס    5-כוכבא, נולד ב -משה בריל, לימים בר

מנחם בגין שהיה והצטרף בנעוריו לאצ"ל. במסגרת האצל שימש תקופת מה הרץ האישי של    1942
פיקד   1951באוקטובר  שירת בצה"ל מיום הקמתו.  בצה"ל הייתה לו קריירה עשירה.    מפקד האצ"ל.

שהיה אז גדוד חרמ"ש, בפשיטה על מאהל בדואי ברצועת עזה. במבצע קדש   79על פלוגה ב' מגדוד 
הפלוגה בפיקודו , שאותה הקים ואימן באינטנסיביות שנה קודם לכן.  82פיקד על פלוגה א' מגדוד  

הייתה המובילה בקרב על משלט סכר הרואיפה בסיני. על קרב זה עוטר משה בעיטור העוז והפלוגה  
בן גייסות השריון אל"ם אורי  זכתה בצל"ש ממפקד  )שהיה מח"ט  -כולה  במלחמת קדש(.   7ארי 

חמה בקרבות בצפון השומרון ובעמק דותן, ובהמשך במל  45במלחמת ששת הימים פיקד על חטיבה  
והיה מפקדה הראשון.    188הביא להקמת חטיבה    1970. בשנת  לחמה החטיבה בצפון רמת הגולן

יום  במלחמת  בלבנון.  מחבלים  נגד  משוריינות  פשיטות  כמה  הוביל  הכיפורים  יום  מלחמת  לפני 
  1982שהדפה את השריון העיראקי ברמת הגולן. בפברואר    210הכיפורים היה סגן מפקד אוגדה  

לדרגת בפברואר    הועלה  השריון.  גייסות  למפקד  ומונה  הדרום.   1985אלוף  פיקוד  למפקד  מונה 
, ואחר כך פרש היה עוזר הרמטכ"ל להפקת לקחים ולאימון מפקדים ומפקדות  1990-1987בשנים  
 . שנות שירות בצה"ל 43בתום 

 

 
 כבא )בריל( כו-אלוף משה בר

 
 . 1992בנובמבר   19. נפטר ביום מונה למנכ"ל רכבת ישראל לאחר שפרש מצה"ל

 . 1989כתב ופרסם את הספר "מרכבות הפלדה", הוצאת מערכות, 
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התחומים  אחד  וברעות השריונאים.  הלוחמים  באחוות  הטנק,  שבתוך  באדם  בריל האמין  משה 
הטביע חותמו  תחום ההדרכה והכשרת הכוחות הלוחמים. האלוף בריל  שבהם ראה את ייעודו היה  

ופיקד על קורסים בכירים. בריל   וברמה האסטרטגית  על פיתוח תורת הלחימה ברמה הטקטית 
הניח את אבן היסוד להקמת אתר יד לשריון, וראה בכתיבה ובהנצחה של מורשת השריון ערך עליון  

 בחינוך הלוחמים. 
, ספד 2013אוקטובר  ב  27שנים לפטירתו של משה בריל ז"ל, באזכרה שהתקיימה ביום    21במלאות  

 לו כך אל"ם )במיל'( אוריאל רוזן, שהיה סגנו בפלוגה א' במלחמת קדש: 
שנים, משה, מאז שהלכת מאיתנו בעודך צעיר, מלא מרץ, טעון ניסיון וחוכמה צבאית,    21עברו  "

  – לאחר שנות שרות רבות ומגוונות, בהן שירת ותפקדת בכול מגוון התפקידים האפשריים בצה"ל  
 פיקוד, בתפקידי מטה, בתפקידי הדרכה ובפיקוד על קורסים.  בתפקידי

הייתה   והעתיד,  ההווה  לאתגרי  צה"ל  להכנת  במה שקשור  השנים,  לאורך  משה,  פעילותך  עיקר 
עוצבות חדשות ותרגול המפקדות בכול הרמות, באמצעות תרגילים שאותם הכנת - הקמת יחידות

 י שדה הקרב העתידי. וניהלת בכישרון רב, במקצועיות, תוך חזון וחיזו 
בכול אותם התפקידים שהוטלו עליך ובמשימות שנטלת על עצמך, הגעת להישגים ותוצאות שאין  
להם הרבה או כלל 'אחים ורעים". בעשייתך זו, נטלת חלק מכובד וחשוב בקידומו והעלאת כושרו  

ירה וקיום ורמתו המקצועית והמבצעית של צה"ל, בדגש על עוצבות וגייסות השריון מחד, ובשמ
 ביטחונה של מדינתנו מאידך. 

בעשייתך זו, משה, לכל אורך הדרך, בכל הפעילויות, המבצעים, הכשרת היחידות ובמלחמות, נתגלו 
לעיניי כולם )פיקודך, מפקדיך וחבריך כאחד( תכונותיך וכישוריך הבולטים לצד מנהיגותך, דבקותך 

התחומים והנושאים הצבאיים, כמו גם   במטרה, מקוריות מחשבתך, יסודיותך ומקצועיותך בכל
 אנושיותך ויכולתך לראות את הנולד. 

 בתכונותיך וכישוריך אלה, משה, שימשת לכולנו דוגמה אישית לחיקוי. 
 רוחך, משה, תמשיך ללוות אותנו לנצח. 

 " יהיה זכרך ברוך!
 

ְנִקיְסט  טַּ ת הַּ  ְתִפלַּ
 ( 1969קצר לאחר הקמת החטיבה בשנת  , זמן 188כוכבא, מח"ט ברק -)תפילה זו חיבר משה בר 

 
ים ָאָבק ָשֹחר.  ת ַבגֹוָלן נֹוְשמ  ל   ַסְלֵעי ַבז 

יב ַהְקָרבֹות ַלֲעֹבר; ת ְנת  י כֹוַח א  י, ֵתן ל  י כֹוַח, ֵאל   ֵתן ל 
ים; ְללֹות ַהַקְטיּושֹות ְוַנֲהַמת ַהתֹוָתח  ת י  ְשֹמַע א  י ל   ֵתן ל 

ְנֹשם  י כֹוַח ל  ים; ֵתן ל  ים, ַהּלֹוֲהט  ים ַהשֹוְרק  ף ַהְפָגז  ד  ת ה   א 
ה ַלהֲ  יּום ז  יָמה, א  יָמה, ַלְחֹתר ָקד  ְדֹבק ַבְמׂש  יַפת ַמּסֹוֵקי נ"ט ּוְמטֹוֵסי ְקָרב, ל  ְסֹפג ְתק  י כֹוַח ל  ֹדף  ֵתן ל 

 ְללֹא ַחת; 
י כֹוַח ְוע ים ש  ֹוֵתן ל  י  ים ֵאיְמָתנ  ם ַטְנק  ש ע  פ  ְקָראָתם, ְטָוח ְלַקֵצר, ְצמֹות נ  ְתַקֵדם ל  ְתמֹוֵדד, ְלה  ל ָהאֹוֵיב ְלה 

 ְואֹוָתם ְלַשֵתק ּוְלבֹוֵדד; 
ים, ְתָעלֹות הנ"ט ּוְׂשדֹות ַהמ  ְכשֹול  ְך ַהמ  ר  ְסַתֵער ד  ים ּוְלה  ְמדֹות ַהַטְנק  י כֹוַח ְלַזֵנק ֵמֲאחֹוֵרי ע  ים, ֵתן ל  ֹוְקש 

ר הַ  ְלֵעב  ְפֹרץ  ְלאֹור ְול  ְסַתֵער  ְלה  ים,  ְמַאְימ  ַהַטְנק  ַעל  ר  ֲאש  ים  ְוַהַרְרָנ"ט  ַהָבזּוקֹות  יֵלי  ַלְמרֹות ט  ים,  ְיָעד 
ל; ְדרֹות ַהַתי  ת ג  ְסָעָרה ּוְבַשְרְשרֹות ַהַטְנק א  ְפֹרץ ב  ל, ל  ְתֹקף ַבֲאֵפַלת ַהַּלי   ַהיֹום, ל 

ְמדֹות אֹוֵיב ְשֹטף ע  י כֹוַח ל  יַח ּומּוָרם רֹאש מּול   ,ֵתן ל   ; ֵאשהָ  תבַ לַ ָחׂשּוף ַבְצר 
ים ַעל ַהַטְנק ַבְקָרב ַהגֹוֵעש;  ים ַהְמַקְפצ  י כֹוַח ַלֲעֹמד מּול ַאְלֵפי ַכדּור   ֵתן ל 

ְתָיֵאש; ים ְולֹא ְלה  ָאנּו ְמַעט  יְך ַגם ְכש  י כֹוַח ְלַהְמש   ְוֵתן ל 
י כֹוַח   י; ֵתן ל  ה, ֵאל  יב ַהְקָרבֹות ַהז  ת ְנת   ַלֲעֹבר א 

י.  ּל  ת ש  ו  י ּוְלַחְבֵרי ַהצ  י כֹוַח, ל   ֵתן ל 
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 ( סא"ל)לימים   דוד שאולטוראי 
. היה תלמיד בבית הספר היסודי של הקהילה היהודית בקהיר ולמד 1937-דוד שאול נולד במצרים ב

ארץ ישראל של טרום המדינה ראה לראשונה בציור בספר הלימוד,   תקריאה וכתיבה בעברית. א
 בהיותו נער הצטרף  בתים קטנים עם גגות אדומים, מגדלי מים וחקלאים מעבדים את האדמה.ובו  

נוער בני עקיבא, שם ספג אהבה לארץ ישראל, לשירה ונופיה. הוא זוכר בערגה ובהערכה לתנועת ה 
רבה שירים עם מסר ציוני שלמד אז, ובהם את "שיר העמק" )באה מנוחה ליגע...( של נתן אלתרמן  
ולחן של דניאל סמבורסקי; את השיר "בין גבולות" )בין גבולות, בין הרים, ללא דרך( של חיים חפר; 

ולחן של  ואת   יצחק שנהר  פונה מזרחה( של  )פנינו אל השמש העולה, דרכנו שוב  "שיר החירות" 
 דניאל סמבורסקי. 

 

 
 ארץ ישראל הפסטורלית שבספר הלימוד 

 
עלה לישראל לבדו באונייה, ראה את הכרמל מתקרב ושר בהתלהבות    17בהיותו בן  1954בנובמבר  

כחייל    התגיס לצה"ל  1955שנה לאחר מכן בנובמבר  את "התקווה" עם כול העולים שהיו על הסיפון.  
 . 7בחטיבה  82והוצב בפלוגה א' של גדוד  לצנחניםה להגיע צ , רבודד

 

 
 50-דוד שאול )שני מימין( עם חבריו לצוות טנק השרמן אם
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 הלחימה במבצע קדש )מלחמת סיני( הוא מספר:ו כניסת הפלוגה למלחמהעל 
תיקונים והתגברות על בעיות טכניות   , שכללו השלמת הצטיידותבשטח הכינוס התקיימו הכנות  

מ"מ קנה קצר   75התותח המקורי האמריקני  התותחים מ  הכרוכות בהחלפתטנק השרמן,  בצריח  
- בטנק שנקרא מאז שרמן אם  AMX-13מ"מ מתקדם שקיים בטנק הצרפתי  75תותח ל  M3מסוג  

ביצוע  ו,  50 גם  כוונות  ית ,  טיפוליםכמובן  היו  בצוות    ועוד.אום  דני הטנק  אושרי  המ"מ  אל 
 קשר. -)בונבנטורה(, התותחן יצחק ניר, הנהג עוזי פורט, המקלען חיים כהן ודוד שאול הטען

עם אור   .תנועת לילה בטוראחר כך    שהיות וחניות עד הלילה.עם  התחלנו למחרת בבוקר תנועת יום  
  ארי במעבר הדייקה )מעבר הכרחי(.-ןב יצחק ל  "ראשון עברנו את יחידת הסיור החטיבתית של סא

 :מפקד הפלוגה מהדהד ברשת הקשר הפלוגתית )מתוך זיכרון( משה בריל בשלב זה נשמע קולו של  
סדר תנועה, מעבר ,  אישור מפקדי המחלקות  ", ובהמשךעבור!  "תחנות ברק כאן ברק: פקודות! 

 ". כון ליריימטור למבנה קו. ה 
 "תנועה ואש בחיפוי הדדי בין המחלקות. עבור. ,מחנה אויב לפניםבהמשך: "

 כאן מתפתחת התקפה בנוהל קרב חפוז ובתיאום בין מפקד הפלוגה ומפקדי המחלקות. 
של התקפה אחד  אימון הפלוגה אפילו תרגיל  מהלך  חיילי הפלוגה לא עברנו ב  , עלי לציין שאנחנו

 פלוגתית. 
על  ו  אלינכנסה  , ושהפלוגה כבשהעגילה  -מחנה אבו  היה היעד   ונערכה היקפית  דרך שער המחנה 

  דלק ב מחדש    נולהמשך הלחימה שלא איחרה לבוא. הצטיידהתארגנה  הפלוגה    הגבעות השולטות.
קרב.  ובתחמושת  ב   ,ג'ריקניםמ  )בנזין( הנשק  טיפלנומנות  ובכלי  של    בטנקים  וסיוע  סגן  בפיקוח 

רוזן אוריאל  הפלוגה  והחולייה  אריה  הרס"פ  ,  מפקד  לפגוע  שמש  בלי  התרחש  הכול  הטכנית. 
 בכוננות.

 
   האויב וכוננות ספיגה של אש הטרדה 

)מעבר לטווח    אפסלטווח ארוך שנקרא ירי    ירי  מתוך טנק שלידנובתגובה  ביצע  רוזן  הסמ"פ אוריאל  
 .שיש בו שנתות בטלסקופ(

 
 קרב הסכר 

בה   גדודית שהשתתף  פקודות  גדודית התקיימה קבוצת  סיור  מפקד הפלוגה משה  לאחר קבוצת 
וס   לחן חולשו גבי  על    בריל. לאחר קבוצת הפקודות מוסכם "הנע  המן בסימן  י המ"פ חזר בריצה 

 על הטנקים בחופזה וקולו של המ"פ נשמע בקשר פקודות בנוהל קרב חפוז.  עלו כולם " מנועים!
היעד ומשימות  ,שיטהה  , ציון  המחלקות  , כוחות  של  החיפוי    , סדר מסע  והשמטת  תנועה  תחילת 

מ"מ אריאלי    3  בפיקוד  איתן  שמאליבסג"ם  המחלקות   ,איגוף  מפקדי  אישור  עבור!  אחרי  נועו 
 ."היישר עבור "
מפקד   ש נהרג מפגיעה ישירה.לַ סג"ם תומס פְ   1לחימה אל ועל היעד טנקים נפגעים ומפקד מחלקה  ב

מאל )אין זווית לחיפוי( ובשלב מוקדם הפלוגה מקבל החלטה: לשבור ימינה ולקצר את האיגוף מש 
 שנפגעו מבצעים פעולה רגלית ויורים.  הטנקים  לצרף את החיפוי לכוח המסתער.

 
 ! שתי פגיעות בטנק שלי

ראשונה בחזית הצריח  הפגיעות ישירות:  בוהטנק שלי נפגע פעמיים    .בשלב זה היינו קרובים ליעד
המקלע המקביל ואני נפצעתי בשני הידיים. המשכנו  במגן התותח, הקליע לא חדר אבל ריסק את  

  דיווח  תהנהג עוזי פור   .באזור לוח השעונים  ,בנסיעה ולאחר מכן פגיעה שנייה באגף התובה משמאל
צוות היכון לפעולה רגלית יציאה  "אין אפשרות להפעיל את המנוע והמ"מ דני מפקד הטנק פקד  ש

 " דרך פתח ההצלה!
ח ההצלה תַ ח את פ  תַ חיים כהן הפך את הכיסא שלו ועם מכת פטיש פָ   לפי התרגולת המקלען הקדמי,

הצוות   החוצה  הוכל  הפתח  דרך  בקשר: כששתחל  לשמוע  הספקנו  עוד  ליעד.  מאוד  קרובים  אנו 
 ההתקפה הסתיימה לנוע להתכנסות על הכביש. 

בפיקוד   הטנקים  אחד  את  ועצרתי  במהלך הולצמן  עמוס  רצתי  שצורף  אחרת  מפלוגה  )מט"ק 
נערכו צוותים חדשים. למחרת קיבלתי  על הסיפון. ועל שלנו הצוות אנשי ל ווכ לחימה לפלוגה א'( ה

 . שנהרג בקרב הוראה לנקות את הטנק של תומס פלש ז"ל
התלווינו לגדוד  מאיה    ,כשחזרנו  יעקב  טנק  סא"ל  ואני,  מפקד  המג"ד  ללשכת  בריל  משה  למ"פ 

 וקיבלנו ממנו את מכתב ההמלצה לרמטכ"ל להענקת הצל"שים לשלושתנו.  )ברן( אברהם אדן
 זכה דוד שאול בעיטור העוז.  עגילה, שקדם לקרב הסכר, -אבועל לחימתו בקרב 



31 

 

ועשה תפקידים שונים והשתחרר בדרגת סא"ל. נשאר בקבע  כך   בתום שירות החובה   עבר   בתוך 
קציני חיל רגלים, קורס צניחה, קורס קציני  קורס מפקדי טנקים, קורס מדריכי אימון גופני, קורס  

פלוגות שריון. וקורס מפקדי  אויר  סיוע קרקע  פיקוד  שימש    שריון, קורס  עד ו   ממט"קבתפקידי 
ל  ו בכ  ובתפקידי הדרכה ומטה ברמת החטיבה, בקורס מפקדי טנקים ובקורס הקצינים.   ,מפקד גדוד
לחם  המלחמות  הכיפורים  יום  וכולל  סיני  ראשון.    ממלחמת  למניעת בתקריות  בקו  הסורים  עם 

מפקד הגזרה הצפונית   במלחמת ההתשה היהו  ,ההטיה של מי הירדן היה מפקד הגזרה הצפונית 
 . בתעלת סואץ

מ שחרורו  הביטחון  לאחר  במערכת  השתלב  וצרפתית  ערבית  השפות  את  ידיעתו  ובזכות  צה"ל, 
ובחו"ל זה החל  במשך עשר שנים  בתפקידים שונים בארץ  פרק  על מורשת קרב להרצות  . לאחר 

וגם למבוגרים,ליחידות צבא ול נוער בבתי ספר ובקהילות שונות,    וציוני   ערכי  מסר  בהעברת  בני 
  על  הנודע  הסיפור את גם מביא  כמובן הוא  רבה, לפופולריות הזוכות  אלה בהרצאות   ההמשך.  לדור
 (. 2  בעמוד הפרטים לפי  אליו להתקשר  יכול –  פעילותו על  נוספים  בפרטים  )המעוניין הסכר. קרב

 
 ( אל"ם )לימים   שלמה ארבלירב"ט 

בשנת   בירושלים  העתיקה  בעיר  נולד  ארבלי  ברגל  1937שלמה  לארץ  שעלו  להוריו    1933בשנת  , 
להוריו נולדו ארבעה בנים ושלוש בנות. הפרנסה הייתה  בצפון עיראק.  שבחבל כורדיסטן  מארביל  

ילדותו ובנעוריו  מלציפורי שבגליל. כבר    1951עברה המשפחה לחיפה ובשנת    1941בדוחק ובשנת  
בשנת  ארבלי    שלמהסייע   חבריו.  עם  להשתובב  אהב  ובמקביל  המשפחה  התגייס   1955בפרנסת 

לאשקלון. לאחר טירונות   ך ששכן ליד צומת הודייה הסמומחנה חסה ההיסטורי,  ב   82לצה"ל לגדוד  
סיים בהצלחה    היה חניך מצטיין בטירונות,(,  M3)   3-חי"ר והכשרה מקצועית על טנקי שרמן אם

, הפלוגה שעליה פיקד אז רס"ן משה בריל  82קורס מפקדי טנקים והוצב כמט"ק בפלוגה א' בגדוד  
 כוכבא(, לימים אלוף, ז"ל. -)בר

הייתה   ארבלי  של  הראשונה  האש  בעת  טבילת 
טנק   מפקד  סיני(,  שהיה  )מלחמת  קדש  במבצע 

ביום   לחימתו  .  1956קטובר  באו  29שהחל  על 
בציון  עוטר  הסכר"  "קרב  בשם  שנודע  בקרב 
לשבח )צל"ש( מאלוף פיקוד הדרום האלוף חיים 
כול  זכתה  שבו  הפלוגתי  לצל"ש  בנוסף  לסקוב, 

סיים ארבלי את קורס קציני   1957בשנת    הפלוגה.
טנקים   מחלקת  למפקד  ומונה  )קק"ש(  השריון 

אי שהוצבה  AMX-13)  13-אקס -אם- מסוג   ,)
במחנה נתן. באותה שנה אימן ארבלי וצעד בראש  
ישראל  את  לייצג  שנשלחה  שריונאים  קבוצת 
לקבל   זכה  שם  בהולנד,  הימים  ארבעת  בצעדת 
גייסות   ממפקד  השני(  )הצל"ש  אלוף  צל"ש 

לאחר שצעד ארבעה    ,השריון האלוף חיים בר־לב
נבחר    9בהיותו מ"מ בגדוד  ימים עם נקע ברגל.  

החיילים  בין  להיות  נשיא    גם  למצטיין  שנבחרו 
את הצל"ש השלישי קיבל ארבלי בשנת  המדינה.  

בחטיבה  ב ,  1966 אג"ם  קצין  ששימש    200עת 
שדמי ישכה  של  של  בפיקודו  מזהיר  חילוץ  על   ,

חמורה  בתקרית  צה"ל  של  והרוגים  פצועים 
  20- כבתל בית מירסים )שהייתה אז בשטח ירדני  

דרו וכ- מיתקילומטרים  לחברון    13-מערבית 
 . (לכישמזרח ל- דרוםמ קילומטר 

)רשימה   למנות  בצה"ל אפשר  תפקידיו  שלל  בין 
 חלקית(:

 מדריך בקורס מפקדי טנקים,  -
 , 82בגדוד מ"פ טירונים  -
 מ"פ טנקים סנטוריונים,  -
 , 9מפקד קורס מ"כים חרמ"ש בגדוד  -

 ' 56המט"ק מפלוגה א' קדש  ארבלי רב"ט 
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 ,200קצין אג"ם בחטיבה   -
 , 200מ"פ סיור בחטיבה  -
 מפקד גדוד מילואים ברצועת עזה,  -
 במלחמת ההתשה לאורך תעלת סואץ,  9מג"ד  -
 מפקד בסיס טירונים של השריון ברפיח,  -
 , 154וסמח"ט בחטיבה   11סמח"ט בחטיבה  -
 לשריון,  מפקד בית הספר -
 , 131ראש מטה אוגדה   -
 , 292מח"ט   -
 . 70סגן מפקד אוגדה  -
 

 
 מוביל בגאווה בצעדת ארבעת הימים וזוכה במקום ראשוןשלמה ארבלי 

 
, פלוגת הסיור הראשונה 514בחטיבה    135במלחמת ששת הימים שימש ארבלי מפקד פלוגת הסיור  

נכנס ארבלי לתוך בית שחשבו    סודר שלחוף מפרץ סואץ,-בשריון. ביום האחרון למלחמה, בראס 
כדורים מטווח אפס. שניים    7אותו לנטוש, שם ארבו להם חיילים מצריים. אחד מהם ירה לעברו  

מהכדורים פגעו בראשו אך הוא ניצל בנס. ארבלי פונה לבית החולים באילת ומשם למחלקת עיניים 
 בבי"ח דונולו ביפו. 

תקופתו    בגזרה הצפונית של תעלת סואץ.  9ארבלי מג"ד היה    1970-1968במלחמת ההתשה בשנים  
בגזרה זו הייתה גדושה אירועים ותקריות מול המצרים. בתוך כך ארבלי עסק בבניית המוצבים 

 .  אירועי בידור לחייליובארגון , וגם ובחיפוש פתרונות לסכנות המוחשיות של חייליו בגזרה
תו באתיופיה, שם הדריך מטעם צה"ל את כשפרצה מלחמת יום הכיפורים שהה ארבלי עם משפח

והספיק   האפשרית  במהירות  ארצה  שב  הוא  המלחמה  שפרצה  לו  שנודע  מיד  המקומי.  הצבא 
 .)לימים תא"ל(  אברהם ברעםאל"ם  שעליה פיקד    164להשתתף במלחמה בתפקיד סמח"ט בחטיבה  

היא כששימש מפקד בסיס טירוני   בעת שירותו  רפיח, אחת התקופות המרגשות  השריון במחנה 
. קיבל  שהואל לספק ליחידות צה"ל חיילים טובים יותר מאלה  . הוא האמין שיוכ1972-1970בשנים  

 , שזכו מאז ליחס מכבד וראוי. טירוניםלהמפקדים   להוא שינה באחת את היחס הלא תקין ש
ע" ואילו רמת האימונים  להוריד את רמת הטרטורים בבסיס להיקף בלתי מורגש  לתה  הצלחתי 

לאור זאת הבסיס שלי הפך למודל  ".  א סיפר בגאווהו" הנתוני המטכ"ל לפי  בעשרות אחוזים, וזאת  
בסיסי  כול  של  המפקדים  את  חייב  אכ"א,  ראש  אז  שהיה  )צ'יצ'(,  להט  שלמה  האלוף  חיקוי. 
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המוטו שלי היה    הטירונים בצה"ל להגיע אליי לרפיח וללמוד כיצד בסיס טירונים אמור לתפקד.
, והמפקדים חויבו  קל בקרב". לכן השיטה היתה מקסימום אימונים בלי רחמים  –"קשה באימונים  

 " לנהוג בחיילים בכבוד מרבי.
פרק מכונן נוסף בעת שירותו היה כאשר פיקד על בית הספר לשריון בג'וליס מיד לאחר מלחמת יום 

ראה את המתרחש בבסיס   ,, שכיהן אז כראש מחלקת הדרכהןהאלוף מנחם )מנדי( מרוהכיפורים. 
,  ארבלישעות, הוא אומר ל  4אחרי ביקור של  ונדהם למראה הסדר והארגון וקצב הכשרת הצוותים.  

ורק משוגע כמוך יכול להוביל את זה", אמר האלוף    ,"יישר כוח. נעשית פה עבודה מטורפת, יסודית
 והעביר את רשמיו למפקד גייסות השריון ולמטכ"ל. ן מרו

 . 1981בתום השירות הצבאי הוא השתחרר מצה"ל בדצמבר 
פעילותו בהתנדבות בתחומים לא מעטים, ובעיקר בצה"ל.   אחד הפרקים היפים לאחר שחרורו הוא

. עד היום הוא בשירות מילואים של חיל החינוך והנוער ומרבה להרצות בפני חיילים על מורשת קרב
מלחמת   על  מספר  סיני(  1956  דשקהוא  מלחמת  ,  )מלחמת  ההתשה  על  מלחמת  הימים,  ששת 
הכיפורים יום  שהי  , ומלחמת  בפגישה  שונים.  מבצעים  על  ל י וכן  הרמטכ"ל    ותה  כהונת  גדי  בעת 

 : "אתה מחדיר המוטיבציה לשירות קרבי הכי טוב שהכרתי". ארבלילהרמטכ"ל אמר  ,איזנקוט
 

 
 אלוף גדי איזנקוט -ארבלי בפגישה עם הרמטכ"ל רב 

 
 רב"ט ג'קי חזקיה )לימים תא"ל( 

 קצר מאוד אחרי המבצע( נכתב זמן  סיפור הלחימה של ג'קי, כפי ש )
וכללה   M50. הפלוגה הייתה פלוגת טנקי שרמן  'פלוגה א   82, גדוד  7בחטיבה  במבצע קדש שירתי  

. הטנק שלי היה גור מ"מ סג"ם תומס פלש ז"לארבעה טנקים בכול מחלקה. מפקד המחלקה היה 
 והצוות כלל: 

 ג'קי חזקיה  –מפקד  
 נדב מלר  – תותחן 

 יצחק כרוב  – קשר - טען
 חואטו מגוז   –נהג  
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 מאיר סוויסה  – מקלען 
בשעות אחר הצוהריים המאוחרות ראיתי את המ"פ משה חוזר בריצה לטנק שלו )בדיעבד התברר 

 " המג"ד  אצל  מתדריך  חזר  אחריו  ברןשהוא  ולנוע  להתפרס  ודגל  ידיים  בסימני  סימן  המ"פ   .)"
"נדפק, מכשיר הקשר-במבנה הסתערות. בקרב באבו  יכולתי    עגילה שקדם לקרב הזה,  ולא  שלי 

לשדר אלא רק בקושי ובמקוטע לקלוט את רשת הקשר הפלוגתית. פקודה מסודרת לתקיפה לא 
קלטתי, אך היות ואימון הפלוגה היה על רמה גבוהה לא היה צורך ביותר מאשר אותם סימני ידיים 

ואיפה. ודגלים כדי להבין שאנו מסתערים על יעד מסוים, שבדיעבד התברר לי שהוא מתחם סכר הר
 י שמץ ידיעה על גודל האויב, סוגו ופריסתו במתחם הנדון. ללא היה  

במבנה ההסתערות המחלקה שלנו הייתה ממוקמת בצד שמאל של המ"פ. הטנק שלי היה בצד ימין  
 ה כמעט במרכז הפלוגה, כשהמ"פ מימיני והמ"מ לשמאלי. ישל המ"מ, כך שהטנק שלי ה 

מ' מהיעד   1200-היה קצר מאוד. כשהגענו למרחק של כ   מרחק הנסיעה עד למגע עם האויב שבמתחם
טנקי   כמה  חפורים,  ארצ'רים  נ"ט,  תותחי  זיהינו  מאוד.  חזקה  אש  עלינו  מקלעים T34נפתחה   ,

כבדים ומה לא!? השבנו באש. זיהוי מדויק של המטרות היה קשה מאוד, והיות שהיינו בתנועה 
הפגיעה במטרות הייתה משימה קשה מאוד. למרות זאת   –)מיצבי ירי לא היו אפילו במחשבה(  

לנוע במהירות האפשרית ולעלות על השטח החיוני שהיה במקום   – המשכנו לירות, והחשוב מכול  
 הגבוה במתחם. 

הטנקים שלנו החלו להיפגע. המ"מ שלנו נפגע בראשו וראיתי אותו נופל לתוך הצריח והטנק שלו  
נעצר   ארבלינהרג במקום. ראיתי את הטנק של גור המחלקה  נעצר. בתום הקרב הסתבר לי שהוא  

ועושה "פעולה רגלית" )כנראה שנפגע או קרתה לו איזו תקלה(. את הטנק הרביעי של המחלקה 
 ראיתי מתעכב מאחור ואיבדתי קשר עין איתו. כנראה שגם הוא נפגע. 

המשכתי להתקדם בעקבות המ"פ ולירות בעיקר במקלעים ועבר החפירות של היעד, בכוונה לשתק  
את אש האויב. עברנו תעלה עמוקה והרבה גדרות ואז הטנק שלי חטף פגיעת פגז בצד הצריח ובחלק 
העליון של התובה. למזלנו הפגז רק הוריד את המעקה של המצמד והמנוע ולא חדר לתוך הטנק.  

של מכל    החיצוניה על הסיפון התחיל לבעור והיה חשש שכול הטנק יעלה באש, כי המכסה  ציוד שהי
הדלק "גולח" והמקום מכל הדלק נשאר סגור  
רק עם המכסה הפנימי. פקדתי מיד על ביצוע  

" חיצוניתתרגולת  זו  שריפה  פקודה   ."
שתורגלה הרבה פעמים באימונים הצילה את  

הטנק.    הצוות ואת הטנק שלנו. הנהג עצר את
קשר יצאנו מחוץ לצריח  -אני, התותחן והטען

עם מטפי כיבוי והשתלטנו על השריפה. באותו  
ובעזרת   מדפים  פתחו  והמקלען  הנהג  זמן 
מקלע התובה ונשקם האישי ירו וחיפו עלינו,  
כי מסביבנו היו חיילי אויב שיצאו מהשוחות  
ותוך כדי נסיגה ירו לכיווננו. למזלנו מהצוות  

 חד נפגע. שלנו אף לא א
אחת(   דקה  )בערך  השריפה  כיבוי  לאחר 
היו   המטרות  היעד.  לעבר  להסתער  המשכנו 
ושני ארצ'רים חפורים   קרובות, בעיקר חי"ר 
ואני   במקלעים  בעיקר  ירינו  לעברנו.  שירו 
זורק רימונים לעבר שוחות ומחפורות מלאות  
המתחם   בפסגת  נכנעו.  שטרם  אויב  בחיילי 

נוספים שה  טנקים  טנק    –יו שם  חברנו לשני 
 המ"פ וטנק נוסף שהגיע כנראה מכוח החיפוי. 
ורמתו   בטיבו  דופן  היוצא  האימון  לסיכום: 

לנו   )ברהגבוהה שהעניק  בריל  - המ"פ משה 
, שהיה חלוץ מבחינת התכנים ושיטות  כוכבא(

הוא שהביא להישג    –הקניית תרגולות לחימה  
 המזהיר בקרב על סכר הרואיפה. 

 
 

  

 רב"ט יעקב )ג'קי( חזקיה
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 '56ִלְפֻלָגה א' ָקֵדׁש  ֵהיָדד 
 

 '56מוקדש ללוחמי פלוגה א' קדש 
 כוכבא-ולמ"פ המהולל שלה משה בר

 
ן ַהְכָפר,   יר ּומ  ן ָהע  מֹוָשב ּומ  בּוץ ּומ  ן ַהק   מ 

ן ַהְּסָפר,  ְרָכז ּומ  ן ַהמ  ים, מ  יק  ם ָות  ים ַיְחָדו ע   עֹול 
מּון ַהְמ  ל ַהְפֻלָגה ְוָלא  ְקְבצּו א   – ַסְחֵרר  ֵהם נ 

ְתעֹוֵרר.  "פֵ מֵ ָכְך הַ  ְריֹון ַהמ  ל ַהש  ְגרֹוף ש  ֵבש א   ג 
 

ְפָלָאה,  ְכַלל ַחְברּוָתא נ  ְתַגְבשּו ֵהם ַבְפֻלָגה ל   ָכְך ה 
ָיד ַבַהְתָנָעה,  "פֵ מֵ הַ וְ   ַהְמֻהָּלל ֵהֵחל מ 

ל ֵמן ַבַּלי  ֵמן ַביֹום, א   לֹא ָחַסְך ָכל ַמֲאָמץ,  ,א 
ְמָרץ.  פּול נ  תּור, ַמָמש ְכמֹו ט  י ו  ים ְבל  מּון ְבַטְנק   א 

 
ם ֵיש ָחגֹור,  כ   ַגם ַמָּסעֹות ּוְצָעדֹות, ֵעת ַעל ַהש 

כֹון ְללֹא ָמגֹור,  י מּול אֹוֵיב ְביֹום ְפֻקָדה ֵיש ְלה   כ 
ים,  ל ַסָיר  ים ש   ְשטּוֵפי ָאָבק ְוֹחם ָוֹקר, ְבֹאָהל 

ְזֹכר.  יְך ל  יד אֹוָתּה ָצר  ת ַהתֹוָרה ֵיש ְלַשֵנן, ָתמ   א 
 

ְלָחָמה   ְתאֹום ָפְרָצה ַהמ  ים ָוֵשש, –פ  ש  ל ֲחמ   ָקֵדש ש 
ְסַתֲעָרה יץ ָמתּוַח ַהְפֻלָגה ה  ְקפ   ָפְתָחה ְבֵאש,   ,כ 

ים,  ְפָגע  ה, ֵיש נ   ַאְך ֵהָמה לֹא ָאְמרּו נֹוָאש,   ַהְקָרב ָקש 
ְכַבש!  ר ָכְך נ  כ  ית, ֻמַצב ַהּס  ים ְוַרְגל   ָירּו ַבַטְנק 

 
ת  ש  יא ְכָבר מֹור  ְריֹון ה  יְסטֹוְרָיה ֻמְפָלָאה ּוַבש   זֹאת ה 

ת,  ש  ּלֹא נֹוא  יָמה ּוְפֻלָגה ש  ל ְדֵבקּות ַבְמׂש   ש 
יבָ  צ  ר ה  ל ַהְפֻלָגה ֲאש   ה ַרף ָגבֹוַּה ַלָבאֹות ש 

ְצָבאֹות. ַר ְק ב   ְחָקר ַגם ב  י ְלמֹוֵפת, ֻמָשא מ   ב ֵהרֹוא 
 

 שאול נגר 
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 הקמת פלוגה א', המ"פ, האימונים וההכשרה לקרב 
 )קטע מספר של אל"ם )במיל'( שלמה ארבלי, שעומד להתפרסם בקרוב( 

 
טר"ש, אך מאחר שהייתה כוננות ופיזרו אותנו  היינו אמורים לקבל דרגת  מפקדי טנקים  בתום קורס  

לפלוגה א' בפיקודו של  82ליחידות ולא נערך טקס סיום, לא קיבלנו את הדרגות. אני הגעתי לגדוד 
רב־סרן משה בריל. ישר הצטרפנו מט"קים חדשים לפלוגה שסיימה טירונות והתחילה את הצמ"פ 

מ"פ בבקשה שיעניק לנו את הדרגה כי  עם משה בריל ושמרה על סככות הטנקים בחסה. באנו ל
החיילים לא נשמעים לנו. אחרי שבוע של שהייה בגדוד, אסף בריל את כול מפקדי הטנקים והעניק 
להם לאחר כבוד את דרגת הטר"ש. היה לנו מ"פ אמביציוזי ומקצוען, אוהב אדם ובן אדם, שלא 

 נתן לנו מנוחה והעמיד פלוגה לתפארת. 
חודשים באוהלי סיירים, כמעט כמו היום   8שטח אימונים ושהינו בשטח כ־במסגרת הפלוגה ירדנו ל 

וכול    – הספורט  הצעדות,  הטרטורים,  האימונים,  את  זוכר  אני  ואימונים.  אימונים  אימונים, 
האווירה שבעצם הכניס משה בריל באותה התקופה. כזכור מדובר על ערב רב של חיילים, שבאו  

 הפלוגה הזאת וגיבש אותה לפלוגה למופת.  ל אחד מעולם אחר. בריל לקח אתוכ
מעט דרומית לבאר שבע. התאמנו שם    302בשטח מחנה    ,והנה הפלוגה הזאת עוברת להתאמן בשדה

המ"פ בריל שיגע את הפלוגה הזאת לאורך כול הדרך. עוד    .כשמונה חודשים וגרנו באוהלי סיירים
סויים, כמו לדוגמה שקודם המפקדים  אימון ועוד אימון, מעיר את הצוותים בלילה לכול מיני ני 

ישנים באוהל הודי ואילו הצוותים ישנים באוהלי סיירים ואחר כך מתחלפים, או ישנים צוותים 
עם מפקדים יחד, וכול סוג ניסיון שיכול לגבש את הפלוגה. היו אלה שמונה חודשים של אימונים, 

לפני מלחמת   1956־ 1955ול חדש בשנים  עבודת פרך והמון כוננויות. כול התורה הזאת של השריון, הכ 
סיני. הכול חדש גם לגבי המ"פ בריל בעצמו. בריל הרי בא לטנקים מהחרמ"ש ובשבילו הכול חדש 
והוא רצה ללמוד הכול ולעשות הכול. הייתה לו אמביציה בלתי רגילה וכושר התמדה מדהים. וכן, 

 הוא שיגע אותנו.  
נערך תרגיל   1956ומנת לכול הדעות. בחודש אוקטובר  והנה אנחנו באמת כבר פלוגה מגובשת ומא

ואז החלו שמועות   ,302ממש קרוב לכביש שליד מחנה    ,. נכנסנו לאיזשהו חניון לילה82גדודי בגדוד  
על אפשרות של מלחמה, והוחלט להחליף בטנקי השרמן של הפלוגה את התותחים האמריקניים  

והקנה קצר לתותח מתקד  75המקוריים בקוטר   יותר  מ"מ  בעל קנה ארוך של    75ם    טנק המ"מ 
. באה הפקודה לנוע לכיוון סיני, 50. הטנקים המוסבים נקראו שרמן אם־ 13אי־אם־אקס־   הצרפתי

וכך מחניון הלילה התחלנו בעצם לנוע לכיוון קציעות, שם עוד המשיכו לעשות את הפעולות לקליטת 
התותחים החדשים, עם מערכות חדשות שעוד לא ניסו אותן והיה צורך לבדוק, לנסות ולתקן. את 

 ינו כבר בשטח. ההשלמה עש 
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ְנק ֶׁשל מֹוְיֶׁשה  טַּ  הַּ
 מלים: חיים חפר,  לחן: רפי בן משה

 שרה: להקת השריון 
 

יא ְתַחְלנּו ְקָרב ָבר  יַני, ַרק ה  ְדַבר ס   –   ְבמ 
י,  ְצר  ְריֹון מ  ְפֻלַגת ש  ה ב  ל מֹוְיש  ְתַנֵגש ַהַטְנק ש   ה 

ים ָאז ָסַגְרנּו   ְשַנב  ת ָכל ָהא  יַח ְוא   ַהְצר 
ים.  ים מּול ָהַרב  יל, ַהְמַעט   ְוָיָצאנּו, ָכָרג 

 
ְזמֹון:  פ 

ה  ל מֹוְיש  יָמה ֵהי! ָכְך ָעַבד ַהַטְנק ש   ְוָקד 
ר ַשַחר ַעד ֲחצֹות, ה ַעד   ֵמַהֹבק   ַלְיָלה ּומ 

ַנֲעָׂשה לֹו  ֵכינּו ָבאֹוֵיב ַעד ש  ְך, ְוה   ֹחש 
יצֹות.  ינּו בֹו ְקצ  ְרַבְצנּו ְוָדַפְקנּו ְוָעׂש   ְוה 

 
ְתאֹום בּום  ן ַהַצד, ְטַרחפ   , ָפָגז ָבא מ 

ת, ַהַגְלַגל, ַהֹכל ָהַלְך ַהֹכל ָאַבד.  ר   ַהַשְרש 
יד,  ַצָּוארֹו הֹור  ָחד מ  ָזָהב  א  ת מ  ר   ַשְרש 

ם ָשם א   ַני  ְמקֹום ַגְלַגל ש  ד. ב   ת ַהָמֵגן ָדו 
 

יָמה ֵהי!...   ְוָקד 
 

י ָירּו בֹו ָכל ַהְזַמן,   ַהתֹוָתח ַלַהט כ 
ר ָיָצא   ָיָצא ָצלּוי ּוְמֻטָגן.  – ָכל ָפָגז ֲאש 

ְבר   ין ,ה' ָאז ָקַפְצנּו ָכל ַהח  ָימ  ְשמֹאל ְוֵאש מ   , ֵאש מ 
ה   ל תֹוְך אֹותֹו ָקנ  יש א  י ַהתֹור ָכל א  ין...ְש ה    –ְלפ   . ת 

 
יָמה ֵהי!...   ְוָקד 

 
ין   ְנז  ם ֲחַסר ב   לֹא ָאַמְרנּו סֹוף ָשֹחר,  –א 

ְלֵפל ְוָשַפְכנּו ֵמָאחֹור,  ילֹו פ   ַרק ָלַקְחנּו ק 
ְתאֹום ֻבְכָנה  ג, אֹו ָיְבָשה פ  ם ָחַרק ֵמַסב אֹו ֹבר   – א 

ְצַבע ַהְקַטָנה  ָאז ָמַרְחנּו ם ָהא  ן ע  יז ֵמֹאז   ... ְגר 
 

יָמה ֵהי!...   ְוָקד 
 

ְגְמָרה,  ת נ   ַאֲחֵרי ָשעֹות ַהַתְחֹמש 
ים אֹו ַקְפצֹון ְלֵעת ָצָרה,  ל פּור   לֹא ָהָיה ַגם ְפָקק ש 

יט  ת ָידֹו ֲאַזי הֹוש  ר א  ב  ל ְמנֹות ַהְקָרב ָכל ג   א 
ית.  ר ֻקְפָסאֹות ְשעּוע  ׂש   ּוְבַבת ַאַחת ָפַתְחנּו ע 

 
יָמה ֵהי!...   ְוָקד 

 
יא  יַני, ַרק ָגַמְרנּו ְקָרב ָבר  ְדַבר ס   ְבמ 

י, ְצר  ְריֹון מ  ה ְגדּוד ש  ה ֵאיז  ל מֹוְיש  יר ַהַטְנק ש  ְשא   ָשם ה 
ים  ְשַנב  ת ָכל ָהא  יַח ְוא   ָאז ָפַתְחנּו ַהְצר 
ים.  ים ְוַהְכָזב  ּס  ת ַהנ   ְוָיָצאנּו, ְלַסֵפר א 

 
יָמה ֵהי!...   ְוָקד 

https://www.youtube.com/watch?v=wI_rPGx2_7s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wI_rPGx2_7s
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 לאנשי הפלוגה עיטורים וצל"שים 
 הבאים  בעקבות מלחמת סיני הוענקו העיטורים והצל"שים

 לאנשי הפלוגה: 
 : עיטור העוז

 כוכבא-ברלמ"פ רס"ן משה  .1
 למט"ק רב"ט יעקב מאיה .2
 לטוראי דוד שאול  .3

 :הדרום חיים לסקוב צל"ש אלוף פיקוד
 למ"מ סג"ם איתן אריאלי  .4
 למט"ק רב"ט שלמה ארבלי  .5
 לטוראי ישי קרן  .6

 ארי -אורי בן צל"ש פלוגתי לכלל הפלוגה ממפקד גייסות השריון
 

 
      צל"ש אלוף פיקוד       
 עיטור העוז     
 

 
 
 
 

הצל"ש הפלוגתי של  
 ' פלוגה א

 : ציון לשבח
"הנני לציין לשבח את פלוגה א'  

פעולת    82מגדוד   ביצוע  על 
בתוקפנות   טהורה  טנקים 
ובאומץ נגד מתחם שהיה מוגן  

ליטראות    25תותחים    6ע"י  
מ"מ    75תותחים    7נון ישיר,  יבכ
חלק    10-ו כי  אף  ארצ'רים. 

הוצאו   הפלוגה  של  מהטנקים 
האויב וקבלה  מכלל שימוש ע"י  

רק חלק קטן מהסיוע המובטח,  
את   בסערה  הפלוגה  כבשה 
תעלות   דרך  בעברה  המתחם 
ושוחות   גדרות  טנקיות,  אנטי 

 הגנה. 
ארי בן  מפקד  םאל"  , אורי   ,
 גייסות שריון 

 
 1957יוני  

  



39 

 

 
 

 : תיאור המעשה
בהתאם לתכנית  , תקפה יחידה בפקודו של רס"ן משה בריל משלט אויב.  1956באוקטובר    31-ביום ה

פלוגות להסתער על המשלט. למרות שפלוגה אחת נתאחרה, ועל אף אש אויב קטלנית,   2צריכות היו  
 נהג רס"ן משה בריל את פלוגתו ישר אל האויב והמשיך בהסתערותו, למרות שסבל אבדות כבדות. 

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

 ,1973אפריל  ,תשל"גניסן 
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 : תיאור המעשה
תקפה   שאול  דוד  טוראי  נמנה  עמה  שפלוגה  בעת  קדש"  ב"מבצע 
מחנה אויב, הפעיל טור' דוד שאול מתוך הטנק את נשקו האישי.  
- נוסף לתפעול כלי הנשק בטנק, השמיד מספר חוליות נ"ט קצרות

ואת חיי  טווח, אשר כוונו באותו זמן על הטנק ובכך הציל את הרכב  
 הצוות וכמו כן סייע להצלחת הפעולה. 

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

 1973אפריל  ,ניסן תשל"ג

 דוד שאול טוראי 
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 תיאור המעשה: 
ב"מבצע קדש", בשעת קרב על מוצב אויב, בהיותו מפקד טנק, התפרץ רב"ט יעקב מאיה, עם הטנק  
למוצב. למרות שעקב מעצור טכני לא פעל אף אחד מכלי הנשק של הטנק, הסתער רב"ט יעקב מאיה  

 עם הטנק, תוך זריקת רימונים, וירה מתוך הטנק בנשקו האישי. בכך סייע בכיבוש המוצב. 
 עיטור העוז על מעשה זה הוענק לו 

 דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי 
 1973אפריל  ,ניסן תשל"ג

 
 סרט משפחתי  –יעקב מאיה  

 

https://www.gvura.org/a344260-
%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95-
%D7%A9%D7%9C-
%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-
%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%94-
%D7%A1%D7%A8%D7%98-
%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-
%D7%A9%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%94-
%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94 

 

https://www.gvura.org/a344260-%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%A8%D7%98-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%A9%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://www.gvura.org/a344260-%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%A8%D7%98-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%A9%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://www.gvura.org/a344260-%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%A8%D7%98-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%A9%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://www.gvura.org/a344260-%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%A8%D7%98-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%A9%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://www.gvura.org/a344260-%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%A8%D7%98-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%A9%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://www.gvura.org/a344260-%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%A8%D7%98-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%A9%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://www.gvura.org/a344260-%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%A8%D7%98-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%A9%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://www.gvura.org/a344260-%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%A8%D7%98-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%A9%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://www.gvura.org/a344260-%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%A8%D7%98-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%A9%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
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 : סיפור המעשה
עגילה  - )נוסח לא רשמי(: סג"ם איתן אריאלי נפצע באחת ההסתערויות על מוצבי המצרים באבו 

והועבר לתחנת האיסוף הגדודית. כששמע שמחלקתו יוצאת להסתער שוב, עזב את התאג"ד והוליך 
עשיו אלה את אנשיו. גם בהסתערות זו נפצע אולם לא הרשה לחובשים לפנותו עד סוף הקרב. על מ 

 זכה בצל"ש אלוף. 
 חיים לסקוב, אלוף פיקוד הדרום

 1956אפריל 
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 סיפור המעשה: 
נפגע במזק-בזמן התקפת פלוגת טנקים בגזרת אבו ולמרות שרכבו  ם, בצע רב"ט שלמה ו"עגילה 

בטחת הרכב והמשיך לירות מתוך הטנק אל עבר האויב. יחד עם זאת פעל  א ארבלי פעולה רגלית ל
 והצליח להחזיר במהירות את הרכב למצב תקין. 

 . צל"ש אלוף הפיקודעל מעשה זה הוענק לו 
 חיים לסקוב, אלוף פיקוד הדרום

 1957אפריל 
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 סיפור המעשה: 
הנני לציין אותך לשבח על גילוי אומץ לב בשעת קרב. בזה כשפלוגת טנקים התקיפה משלטי האויב  

ם במהירות וזאת "בעזרת המקלען של הטנק לתקן את המזקו ם, הצלחת  "בסיני ורכבך נפגע במזקו 
 תחת אש חזקה והבאת הרכב לכוננות קרבית מבחינה טכנית להמשך הקרב.

 חיים לסקוב, אלוף פיקוד הדרום
 1957באפריל   1 ,ניסן תשי"ז
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 " הפלוגה ששינתה את ההיסטוריה בשריון"ספר  הקטעים מ
 

 כוכבא )בריל( ז"ל -אלוף משה ברה
 

 
 , 1956במבצע קדש   7חטיבה ב 82גדוד ב 'מפקד פלוגה א ,ל"ז  (בריל)  כוכבא-אלוף משה בר

 1973ל רב אלוף דוד אלעזר באפריל " על ידי הרמטכעל לחימתו במבצע קדש, עוטר בעיטור העוז 
 

היה ת.  ל מלחמות ישראל כמפקד בשריון. היה תמיד בקו הראשון של החזיו האלוף בריל לחם בכ
ובעל כישורים מיוחדים בניהול קרבות שריון. " מוכר בצה נועז, אמיץ  ל ובצבאות העולם כמפקד 
ניהל בכשהקרבות   בחיל השריון של צהואותם  היום  נלמדים עד  ובמרבית "ל מלחמות ישראל  ל 

 היה אהוב ונערץ על חייליו ועל מפקדיו  צבאות העולם.
 

 ל "ז (בריל )כוכבא -קווים לדמותו של האלוף משה בר 
בהתרגשות  , העלתה קווים לדמותו של בעלה.(בריל)כוכבא  - נחמה, אלמנתו של האלוף משה בר

והערצתה   לנו על חייו של משה. חשנו את אהבתה  גדולה, כאשר דמעות עומדות בעיניה, סיפרה 
ל מילה שלה. ישבנו בסלון ביתה ולמשה בעלה. לא הפסקנו את שטף דיבורה והקשבנו ברטט לכ 

אל הקירות. אין פינה שאין בה תמונה, תעודת הוקרה, מזכרות, אותות הצטיינות ועינינו נשואות  
בקופס  גבורה.  כ  ה ואותות  מונחים  מכ ונאה  האותות  בכול  השתתף  משה  ישראל.  מלחמות  ל  ו ל 

. תמונת ענק צבעונית מרהיבה "מלחמת שלום הגליל"המלחמות, החל מ"מלחמת הקוממיות" ועד  
יל עומד ליד הטנק, כאשר עיניו החודרות מביטות קדימה. פניו  ביופייה מראה את האלוף משה בר

ומשקפי הטנקיסט חובקים את מצחו.  אומרות נחישות וביטחון, על ראשו כומתת השריון השחורה, 
"על גילוי גבורה    –בצד אחר של החדר תלוי עיטור העוז, שאותו קיבל בריל מהרמטכ"ל דוד אלעזר  

 ". במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש
ל השוהה בחדר נפעם מדרך  וכול ארבעים ושלוש שנות שירותו הצבאי של משה ניבטות מהקירות. כ 

נחמה סיפרה לנו כי משה נולד  כוכבא, אלוף נעוריה.- ההנצחה שנחמה בחרה להנציח את האלוף בר
ילד צעיר  1930בשנת   ברח עם אמו לסיביר.   ,בגליציה. בתקופת מלחמת העולם השנייה, בהיותו 

ולא היה  בדרך הם עברו תלאות רבות מאד. אביו שהיה קצין בחיל הפרשים הפולני, נפצע קשה 
בזמן המלחמה הם  תם בקשר לאורך המלחמה. בסיביר משה ואימו סבלו מרעב ובקושי שרדו.יא

ה ואימו מש 1942שם נודע להם שהאב חי, אך לא נוצר ביניהם קשר. בשנת   , ןאעברו לטהרן שבאיר
המשפחה גרה   הגיע גם הוא לארץ והמשפחה התאחדה. עלו לארץ. לאחר זמן, כאשר אביו החלים,

ברחובות. עם גמר המלחמה פנתה ממשלת פולניה לאביו, שכזכור היה קצין בחיל הפרשים הפולני,  
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ץ, משה, שכבר התערה בחיי היישוב העברי באר  ל צרכיו.ווהציעה לו להגר לאוסטריה ושם ידאגו לכ 
 לא הסכים בשום פנים ואופן להגר לאוסטריה, וכך הצעה זו ירדה מהפרק

משה עזב את התיכון והתנדב לשורות האצ"ל. הוא היה אחד הפעילים הבולטים, וכינויו    16בגיל  
היה "מיליק". מעלליו של משה הגיעו לאוזני הבריטים, והם חיפשו אחריו כדי לעוצרו. האנשים  

, יהודים יוצאי תימן, החביאו את משה עד צאת הבריטים שברחובות  יים הטובים שגרו בשכונת שער
 ל "מן הארץ. עם הקמת המדינה משה עבר לשרת בצה

בחרמ”ש. למרות   79כשמשה היה בן עשרים, הוא הגיע במסגרת שירותו הצבאי לגדוד  ,  1949בשנת   
פעילותו וכישוריו. הוא  שלא סיים קורס קצינים החליט הפיקוד להעניק לו דרגת קצונה על סמך  

ל, ומיד לאחר המבחן ענדו על כתפיו את דרגות הקצונה. משה התקדם מהר "נשלח להיבחן במטכ
 ". ל חייו ו ל מקום שבו שירת הצטיין ובלט. נחמה אומרת בלהט: "הצבא היה כובדרגות הפיקוד, בכ 

וח הצבאי שומר על  ל חייו בצור ישראל. לדעתו, לא רק הכולמשה הייתה אמונה בלב, הוא האמין כ 
ל מקום בו פיקד טיפח את קציני הדת ודאג לספק  ו המדינה, אלא יש גם כוח עליון שמגן עליה. בכ 

תנאים נאותים לחיילים הדתיים. בסלון, במקום בולט על הקיר, תלויה תמונה גדולה ובה רואים 
בא )בריל(. כוכ-ל מברך את אל"ם ברן )אברהם אדן( ואת סא"ל משה בר" את הרב אריה לוין זצ

"אבי   המכונה  לוין  אריה  )הרב  לוין.  אריה  ברב  גדולה  בחיבה  מביט  משה  את  רואים  בתמונה 
המנדט, לבקר את האסירים בבתי הסוהר. הוא   תקופת דאג במשך תקופה ארוכה, ב האסירים" 
יוצאי המחתרות רואים בו דמות קדושה שתרמה רבות   ,עודד אותם ועד היום כול  ניחם אותם, 
 למשפחותיהם(.לאסירים ו

תחילת דרכו של משה בצה"ל הייתה בחרמ"ש. כמ"פ השתתף בהרבה פעולות תגמול בעזה בראשית  
גייסות השריון, יצחק פונדק, למשה לשיחה. היות  .50-שנות ה לפני "מלחמת קדש" קרא מפקד 

לקבל תחת  או  ללימודים  לצאת  חלופות:  לו שתי  הציע  הוא  בחרמ"ש  קצין מצטיין  היה  שמשה 
דו פלוגת טנקים. משה לא חשב פעמיים, הוא בחר מיד לקבל פיקוד על פלוגת טנקים. הוא למד  פיקו

בלילות, ותוך כדי שירותו הצבאי סיים בכוחות עצמו את בחינות הבגרות, ובהמשך השירות רכש  
נחמה סיפרה לנו כמה סיפורים שאפיינו את משה כאדם וכמפקד:  גם תואר אקדמי בגיאוגרפיה. 

באותם הימים  שצה"ל מגייס את אנשיו ומכשירם ללוחמים כדי שיגנו על המדינה.  "משה האמין 
בהם הייתם טירונים, נהוג היה שרס"ר המחנה לוקח מדי פעם את החיילים לעבודות ניקיון, סיוד, 

. חרה מאד למשה שהופכים אתכם לפועלי ניקיון. הוא פנה למג"ד סא"ל ברן  ד'עבודות מטבח וכ
ל להמשיך באופן כזה לשרת בגדוד וביקש לעבור לצנחנים. המג"ד הפנה אותו  ואמר לו שאינו יכו 

ארי, וגם ממנו משה ביקש לעבור לצנחנים. לאחר שיחה קצרה המח"ט שכנע -למח"ט אל"ם אורי בן
את משה להישאר בתפקידו כמ"פ טנקים, והבטיח לו שאיש לא יפריע לו בתוכנית האימונים. את  

 . לא יהפכו לפועלי ניקיון..."כוכבא -החיילים של משה בר 
סדרת החי"ר שלנו הייתה רצינית מאד, והנעליים שלנו נקרעו. משה לא רצה לראות את חייליו  
הולכים בנעליים קרועות. מספרת לנו נחמה, כי משה נכנס לאפסנאות וביקש מקצין האפסנאות 

כי טירוני ואמר  לו  נענה  לא  נעליים  נעליים עבור חיילי הפלוגה. קצין האפסנאות  לא מקבלים  ם 
חדשות, כי הנעליים מיועדות לחיילי המפקדה הוותיקים. משה הגיב בכעס, קפץ מעל השולחן ודאג  

לאחר "מבצע קדש" נשארנו חודשים רבים   ללוחמים האמיתיים... שהנעליים יגיעו לחיילי הפלוגה,
לנסיגה. אכלנו כ עד  נובסיני  יצאו מאפינו.  כי  עד  "מנות הקרב"  חמה מספרת שכאב ל הזמן את 

בפלוגת  המצרים  של  שדה  מטבח  ראה  הוא  מסיוריו  באחד  חם.  אוכל  אוכלים  לא  שאנו  למשה, 
 .קר המפקדה. הוא שם לב, שלחיילי המפקדה דאגו לאוכל חם, ואילו חיילי פלוגה א' אוכלים אוכל

בלילה לקח משה את אריה שמש הרס"פ ואיתו חייל נוסף, הם ניתקו את מטבח השדה ממקומו 
וחיברו לקומנדקר והביאו אותו לפלוגה. חיי הפלוגה השתנו לחלוטין, התחלנו לאכול אוכל חם. 
מ"פ המפקדה התלונן לפני המח"ט על שמ"פ פלוגה א' "גנב" לו את מטבח השדה. משה נקרא אל  
המח"ט ובשיחה עמו אמר משה: "החיילים שלי נלחמו, להם מגיע אוכל חם. אף אחד לא ייקח מהם 

 " משה היה אדם רגיש וחם, הוא רצה שאנחנו נאכל אוכל חם.את המטבח
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 אביב -הנצחת זכרו של משה על ידי עיריית תל 
להנציח את זכרו של משה וקראה רחוב על שמו. לרגל האירוע הדפיסה    אביב החליטה-עיריית תל

בעלון מציינים שמשה מילא תפקידים רבים בחרמ"ש  העירייה עלון יפה ובו העלתה קווים לדמותו.
ל דרגות הפיקוד, ממפקד מחלקה ועד מפקד גייסות השריון ואלוף ו ובגייסות השריון ועבר את כ

נכבד בעיצוב תורת הלחימה של השריון ובניהולם של תרגילים למשה היה מקום   פיקוד הדרום.
בשנותיו האחרונות בצבא שימש כעוזר הרמטכ"ל להפקת לקחי מלחמות. משה נחשב  אוגדתיים.

באימונים.  והן  קרב  בעתות  הן  ויצירתי  מוכשר  רבים,  לקצין  מקצועיים  מאמרים  כתב  בריל 
ל. "של צה   " עקרונות המלחמה"חדש את  הוא ניסח מ  העוסקים בשחזור קרבות ובהפקת לקחים.

הפלדה "ספרו   דבר.",  מרכבות  לשם  הפך  הלחימה  בתורת  המפקדים  העוסק  עם  נמנה  משה 
ל רמ"ח אבריו, בעל עבר קרבי מפואר. ושפיקודיו הלכו אחריו באש ובמים. הוא היה איש שריון בכ 

שנים,   43ל  "שרת בצה הוא   מחושב ואהוב על פיקודיו. בריל אמנם נחשב למפקד תקיף, אך שקול,
בכ בשנת  ולחם  והשתחרר  ישראל  מלחמות  למנכ . 1990ל  מונה  הצבאי  השירות  רכבת " לאחר  ל 
 (. 1991בנובמבר   19) ג"ג בחשוון תשנ "הוא נפטר בכ בתפקיד זה שימש עד יום מותו. . ישראל

 

 
 כוכבא ז"ל -כרית ועליה הדרגות והאותות של האלוף משה בר

 
 'בריל ופלוגה א

שבע שנים בלבד. בריל עשה עלינו רושם אדיר. הוא  -היה מבוגר מאתנו, חיילי הפלוגה, בששריל  ב
היה אדם גבוה ורחב כתפיים בעל קול ברור ורועם. היה לו מבט עיניים יציב וחודרני, ראינו שעומד  

אחווה  ":  ', אשתו של מוני, אומרת על פלוגה אעדינה לפנינו אדם בעל ביטחון עצמי, אדם אמין.
פ, שנתן לחייליו תחושת השתייכות וכבוד. בריל  "ורעות שכזו קשה למצוא היום, והכול בזכות המ 

פלוגה  " אומר:  יעקב העליון.  "הצליח ללכד קבוצת אנשים למשפחה אחת, ליחידה קרבית לוחמת
נוצרה פלוגה מיוחדת  בלי משה בריל.  ' ומשה בריל היו לדבר אחד. אי אפשר לתאר את פלוגה א  'א

ברילונפלא משה  האגדי  למפקדה  הודות  ממשי"ה  יעקב  הרציני, "ואומר:  ך  .  האיש  של  בזכותו 
המקפיד והאנושי הפכנו למה שהיינו. בריל היה קפדן אך הגיוני. הוא הפך אותנו, ילדים בני שמונה  

 ". עשרה, למיטב הלוחמים. בריל ידע לתת לנו יחס כפי שאף מפקד אחר בצה"ל לא ידע
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משה בחוכמתו ובדרישותיו ידע להפיק " על בריל את הדברים הבאים:    פ אומר"הרס   אריה שמש
לכ שרכש  והאהבה,  במטרה  הדבקות  המפרכים,  האימונים  מהפלוגה.  המרב  הם ו את  חייל,  ל 

ש הפלוגתי. הקרבה בין משה לבין חיילי  "ולקבלת הצל  "קרבות קדש"שהביאו את הפלוגה לניצחון ב
 ". גה פורקה בסיום המלחמההפלוגה התהדקה ביתר עוז גם לאחר שהפלו 

על פלוגת טנקים, הוא ":  "ידיעות אחרונות "כתב בעיתון    אלי תבורהעיתונאי   בריל קיבל פיקוד 
צד קשיחותו הוא לקיבל טירונים שזה עתה התגייסו והחל לאמן אותם בשיטות אימון מקוריות.  

 ". ם ל אחד מהם באופן אישי ולוחם כארי עבור זכויותיהם כחייליומגלה אהבה לכ 
משה היה אהוב ונערץ על ידי  ":  חן  'יעל מערכת היחסים של חיילי הפלוגה ובריל כותב העיתונאי  

אני  "פיקודיו ואהב לשוחח אתם. כשנשאל פעם מה מביא את פיקודיו לאהבה שכזאת. הוא השיב:  
 ". נותן בהם אימון

אבל הוא הגדיר  משה בריל לא קיים אורח חיים דתי,", נהג הטנק של בריל אומר עליו:  גדעון שפירא
להגעתו לעולם, הוא ייחס כוונה   קריות בעולם.את עצמו כמאמין גדול בקיומו של האל ובהעדר המ

שיש עמה שליחות. הוא ראה בשירותו הצבאי את הביטוי המובהק ביותר לשליחות שהוטלה עליו,  
וזה מה שנתן טעם לחייו. בשירותו הצבאי בא לידי ביטוי כוחו היצירתי. האם במקרה שינה את 

לבר מבריל  כ-שמו  בוכוכבא?  לפעול  באפשרותו  היה  עוד  וממשי  ל  משמעותי  אפיק  נשמר  צבא, 
האם יתכן שעם סיום שירותו הצבאי הסתיימה   ל שאיפותיו. ו לשליחות שנשא, גם אם לא התמלאו כ

הוא השאיר אחריו את  ?  בעיניו גם שליחותו המיוחדת עלי אדמות ואבד לו הטעם הנוסף של חייו
 ם. האנשים שאהב ואת מוקיריו הרבים המומים ואבלי

 
 בא? כמפקד ביום הראשון שלנו בצכיצד נתפס בריל  

שגבמספר   הפלוגתי.":  יעקב  מהמשרד  בריל  יצא  ולפתע  המפקד  במסדר  דממה   היינו  שררה 
מוחלטת, יכולת לשמוע זבוב במעופו. ראיתי לפני אדם עם הופעה מרשימה, גבר חסון, שחיוך רחב 

הוא המ זה  שאיש  מיד  הבנתי  פניו.  שלנו, "על  פי  פ  הפלוגה, שעל  של  כ האלוהים  יישק  דבר. וו  ל 
גורלי, קשר מיוחד, "אני נמצא במקום בטוח "הרגשתי ביטחון ואמרתי בלבי:   . נוצר בינינו קשר 

ומופת. מחנך ומפקד, הלכנו אחריו    הפ שלנו. הוא היה עבורנו דוגמ "שקשר אותנו החיילים עם המ
לעצמי לחזור ולהיות אם הייתי יכול לחזור ולהיות שוב חייל צעיר הייתי מאחל   בעיניים עצומות.

 ל".שוב חייל של משה ברי
 

 פחה שכזאת מש
לפלוגה א מיוחד  יחס  היה  של 'לבריל  המחזור  תמונת  את  מיוחדים.  קשרי אחווה  בינינו  נוצרו   ,

שהיה בצוות המ"פ: "בריל    יצחק ריבקיןהפלוגה תלה בריל בביתו במקום מכובד ובולט. מספר  
גיבש אותנו לפלוגה מיוחדת. נוצרה חברות אמת בין החיילים לבין המפקדים. רצינו להצליח, ולכן 

מנו למען המדינה, אך ניתנה האמת להיאמר, נלחמנו גם נלח  השקענו הן באימונים והן בקרבות.
פ לפלוגה יחסים של אהבה בלתי מוסברת. בריל  "פ שלנו. עם השנים נוצרו בין המ "למען בריל, המ 

. 'ל חיילי הפלוגה. גם כאשר טיפס בסולם הדרגות לא שכח אותנו, את פלוגה או את שמות כר  זכ
 היינו משפחה אחת".  –  'א  הוא יזם פגישות וכנסים, הוא אהב את פלוגה

 
 בריל כמפקד רגיש ואוהב

פ הודעה שאימו חולה מאד ומאושפזת בבית חולים בילינסון.  "הרס  אריה שמשבאחד הימים קיבל  
וכך הוא מספר: "לאחר שקיבלתי את ההודעה על האשפוז של אמי הייתי מודאג מאד ולא ידעתי 

הביט בי ושאל: "אריה, מה    ,ועמד בפתח האוהלפ  " מה לעשות. ישבתי באוהלי ולפתע הגיע בריל המ 
קרה לך?" חשתי שהנה הופיע המלאך המושיע, אך השתדלתי להתעלם משאלתו ולנתב את השיחה  

אך בריל שהבין יפה את נפש האדם ראה שאינני מתנהג כתמול שלשום. הוא חזר ושאל   לכיוון אחר.
רה סיפרתי לו על מחלתה של אמי ועל אותי: "שמש, מה קרה לך? אל תשמור הכול בלב". בלית ברי

כך שהיא מאושפזת בבית חולים. בריל התיישב על המיטה לידי, הניח ידו על כתפי ובקול שקט אמר 
תתלבש, אנחנו נוסעים. נסענו ישירות לבית חולים בילינסון. בריל עזב והשאיר אותי לסעוד  "לי:  

 . תאת אמי. לאחר שעתיים הוא חזר ושבנו לפלוגה לאחר חצו
. כזה היה משה, רגיש "אתה יודע שבזכותך הייתי בבית וביקרתי את אשתי"בדרך בריל אמר לי:  

 ". ואוהב. הוא רצה לתת לי הרגשה שאני גמלתי עמו חסד ולא הוא עמי
 

 פ שמתאימים זה לזה ככפפה ליד "פלוגה ומ
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ר יפה את מערכת פ. בינו לבין בריל היו יחסים מיוחדים. גדעון זוכ"גדעון שפירא היה נהג טנק מ
וכך הוא מספר:  בין בריל לבין הפלוגה.  היינו פלוגת הטנקים הראשונה שלו.  "  היחסים שהייתה 

התרשמנו שהוא קבע לגבינו מספר כללי פלדה נוקשים: לאף אחד מלבדו אין זכות החלטה ביחס 
להשפיל, אותנו,    " טרטר"אלינו; אסור להענישנו ללא רשותו או לפגוע במנוחתנו; אסור בתכלית ל 

. הוא ניחן בסמכותיות ומנהיגות כה טבעיות, עד שדי היה בהופעת דמותו  ' לפגוע בכבוד האדם וכד
הגדולה כדי שנאלם דום תוך ציפייה דרוכה למוצא פיו. חשנו כלפיו יראת כבוד המהולה בחשש של 

טירונות זכורה  ה ומעולם לא ניסינו להערים עליו. ראינו את עצמנו כבני בריל ואהבנו זאת.  , טירונים
הטובה   הקשרים  ממערכת  מעט  לא  שנבעה  מתמשכת,  כחגיגה  מפקדי    (הכפויה?) לי  לבין  בינינו 

הטנקים. בהזדמנות מסוימת הביעו בפני טירונים מגולני את תדהמתם על מערכת היחסים הזו. 
לצד כושר הביצוע הגבוה פיתחנו בפלוגה חיבה נאמנה איש לרעהו, על אף שהיינו אנשים השונים 

דרכו הצבאית אפשר לומר ללא פקפוק, שבריל החליט, בסמוך לגיוסנו, לעצב את   זה מזה בתכלית.
פ טנקים. אנו נמצאנו מתאימים לכך ככפפה התפורה היטב "מחדש, כאשר מונה לראשונה להיות מ

פ קראנו לו, ועשינו זאת מתוך חיבה רבה אליו. שלא יראה הדבר קל בעיניכם, בדרך כלל "לידו. המ
דבר, שמנו    לובהיותנו כבר טנקיסטים לכ  לא שררו יחסים כאלו בין טירונים לבין מפקדי פלוגות.

לב כי בריל מכין אותנו למשהו המהווה אצלו אמונה עמוקה. לעיתים בשיחות הפלוגה היה אומר 
. על איזו מלחמה הוא חולם שאלנו את עצמנו,  "כאשר תפרוץ המלחמה, יהיה כך וכך"כבדרך אגב:  

נחרצת שיש להתכונן אליה בכ לגביו, המלחמה הבאה הייתה עובדה  כי    זכורני  ל הרצינות. ואבל 
ואגב, )   "צאלים"באחת מסדרות האימונים המשמעותיות ביותר שלנו, שנמשכה כחודשיים וחצי ב 

, ראינו את בריל עובד על הכנת (זהו פחות או יותר הזמן שעבר לא פעם בין חופשות הבית שלנו
נהוגות בתקופה ההיא בשריון. במיוחד בלט הדבר  ידיעתנו לא היו  פעילויות מבצעיות, שלמיטב 

  16י  עות טנקים ליליות לאור הירח. הוא ליווה את האימונים בהרצאות תיאורטיות והדגיש, כבתנו 
לתקוף עם שחר באור ראשון. יש לזכור כי    כדיטנקים אמורים להגיע קרוב ליעדם בזמן חשיכה  

באותה עת חשבו כי תפקיד הטנקים הוא רק לספק חיפוי לכוחות הרגלים המסתערים. בריל ראה  
 . תנווכוח מסתער בקרב ולקראת קרב כזה הכין אאת הטנקים כ

 
 רץ?מה קורה בכבישי הא

נפצע קשה ברגלו בקרב על הסכר. הוא היה איש צוות בטנק של קונפורטי. בעזרת הצוות   שבתאי כהן
מספר:   הוא  וכך  הבוער,  מהטנק  להיחלץ  תל  "הצליח  החולים  לבית  הגעתי  רבות  תלאות  לאחר 

לים ושהיתי בבית החולים כחצי שנה. לאחר תקופת שיקום לא השומר, הייתי מרותק לכיסא גלג
קלה חזרתי לעבודה כמחלק לחם. היה לי רכב בו נסעתי בכבישי הארץ לרגל עבודתי. שמחתי לחזור 

אותי רכב צבאי וסימן לי    "חתך" באחד הימים כאשר נסעתי במכונית הלחם על הכביש   לשגרה.
לאחר חיבוקים וטפיחות  ב עם חיוך רחב וזרועות פתוחות. לעצור. ומה רואות עיני? בריל יצא מן הרכ

. חשתי שאדם 'על השכם הוא התעניין בתהליך השיקום שלי, הוא שאל אם אני מרוצה מעבודתי וכו
חם ואוהב מתעניין בי. הוא דרש שאבטיח לו שאם אזדקק לעזרה אצלצל אליו. לעולם לא אשכח  

 ". שלום כבימי מלחמהאת מפקדי הנערץ הדואג לחייליו בימי 
 

 ? מי יודע לשחק כדורגל
בריל טיפח את האימון הגופני שלנו, הספורט תפס מקום חשוב בחיי הפלוגה. מספר יצחק ריבקין,  

. בתחילת הטירונות פניתי בנאיביות "אביב   הפועל תל" הייתי שחקן כדורגל ב"פ:  " איש צוות המ
שחק עם קבוצתי. בריל פרץ בצחוק ואמר: לבריל וביקשתי שיאפשר לי חופשות בשבת כדי שאוכל ל

. באחת השבתות נערך בגדוד משחק כדורגל בין " גם אני משחק כדורגל, שנינו נשחק פה במחנה "
בכדור   החזיק  כשבריל  ברגע מסוים,  בשנייה.  היה  ובריל  בקבוצה אחת  הייתי  אני  שתי קבוצות. 

לבסוף  החיילים עמדו המומים.  נצמדתי אליו, אני הקטן, והוצאתי את הכדור מרגלי בריל הענק.
פ לא ישתוק על מה שעוללתי לו. לאחר  "קבוצתנו ניצחה את הקבוצה של בריל. אמרתי לעצמי המ
ובחיבוק שובר עצמות אמר לי: . מאז לא הפסקתי ל"אתה יודע כדורג" זמן קצר ניגש אלי בריל 

 ". להעריץ את בריל
 

 תחרות בהורדת ידיים
ונוקשות, היו לו דרישות גדולות  "מל הייתה לנו יראת כבוד גדולה   פ. בריל הקרין תמיד נחישות 

מאתנו. הוא רצה להפוך אותנו לשריונאים מעולים. לבריל הייתה נשמה גדולה ורגישות גדולה. הוא 
  . הוא לא רצה שנפחד ממנו, ולכן דאג להפגת המתח."לרדת אל העם"ידע שעליו גם  
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ועוד. עילות ספורפ כדורגל, התחרינו במשיכת חבל  בריל מאד. שיחקנו  על  הייתה אהובה  טיבית 
יד " כגברים אמיתיים לא דילגנו על תחרות בהורדת ידיים. בריל היה אדם חזק, רחב כתפיים עם  

של הפלוגה. איש לא עמד בפני   "הגבר". מדי פעם היינו מתחרים בהורדת ידיים כדי לבדוק מי  "נפץ
 ( צבי אלפר. )ל הפלוגה נכנעה בפני היד הימנית האדירה שלו, וגם אניועל כולם. כבריל, הוא גבר  

הייתי בנוי כהלכה   לפני השירות הצבאי עסקתי בספורט. הייתי אלוף הנוער בריצה ובקפיצה לרוחק.
ל היה אדם חזק מאד. כאשר הגויים ניסו להכות אותו בגולה, הוא  " והייתה לי תורשה מעולה. אבי ז

מכותיו בהם. האיכרים יראו מפניו וחלקו לו כבוד רב. לא פעם ניצלנו בזכות כוחו הרב    הפליא את
איש ". נהגו לכנות אותי בשם  "יד נפץ" ימיני, אבל יד שמאל שלי היא ממש    אני איטר יד של אבי.
ב"בראשית התורה  בקריאת  מתחילים  כיוון שכאשר  למה?  וזאת  כ"בראשית  פרשת" .  הספר ו ,  ל 

א לי להגביה את ולכן נהגו תמיד לקר  , ואז קשה מאד להגביה את ספר התורה.מגולל בצד שמאל
אני  "יום אחד התגברתי על הביישנות שלי ואמרתי לבריל:  הספר, כי ידעו שיש לי יד שמאל חזקה. 

בריל חייך וכמובן הסכים. התחלנו בתחרות ושנינו    "שמאלי, אתה מוכן להתחרות אתי ביד שמאל? 
התאמצנו מאד. אך לבסוף בריל לא עמד בפני השמאלית שלי ונכנע לי. הוא טפח על שכמי, חיבק 

כאשר ירדנו לסיני כעבור עשרים וחמש שנה, לשחזר את קרב הסכר ".  ל הכבודוכ "אותי ואמר לי:  
אותה יד   –ימין בריל אוחז כוס קפה ובשמאלו    הצטלמתי יחד עם בריל. הנה התמונה לפניכם. ביד

כזה היה  הוא מחבק אותי. אני כמובן מחזיר לו חיבוק בידי הימנית.  – "להכניע"שמאל שהצלחתי  
 בריל. מפקד גדול ואדם גדול. 

 
 ? מה קרה לחששות של איש הצוות

גדול אבל זה גם מחייב. לבריל היו דרישות רבות  " להיות בצוות מ זה כבוד  היה מפקד    הוא  – פ 
בזמן האימונים בשטח החששות שלנו התפוגגו. הוא גילה כלפינו "לה ריבקין:  'קשוח. מספר יצחק 

עגילה תרמו    -וקרבות הגבורה באבו  "מבצע קדש"יחס חברי, הוא קרב אותנו וסמך עלינו. הלחימה ב 
השנים הידידות עם  , צוות מיומן ואמיץ. "צוות לעניין "היינו   תרומה נוספת וקרבו אותנו עוד יותר.

יצא מגדרו, הוא אהב אותנו   בינינו העמיקה. כאשר בריל פגש את אחד מאנשי צוותו הוא ממש 
 ". ממש

 
 מפקד קשוח אך רגיש 

משה היה מקצוען, לוחם מעולה "פ של בריל אומר עליו את הדברים הבאים: "אוריאל שהיה הסמ
לפלוגה   להקנות  רצונו  היה  עז  מנהיגות.  כושר  הגבוהה ובעל  ברמה  מבצעי  וכושר  לחימה  יכולת 
ל הסובבים אותו. ואישית וסחב אחריו את כ   ה ביותר. משה היה מפקד קשוח, אך תמיד שימש דוגמ

ולקשיים של חייליו. חיילי  יחד עם זאת משה היה מפקד רגיש שהתייחס בכובד ראש למצוקות 
משמעת  שררה  בפלוגה  מחר.  דם  חוסכת  היום,  שזיעה  הפנימו  יחידה.   הפלוגה  וגאוות   מופתית 

ומותר לנו להתבטא   פ. הרגשנו שיש לנו חופש מחשבה,"כמפקדים בפלוגה השתדלנו לפעול ברוח המ 
ל נושא ונושא. משה הקשיב לנו, אך ידענו, כי מרגע קבלת הפקודה יש לפעול על פיה במדויק ובכ

ל  ו הפלוגה לבצע את כהמנהיגות, המקצועיות ויכולת הפיקוד הובילו את   ולחתור לביצוע מושלם.
חיל   במורשת  חקוקה  תישאר  ישראל  לביטחון  ייחודית שתרומתה  פלוגה  עוצבה  כהלכה.  הנדרש 

 ". ל לעד"השריון ובצה 
 

 ֵרעּות ֶׁשָכזֹו
 

יר ָאָבק,  ְסָפר, לֹא ַגְרג   ַאָתה לֹא מ 
ְדַחק.  ּלֹו ּוְלַאַחר ְזַמן נ  ת ש  ָעָׂשה א  י ש   כּוש 

ים ְלָך ָכבֹוד, ֹפה  ים ְבָך ֵאמּון, נֹוְתנ   נֹוְתנ 
ֵתן ֵמַעְצְמָך ַעד ְכלֹות.  ת  ה ש  ְמַצפ   ֵיש ֹפה ְמַפֵקד ש 

 
 ֵיש ֹפה ַאְחָוה, ֵיש ֹפה ֵרעּות,

ְכָלל לֹא ָפשּוט.  ה ב  ה לֹא מּוָבן ֵמֵאָליו, ז   ז 
יר אֹוְתָך ַבֵשם ְודֹוֵאג ְלַמְחסֹוְרָך  , הּוא ַמכ 

ְתָך.  יד א  יא ֵבית, ַהְמַפֵקד ָתמ   ַהְפֻלָגה ְלָך ה 
 

 צבי אלפר 
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 כך ראה בריל את הפלוגה שלו 
אנו מוצאים לנכון להקדים   , מלחמת קדש"מאז הגיוס ועד ל 'עוד לפני שנספר את תולדות פלוגה א 

נחמה אלמנתו של בריל מסרה לי  את המאוחר ולספר על תפיסתו של בריל את הקרב ואת הפלוגה.
את הדברים שכתובים בכתב ידו של משה ושנאמרו על ידו באחד מהכינוסים. אני מוסר את דבריו  

ה אהב את פלוגה כמעט בלשונם. הדברים ממש מפליאים, עד כמה משה היה גאה בנו, עד כמה מש 
. הקרב לכיבוש  "מלחמת קדש" ב  'הרבה נאמר ונכתב על הקרבות של פלוגה א"  אלה דבריו:'. וא

ביצעה את משימותיה למרות   זכה להערכה כקרב מופת, מכיוון שיחידת הטנקים  מתחם הסכר 
הקרב הפך למופת  האבדות הקשות שסבלה. תשעים אחוז מעוצמתה של הפלוגה אבד בהסתערות. 

למרות התופת שהשתוללה אף  ל הטנקיסטים גילו אומץ לב, העזה, מסירות והקרבה.ורה. כ ולגבו
מערכת "קרב זה ב לוחם אחד מהפלוגה לא הפנה גבו לאויב ולא נטש את משימתו תוך סערת הקרב.

פשר לשריון להכיר את ערכו הסגולי של הטנק, את העוצמה הטמונה  א    (כקרב פלוגתי וגדודי" )קדש
נותיו החיוביות, ובכך העשיר את חיל השריון. לקחי היסוד של הקרב הוטמעו בתפיסה  בו, את תכו

בכ מאז  ושולבו  המשוריינת  ישראל.ו המבצעית  מלחמות  הגורמים  ל  אחד  היה  הסכר  על  הקרב 
ל על ערכו ותפקידו של חיל השריון. ומאז היווה דגם וסגנון  "ויכוח בצהוהעיקריים שהביא לסיום ה 

טנ  ללוחמת  חטיבה  "מבצע קדש" לאחר   קים.ישראלי  הניצחון של  חמה -בביר  7, כשנערך מסדר 
גדוד הטנקים   הוביל  סיני,  בימת   82שבלב מדבר  לפני  בשדרת הצדעה  יחידות החטיבה  יתר  את 

בגמר המבצע   הובילה בראש הגדוד כאות הערכה על הצטיינותה בקרב.  'הכבוד. פלוגת הטנקים א
ל  ברן,  אלוף  סגן  הגדוד,  מפקד  כ הורה  את  בדרגה  הישגיהם וקדם  על  כהערכה  הפלוגה  חיילי  ל 

הדרום   פיקוד  מאלוף  אישיים  שבח  לציוני  זכו  בפלוגה  לוחמים  מספר  בלחימה.  המרשימים 
הערכת קרב הסכר כקרב מופת בשריון באה לידי ביטוי נוסף בהחלטתו של מפקד  ל." ומהרמטכ

חוב כלימוד  הסכר  קרב  את  לכלול  טל,  האלוף  השריון,  במסגרת  גייסות  בשריון  השריון " ה  ידע 
האלוף ברן החליט לשחזר את קרב הסכר במלואו בסרט תיעודי, סרט שיש לו השפעה  ".  ומורשתו

אולם ההערכה החשובה ביותר להישגיה המבצעיים של הפלוגה   על חינוך דורות של לוחמי שריון.
לאחר שחקר את מבצעי  .  ם אורי בן ארי"אלניתנה על ידי מפקד גייסות השריון באותה התקופה  

הנני לציין  : "ואלו דבריו . 82בגדוד    'יחידות השריון בקדש הוא פרסם ציון לשבח לפלוגת הטנקים א
בביצוע פעולת טנקים טהורה, בתוקפנות ובאומץ נגד מתחם שהיה    82מגדוד    ' לשבח את פלוגה א

רים. אף כי חלק 'ארצ  10- מ ו "מ   75תותחים    7ליטראות בכינון ישיר,    25תותחים    6מוגן על ידי  
מהטנקים של הפלוגה הוצאו מכלל שימוש על ידי האויב, והפלוגה קיבלה רק חלק קטן מהסיוע  

כבשה הפלוגה בסערה את המתחם בעוברה דרך תעלות אנטי טנקיות, גדרות ושוחות   –  המובטח
חמתיים ציון לשבח קבוצתי מעין זה למסגרת יחידתית שלמה על הישגיה המל (1957יוני  )  הגנה.

נוסף  ל. לפי דעתי לא זכתה לכך עדיין שום יחידה לוחמת בשריון. "מהווה תקדים נדיר ביותר בצה 
ארי, בן  אורי  הגייס,  מפקד  קבע  הסכר  בקרב  הניצחון  על  הערכה  כאות  יום   לכך,  פתיחת את 

 בו אנו מציינים את הישגי השריון עד היום שכיום השריון, יום    –  1956באוקטובר    29  –המלחמה  
ל המאפיינים של והיו לה את כ   –  "מבצע קדש "לקראת    ' ללא התנשאות ניתן לקבוע שפלוגה א הזה.

מעל  יהיו  הלוחמים  והן  הפיקוד  שהן  זקוקים  אנו  תיווצר,  עילית  שיחידת  כדי  עילית.  יחידת 
 ל המאפיינים הדרושים:ולפלוגה א’ היו כ הממוצע.

חברתי רגיבוש  קרבית;  בוח  עצמי  ;  המבצעיתיטחון  שריונית;  ביכולתה  חילית  רגאווה  של  ;  וח 
שהתבטא בהכרה יסודית של    ,ושר מבצעי שריוני מעולה; ככושר גופני מצוין;  שיתוף פעולה בפלוגה

ל תפקיד של אנשי הצוות  ושהיו מסוגלים לבצע כ  ,הטנק ומערכותיו ובאוניברסליות של צוותי הטנק
, סייר "במחנה"כבר לפני קדש. כשאורי דן, עיתונאי  גורמים אלו בלטו בפלוגה   שאיישו את הטנק.

. 'וא ביקר בין יתר היחידות גם בפלוגה א , ה1955ביחידות השריון להכנת הכתבה על החיל בשנת  
איון פורסם בעיתון יהר).  פלוגת הטנקים הטובה ביותר בשריון איון כי הוא סוקר את  י אמרתי לו בר

, שם הוכיחה את "קרבות קדש" רכשה הפלוגה בנתיבי  ולם את הבסיס ליחידת עילית  "(. אבמחנה"
לוחמת כיחידה  מסוגלת    ,סגולותיה  בקרב  מוצלחת  לחימה  שרק  נוספות  תכונות  גם  גיבשה  שם 

שכה   עד כאן דבריו המאלפים והמרגשים של מפקדנו המיוחד, משה בריל. דבריו אלה, ".  להקנות 
 אה בנו, ואנו גאים בו.מחממים את הלב, יהיו חרותים על לוח לבנו לעד. הוא התג 

 
 פ "שמש מתמנה לרס –מא ייש גם אבא וגם א ' לפלוגה א

פ. יגאל, "באחד מימי השבוע ניגש אלי בריל והציע לי לקבל את תפקיד הרס"מספר:    אריה שמש
פ שכיהן לפני, הודח על ידי בריל עקב עבירת משמעת. הייתי מפקד טנק וחששתי לעזוב את "הרס

ק בפלוגה  "התלבטתי מספר שעות. ניגשתי לחברי הטוב, שלמה ארבלי, שאף הוא היה מטתפקידי. 
לאחר שקיבלתי על עצמי את תפקיד (.  החברות שלי עם ארבלי נמשכת עד היום)והתייעצתי עמו.  
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ישבנו ערבים שלמים מחוץ למאהל על אחת הגבעות  פ נוצרה ביני לבין בריל קרבה מיוחדת."הרס
הפעילות את  כדי    ותכננו  לנקוט  שנוכל  ביותר  היעילות  הדרכים  על  בינינו  שוחחנו  המחר.  ליום 

להעניק לחיילי הפלוגה את מרב התנאים. בריל שהיה מפקד קפדן, שדרש הרבה מחייליו, השתדל  
ל מאודו לטפח את החיילים ולהעניק להם תנאי שירות טובים. הוא ממש אהב את חיילי הפלוגה  ובכ

ל מה שקשור למנהלה. הודות להתערבותו של  ולפלוגה לא חסר דבר בכ .והדריך אותי לפעול בדרכו
 ובגדי עבודה,   'ל הציוד הדרוש. לחיילי הפלוגה לא חסרו בגדי או בריל השגתי עבור הפלוגה את כ

ל חייל קיבל בגד שמתאים למידתו. הדלק והתחמושת ונעליים קרועות הוחלפו ללא שום בעיות, כ 
 דרושה. בריל ידע לדרוש, אך ידע גם לתת. הגיעו לטנקים בזמן ובכמות ה

 
 ואריה שמש בכה  "אפטר"הפלוגה לא יצאה ל

, היו  "אפטר "שמש לא בכה בגלל ביטול ה "פ:  "לארבלי יש גרסה קצת שונה כיצד מונה שמש לרס
המ אותו  תוך דקה הפך  כי  בכה  הוא  לבכי.  יותר  רציניות  בריל מרב"לו סיבות  למלך  " פ  זוטר  ט 

היינו בעיצומם של אימונים קשים ומפרכים, כמיטב המסורת של בריל. התאמנו בשטח   הפלוגה.
. לנו באוהלים, נשמנו אבק ואכלנו  "מבצע קדש" דרומית לבאר שבע. היינו שמונה חודשים לפני    302

הבילוי הקבוע בבאר שבע היה לגשת למסעדת  ופר שלנו היה לצאת לאפטר לבאר שבע.'זבובים. הצ 
 שם ארוחה טובה. מוריס ולאכול 

ערב אחד, כשהיינו מוכנים נפשית לאפטר הנכסף, נשמעו יריות באוויר. לא ידענו מה פשרן של יריות  
כי הרס לבסוף התברר  של  "אלו.  סופו  שלנו.  על האפטר  ביניהם  התווכחו  והקצין התורן  יגאל  פ 
היריות. הוא    פ ושמע את הסיפור על"למחרת בבוקר הגיע בריל המ הסיפור היה שנותרנו במחנה.

פ ואת הקצין תורן. מה שנאמר באוהל לא שמענו, אך כעבור דקות "קרא אליו לברור את יגאל הרס 
פ, כשדמעות "ק אריה שמש, אל אוהלו. שמש יצא מאוהל המ "אחדות זימן בריל את ידידי, המט

לי    ואז שמש סיפר  "פ, למה אתה בוכה?" מה עשה לך המ: "זולגות מעיניו. נבהלתי ושאלתי אותו
פ. הרגעתי אותו ואמרתי לו שזה מינוי רציני ומכובד, שמעיד על הערכה שיש "שבריל הפך אותו לרס

כמובן,  פ, והוא ביצע את התפקיד בצורה הטובה ביותר." לבריל אליו. שמש נרגע והחל לשמש כרס
 . "שמסורת האפטרים לצאת למסעדת מוריס נמשכה

 
 עדת ארבעת הימים צ

ח אברינו, אבל תוך כדי הכשרתנו ללחימה בטנקים "ל רמוהיינו טנקיסטים בכ כפי שכבר אמרנו  
פ שלנו לפני שהגיע אלינו היה  "עסקנו גם באהבה הישנה של בריל לחיל הרגלים. כבר אמרנו שהמ

של גדוד  'ש. בחיל העריכו מאד את בריל כלוחם וכאיש רגלים, ולכן לא פלא שפלוגה א"פ בחרמ"מ
פ של בריל מספר "אוריאל שהיה הסמ  יסות השריון בצעדת ארבעת הימים.נבחרה לייצג את גי   82

בריל צעד תמיד בראש, נתן את הקצב  כי הפלוגה כולה ללא יוצא מן הכלל התאמנה לקראת הצעדה.
יונתי  "ל המסלול. זכור לי כי השיר האהוב ביותר עליו היה  וושמר על מורל גבוה. שרנו לאורך כ 

ל פעם. אם נחשב את מספר ומ כ"ק   40צעדות של    14ר כי האימון כלל  אוריאל אומ".  בחגווי הסלע
ל דאז, משה  "הרמטכ מ... הקדמנו הרבה יחידות מחיל רגלים." ק  560-מ שהלכנו ברגל נגיע ל"הק

 : את הפלוגה שהגיעה למקום ראשון ציין לשבחדיין, 
 על הליכה צבאית נאה ומופתית,  ▪
 על סיום הצעדה ללא נפל, ▪
 . יכולת ומורל גבוהעל הפגנת  ▪

זכתה    'פלוגה א ארי.-ם אורי בן"ד ברן ומפקד החטיבה אל"ביום האחרון לצעדה התלוו לפלוגה המג
לבריל הייתה נחת רבה מאיתנו,  להערכה רבה בגדוד ובחטיבה בעקבות ההצלחה הגדולה בצעדה.

שנסעה    מאוחר יותר מונה בריל להיות סגן מפקד המשלחת הוא התגאה בהצלחתה של הפלוגה. 
 להולנד כדי להשתתף בצעדה דומה שנערכה שם. 

 
 ן משה בריל "לרס 7ט  "הבעת הערכה אישית של מח

. וכך 'ובו הביע את הערכתו למפקד פלוגה א   82ד  " ט מכתב אישי למג "שלח המח  1956ביוני    14-ב
 הוא כתב 

 הבעת הערכה נדון:  ה
ולהפליא.   הל בוצע לדוגמ" הצעידה של צה צוע קבוצת הצעידה של הגדוד לתחרות יאימון, ארגון וב 

 . ל כולו לארגון תחרויות דומות בעתיד"מאלפת לחטיבה ולצה ההדבר משמש וישמש דוגמ
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אבקש ממך למסור  ן משה בריל חלק רב בהצלחת המפעל. הדבר התאפשר עקב יוזמתו ומרצו." רסל
 ה.לו את ברכתי ואת הערכת החטיבה כולה למפעל ז

 ם "אל –אורי בן ארי  
 7פקד חטיבת שריון מ
 
 

 חברים מספרים 
 הקדמה קצרה לסיפורים של החברים 

הנושא נלמד עד  . רבות נכתב על כך בעיתונות,'קרב הסכר הוא ללא ספק גולת הכותרת של פלוגה א
פ של בריל בקרב, הוציא חוברת "הסמ ,  אוריאל רוזןאל"ם )במיל'(  היום כמורשת קרב בחיל השריון.  

מהלכי הקרב. חברים אחדים כתבו על קרב הסכר מנקודת המבט שלהם, כפי שהם ל  ו מפורטת על כ
סיפורים אלה יתפסו מקום נכבד בספר זה. אך דומני, שיש צורך   חוו אותו וכפי שהם זוכרים אותו.

להקדים ולספר את הסיפורים האישיים שלכם הקשורים הן לקרב הסכר והן לאירועים מעניינים 
ל  ו נתחיל לספר את הסיפורים השונים שלכם המרגשים והמעניינים. כ  .שקרו לחברים לפני הקרב

 ה.מה שיסופר פה ייהפך לזיכרון הקולקטיבי של הפלוג 
 

 "החזרה למצרים"  –סיפורו של דוד שאול
המשטרה  '. " מספר כיצד עלה לארץ וכיצד השתלב בפלוגה א  ,יליד מצרים  , שאולדוד  סא"ל )במיל'(  

קהילה היהודית במצרים הייתה ". העסק הביש,החשאית המצרית פתחה במצוד אחרי רשת פעילי  
מאוימת יותר מתמיד. קבוצת נערים שהשתייכתי אליה, החליטה שזה הזמן לעלות ארצה. נפרדתי 

משה בריל  .  82גדוד    'סתי לצבא, והגעתי לפלוגה א לאחר פרק זמן קצר גוי  מן ההורים ועליתי לארץ.
פ שלנו ואני הרגשתי שהוא היה גם האבא של כולנו. התאמנו ביום ובלילה והכנו את עצמנו  "היה המ

להעביר מחלקת   'נדרשה פלוגה א  "מבצע קדש "במהלך האירועים ב למלחמה, שלא אחרה לבוא.
חי פלוגת  לתגבר  כדי  מהנח " טנקים  המ "ר  החליט  "ל.  שאליה  פ  הטנקים  מחלקת  את  להעביר 

זכור לי כי המוצב  מ מתעלת סואץ." ק  15-ר ששהתה במוצב קדמי כ"רנו ליחידת החיָחבַ השתייכתי.  
לתעלה שצה "קפריסין" נקרא בשם   ביותר  הנקודה הקרובה  זו  הייתה  לבי הלם  " .  אליה.  הגיע  ל 

. אם מצב העניינים היה ולבני משפחתי שמעבר לתעלה   י בקרבי, הרגשתי עד כמה אני קרוב להורי
חמישים   (,2006)  כיום"הוא ממשיך ואומר:   " מאפשר הייתי במאמץ קטן רץ לחבק את בני משפחתי.

הייתה פלוגה    ' שנה לאחר מבצע סיני אני שמח שנפל בחלקי להצטרף ליחידה מאד מיוחדת. פלוגה א
וד, הדרכה ומטה. היה  נשארתי בצבא הקבע והשתלבתי בתפקידי פיק עם הווי מיוחד וגאוות יחידה. 

 ". לי שירות מעניין ביותר. סיימתי את השרות כמפקד גדוד
 

 צמחו לי כנפיים 
היה תחרות קרב  ,  1956בשנת   בצבא  האירועים החשובים  צעירים, אחד  עדיין שריונאים   5ואנו 
מפקדי הפלוגות התחרו ביניהם על "   נזכר בחוויה מעניינת בעניין זה והוא מספר:  ארבלי ל."בצה

.  (כיום מכון וינגייט) האליפות נערכה במחנה דורה היוקרה ועל הכבוד הכרוכים בניצחון בקרב זה.
מסלול מכשולים וסחיבת אלונקה. מדובר בקרב קשה ומתיש,   ,'מ  5000הכנתי את עצמי לריצת  

לקראתו   רבים.שההכנות  שבועות  שהתכוננו   נמשכות  חיילים  שני  נשרו  האירוע  לפני  יומיים 
י וביקש ממני  יפנה אל   "אבא מאמץ"מ. בריל שהתייחס אלי כבר אז כמו  " ק  20להתחרות בריצת  

ובכך לא אפשר לי להתחמק מהריצה הקשה שלא   "אני סומך עליך"מ. הוא אמר לי:  "ק   20לרוץ  
ל הריצה. הוא חשש לשלומי, מדי פעם הוא שאל איך ו במשך כהייתי מוכן אליה. בריל עקב אחרי  

למרות שלא הייתי מוכן לריצה הארוכה, חשתי כאילו צומחות לי כנפיים. כדי להימנע  .  אני מרגיש
לקחתי רובה מחייל מותש והגעתי אל קו הסיום    ,משאלותיו של בריל, וכדי להרגיע את חששותיו

עמדתי בריצה המפרכת ללא שום הכנה מוקדמת. ידעתי רק   כשאני נושא שני רובים. איני יודע איך
 ". , פשוט צמחו לי כנפיים ישאני עושה זאת עבור המפקד הנערץ עלי 

 
 כבשה בתא המנוע

כאשר התאמנו    "מבצע קדש"היה זה לפני   :מוני קונפורטי  '(במיל )ל  "את הסיפור הבא מספר סא
 בתוך שטחי האש שלנו וגרמו לנו לבעיות רבות.הבדווים רעו את עדרי הכבשים שלהם  .  302בשטח  

קונפורטי:   עדריהם "מספר  עם  שנכנסים  הבדווים  בעיית  עלתה  המפקדים  של  הישיבות  באחת 
לשטח הירי. הם מסתובבים עם עדרי הכבשים בטווחי הירי של הטנקים, וכדי לא לפגוע בהם נאלצה  

חמד אחד המפקדים לצון והציע    הפלוגה לעיתים קרובות להפסיק את האימונים. באותה ישיבה
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מוני, אתה אחראי  "פ בריל אמר לי:  " מתוך העדר כבשה אחת על מנת שישמעו וייראו. המ  "לקחת"
. באחד הימים נסעתי בקומנדקר עם מספר חיילים מהמחלקה לכיוון העדרים. "לביצוע המשימה

אל מחוץ לשטחי    תוך כדי נסיעה העלינו כבשה אחת לקומנדקר. הרועה נבהל והבריח את העדר 
ג  האימון.  שני  ראינו  לאימונים,  יציאתנו  לפני  הבוקר,  אור  עם  לכיוון  'למחרת  מתקרבים  יפים 

יפים של המשטרה הצבאית. בינתיים הסתובבה לה הכבשה ' המאהל של הפלוגה. זיהינו שאלה ג
התמה בין הטנקים. כאשר ראינו שהמשטרה הצבאית מתקרבת, הבנו במה המדובר וחיפשנו דרך 

הכבשה. את  פנימה.  להסתיר  הכבשה  את  והכנסנו  הטנקים  אחד  של  המנוע  מכסה  את  פתחנו 
השוטרים התקרבו והגיעו אלינו. עוד לפני שהם הספיקו לפצות את פיהם פצתה הכבשה את פיה  

החיילים שהיו סביב הטנק הבינו שסודנו עומד להתגלות  "מה... מה... מה..."והשמיעה את קולה: 
לאחר  . ,מה. מה.. . אופן ספונטני הצטרפו לכבשה ונוצרה מקהלה של כבשים: מה..לשוטרים. לכן ב

מכן נודע לנו, שהבדווי התלונן על גניבת הכבשה במשטרה, וזו שלחה את המשטרה הצבאית לחקור  
אתם לא תוכלו ". אמרו:  .. מה... מה..השוטרים, ששמעו את קולות החיילים, שהשמיעו מה. בעניין. 

אותנו ה"לשגע  השוטרים .  מעולם.  דברים  היו  שלא  ענינו  כבשה.  לקחנו  או  ראינו  האם  שאלו  ם 
לא הייתה דרך אחרת למנוע את כניסת הבדווים לשטחי  והלכו לדרכם.  " קיפלו זנב "האמינו לנו  

האימון. הרעיון שעלה התקבל אצל החיילים כמעשה קונדס. אחרי שהמשטרה התערבה שוב לא  
ח לפחות  אז  בנו,  לחזור  ואכלנו  יכולנו  האוכל  בחדר  התייצבה  לא  הפלוגה  ערב  באותו  על  " גגנו. 

 ת(.אחרי חמישים שנה חל חוק ההתיישנו". )האש
 

 לה חיכה לו'השעון של יצחק
, כך "אבי קנה לי שעון יד יקר ליום הבר מצווה. היה זה שעון מתוצרת דוקסה ועליו הייתה גאוותי"

בהיותי נער, כאשר טיפסתי על אחד העצים, נשמט השעון עוד  " וממשיך:    יצחק ריבקיןמספר לנו  
מידי ונפל מגובה רב. הזכוכית נסדקה, ואבי כעס על חוסר הזהירות שלי. השעון תוקן ושמרתי עליו  

 כאשר הגעתי לשריון חששתי שהשעון ייפגע בתוך הטנק, ולכן נהגתי להסירו מידי.  ל משמר.ומכ
את קופסת הפח  , שבה שמרתי גם כלי תפירה ודיסקיות.הכנסתיו לקופסת פח ירוקה של רימון עשן

הכנסתי יחד עם בגדי עבודה ועוד פריטים לתרמיל. את התרמיל יחד עם השמיכות קשרתי    " היקרה"
ל האימונים, וכך נהגתי כאשר יצאנו למבצע קדש. השעון  ו על הדרגש שמאחורי הסיפון. כך נהגתי בכ

בקרב הסכר באבו עגילה נפצעתי ברגלי.  ה לו שיינזק.ליווה אותי בנאמנות שנים כה רבות, חליל 
החלמתי מהר וחזרתי    בעזרת השםנלקחתי יחד עם עוד פצועים נוספים לבית החולים בבאר שבע.  

ל הציוד  ו פ נפגע קשות בקרב הסכר וכ"פ. התברר לי שטנק המ"לפלוגה לצוות המקורי שלי, צוות המ 
המ טנק  נשרף.  הסיפון  על  אלי"שהיה  שחזרתי  אחר.פ  טנק  היה  אך  ו  השעון,  אובדן  על  לי  כאב 

לאחר כשנה חזרתי  שמחתי לחזור לפלוגה ולצוות שלי. קניתי לי שעון אחר ושכחתי משעון הדוקסה.
ל. באחד הלילות הלכתי לבדוק את ערנות השומרים "כמפקד טנק בפלוגה של קלמן מגן ז  82לגדוד 

וסוער. גשום  לילה  זה  היה  השונות.  השמירה  השונים,   בעמדות  הבונקרים  בין  בזהירות  צעדתי 
פזורים  היו  במקום  משהו.  על  דרכתי  חריקה,  של  צליל  הרגשתי  לפתע  ורטוב.  בוצי  היה  השטח 
השרופים   הבגדים  בין  שרוף.  תרמיל  הבוץ  מן  והרמתי  התכופפתי  שרופים.  ואביזרים  גרוטאות 

את   הלא, מצאתי בקופס, וראה זה פהקופסת פח קטנה. בלב חרד פתחתי את מכסה הקופס תי  מצא
. מתחתי את הקפיץ, והשעון התחיל לפעול. "שלם ובריא"ל אוצרותיי וגם את שעון הדוקסה שלי  וכ

 ". השעון חזר אלי -יש נסים בעולם  
 

 ? למי מגיעה הסיגריה
ל דובר רבות. באותם הימים עדיין לא נכתב הקוד האתי המפורסם. אך "על המוסר של חיילי צה 

 קיבלו חינוך ערכי לפני הגיעם לצבא ונשארו אנושיים גם במהלך האימונים והקרב.   'חיילי פלוגה א
יום : "1981משנת    " מעריב ", בכתבה ב', שהיה איש פלוגה איעקב העליוןמספר העיתונאי   אותו 

יכולת לראות את פניו היפות של הלוחם הישראלי. יצחק ריבקין היה פצוע קשה, בור    (בקרב הסכר)
ו. הוא היה פצוע, מיוסר וחיוור והמתין לפינוי. יצחק שלף מכיסו חפיסת סיגריות עמוק נפער בירכ 

וגילה שנותרה בה רק סיגריה אחת. לידו ישב שבוי מצרי, אחוז פחד מוות. יצחק מסר את הסיגריה  
הרגשתי שהוא " כאשר יעקב העליון שאל אותו למה הוא עשה כך ענה ריבקין:  לידי השבוי המצרי.

 ני.יותר ממ זקוק לסיגריה
עם חיילים כאלה אי אפשר להפסיד בקרב, הגבורה הנפשית של נתינת הסיגריה האחרונה לא הייתה  

 "פ. פחותה בהרבה מהלחימה הנועזת של יצחק בטנק המ
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 צריך להיבדק אצל הרופא הטוב ביותר 

עם סיום הסדרה  : " גדעון שפיראפ לחיילי הפלוגה מדגים סיפורו של  "את דאגתו האבהית של המ
בצאלים, עסקנו זמן מה בהכשרת הוביצרים על מרכבי שרמן שהוצאו מאחסנה. ישבתי בתא נהג 
והנעתי את ידית ההילוכים המשוחה בזפת למניעת חלודה. מהפעלת כוח בלתי שגרתית זו נתפס 

ותו יום שבנו לגדוד, ובריל החליט שנצעד חלק מהדרך  להיחלץ משם. בא  גבי עד שבקושי הצלחתי 
יפ לגדוד. הרופא הגדודי, שלא זיהה פגיעה  ' סיפרתי לו על האירוע שעברתי, והוא שלח אותי בג ברגל.

בראות בריל את מכתב הרופא  ל פעילות.ואדום כלומר, שאני כשיר לכ   'באיברים חיוניים, סימן לי א
. לבסוף נשארתי במאהל "להיבדק אצל רופא טוב יותר"מנת    וליס על 'הוא הציע לשלוח אותי לג

 בריל פעל כמפקד נוקשה, אך גם כאב אוהב.". עד עבור הכאב הפלוגה כשבוע, ללא אישור רפואי, 
 

 סטירת הלחי היחידה שקיבלתי בחיי 
רק פעם " בפלוגה. וכך מספר לנו שץ: 3היה סמל מחלקה    ,אהרון שץ'(  במיל)ל "כלומר סא ,ה'לֶ צָ ׁשֶ 

ל ילדיי, נכדיי  ו אחת בחיי קיבלתי סטירת לחי. אני מתגאה בסטירה זו עד היום, סיפרתי עליה לכ
ישבנו  .  1956עגילה בשנת  -פ שלנו משה בריל בחניון הלילה באבו " וחבריי. את הסטירה קיבלתי מהמ

ל מפקד טנק פקודה להכין ארוחת ווהנה הגיע משה ונתן לכ ליד הטנקים שבורים רוחנית וגופנית.  
ולא לשכוח לחמם את האוכל בעזרת הגזייה שנמצאת בזיווד הטנק. כחצי שעה  , ערב ממנות הקרב

. המ”פ ניגש "לא המפקד"ואני עונה לו:    "חיממתם את האוכל? שץ,"לאחר מכן בריל חזר ושאל:  
שץ, לא חימום  "משפט, שאותו לא אשכח לעולם:    הוא אמר לי אלי ונתן לי סטירת לחי מצלצלת.

האוכל חשוב, אלא כוונת הפקודה. הכוונה היא שתתאוששו מן ההלם, עוד לא נגמרה המלחמה, 
. מיד חיממנו את האוכל, טיפלנו בטנק והמשכנו במלחמה כצוות טנק "עוד הרבה משימות לפנינו

יָרה עם הצנחנים במצר המיתלה.   מגובש עד ַהֲחב 
פ הייתה  " וויות שהיו לי בפלוגה א’ כמפקד טנק וכסמל מחלקה, הסטירה המחנכת של המל החומכ

כ במשך  אותי  שליוותה  ביותר  החשובה  ש והחוויה  שנות  בצהיל  במצבים  ל."רותי  כי  למדתי 
להתאושש  בני אדם  לקבוצות  או  לאדם  שגורמים  והם הם  קיצוניים,  דרושים מעשים  קיצוניים 

 . "ולהמשיך במילוי משימותיהם
 

 הכדור עבר דרך הכובע  – משפט אצל בריל 
באחד הלילות נכנסה הפלוגה לחניון לילה. " עלה למשפט אצל בריל, וכך הוא מספר:  חיים כהן

קיבלנו התרעה שיעירו אותנו לאימוני לילה באש חיה. הייתי מקלען בטנק, ותפקידי היה לקבל את 
י י. היה על "הפסק ירי"עם גמר האימון קיבלנו פקודה:   המקלע ולהציבו במקום שהמפקד ידרוש.

את  היטב  בדקתי  ולא  מרוכז  ולא  מנומנם  הייתי  בקנה.  כדור  שאין  ולבדוק  המקלע  את  לפרוק 
 המקלע. כאשר העברתי את המקלע למפקד, נפלט כדור מן המקלע. למזלי ולמזלו של מפקד הטנק,

מחרת התייצבתי למשפט אצל בריל. לא היו ל הכדור עבר דרך כובעו, סנטימטרים ספורים ממצחו.
על שכמי במשך שבועיים.  בריל העניש אותי לשאת את המקלע  לי שום הסברים לרשלנות שלי. 

 ". רותיל זמן השולמדתי לקח, היה זה המשפט היחידי שלי במשך כ
 
 סיפור מחייו של טירון בפלוגה  –פ  "של המ "מלשין"ה

הפלוגה ירדה לשטח כדי להתאמן .  1956של צאלים בשנת  הסיפור הבא התרחש אי שם בשטח האש  
. באותם הימים אזור צאלים היה חשוף ללא מבנה וללא מתקן כלשהו. הקמנו  "טנק בודד"במסלול  

, אמנון מרטון'(  במיל)ם  "וכך מספר אל  מאהל ומולו העמדנו את השרמנים שלנו והתחלנו באימונים.
 ( לחופשת שבת היינו יוצאים רק פעם בחודש וחצי)  השבתותבאחת  " שהיה בזמנו טירון בפלוגה:

 קרה לי האירוע המוזר שיתואר להלן 
ל. הוא מצא אצל מספר חיילים, "קצין התורן של אותה שבת היה תומס פלש זהבמסדר הבוקר   

בערב.  נוסף  מסדר  לנו  וקבע  בקנה,  גרגיר  ביניהם,  הייתי  אני  על  שגם  עלינו  החשיכה,  כשירדה 
אמר לנו לרדת ולחזור ברגל    " שום מקום"ומס הסיע אותנו הרחק מן המאהל. באמצע  קומנדקר ות

למאהל. כשנשארנו לבדנו, החלטתי לבצע תעלול קטן. עשיתי הצגה כאילו אני מזהה דמות חשודה. 
פעמיים: בקול  שם? " קראתי  מי  לכיוון   "עצור,  שניים  או  כדור  יריתי  תשובה,  התקבלה  וכשלא 

אם יש "עניתי שאני יריתי לעבר דמות חשודה.    "מי ירה? " ינו מייד ושאל:  ומס חזר אל. ת חשוד"ה
תומס,  "חשוד אמר  ולתופסו",  אליו  לזחול  ש,צריך  אחרי  החליט    ,טרטר" .  הוא  מה,  זמן  אותנו 

רק בי. תומס פקד עלי לזחול לעבר המטרה החשודה, כשהוא עומד    "לטפל" לשחרר את האחרים ו
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לו,  מעלי. חשבתי שזאת פקודה משפילה לי   והודעתי  הניח  לבצע את הפקודה. הוא  שאני מסרב 
 והסתלק, ואני חזרתי ברגל למאהל. 

פ והמפקדים מהחופשה. היה ברור לי, שעוד היום אני עומד למשפט "למחרת, ביום ראשון, חזרו המ
על סירוב פקודה. היום עבר, הערב רד, ודבר לא קרה. זה היה מוזר, וכשעבר יום נוסף ללא תגובה,  

הגיע יום שלישי ותומס היה שוב קצין תורן. עמדנו במסדר בוקר, והוא  ה כבר היה מוזר שבעתיים.ז
. "המפקד  כן," עניתי:    "בדק לנו את הנשק. כשהוא הגיע אלי, הוא שאל: “מרטון, הנשק שלך נקי?

, והמשיך לבדוק את הנשק של שאר "לך אני צריך להאמין"תומס לא בדק לי את הנשק ואמר:  
 . החיילים

מה ?  למה לא נשפטתי על סירוב פקודה סיימנו את אימוני הטירונות, וטרם הבנתי את פשר הדבר.
, כי יצאתי 'כשפרצה מלחמת קדש כבר לא הייתי בפלוגה אן?  ל כך מאמי ופתאום דווקא לי תומס כ

היו  ל חניכי הקורסים שוקים. ציוותו אותנו כתותחנים בפלוגה מאולתרת, שהוקמה מכ "לקורס מט
קים בפלוגה  "ש וחלק מהם היו מט"קים שלנו היו חניכי קק"המט   .)בית הספר לשריון(  5  ד"אז בבה

ק " המט בלח. שם הסתיימה המלחמה עבורנו.-השתתפנו בכיבוש עזה והגענו עד דיר אל של בריל.  'א
 ". פצצה הפיל עלי  " שלי היה גיורא קופל מקיבוץ נען. והנה יום אחד, כשהקרבות היו מאחורינו, הוא  

)וכטוב לבנו בתמרים   למהדרין   יםבאוקטובר התמרים בשל)  בלח-ישבנו בצל הדקלים של דיר אל
אתה יודע, אמנון, אתה דווקא מוצא חן בעיני, ואני לא מבין איך זה יכול להיות  "אמר לי פתאום: 

כי א ראה שאני נבוך, ולכן המשיך והסביר את דבריו. הוא סיפר  ?" הו?פ" שהיית המלשין של המ
פ, כשבריל לא היה, ומצאו  " קים שלי בטירונות, ישבו יום אחד במשרד המ" , שהיו המט "ה'חבר"ה

לפי בקשתו של  ,  ח כזה"פ. הסברתי לגיורא שאכן כתבתי דו "ח שלי על אימון צוות טנק מ"שם דו 
שימשתי כראש הצוות, הכותב את   פ," מהק בטנק  "בריל, כי הייתי התותחן בצוות שלו, ובאין מט 

ל דבר שקורה בפלוגה. כך  ופ על כ "הדוחות. לדברי גיורא, הם הסיקו מכך בטעות שאני מלשין למ 
בתקופה ההיא. גיורא ידע כעת את   'ל מי שהיה בצוות הפיקוד של פלוגה או חשבו וכך חושבים עלי כ 
 עוד להבהיר את העניין.   יהאמת, אך ידעתי שעלי

תומס חשב, שאני   ר האירוע המוזר בצאלים.אחרי שהתאוששתי קצת מההלם, הבנתי לפתע את פש
בגין התעללות בטירונים. הוא כלל לא חשב להגיש   " לחטוף על הראש" פ, ולכן חיכה  "המלשין של המ

פ לא ידע דבר וחצי  " פ. כשעברו שלושה ימים, והמ" מהמ "יחטוף " נגדי תלונה וחיכה לראות מה הוא  
הוא חסר שחר והוא ביטא זאת במשפט:   תומס הבין שנושא המלשינות דבר מאירועי אותה שבת,

אמרתי לגיורא קופל, כי מיד בגמר המלחמה אדאג שכולם ישמעו מתומס ". לך אני צריך להאמין"
בגמר המלחמה, כאשר ניסיתי לאתר את תומס, נודע לי, כי הוא נהרג בקרב  את האמת לאמיתה.

 ". על הסכר 'של פלוגה א
 

 אצלנו לא מלשינים 
כזכור, בתחילת הטירונות הרב סמל שלנו היה  " :שמעון דהאןת אלינו מספר  על התייחסותו האבהי

זרביב. הוא היה כנראה יוצא לגיון הזרים, בעל מבטא צרפתי בולט. הוא היה מבוגר מאתנו ורחוק 
פעם אחת במסדר שלפני העלייה למשמר חיקה אחד החיילים את זרביב. הוא  הישראלי.  י מן ההווי

חיקיתי   שאני  בטוח  תלונה  היה  נגדי  הגיש  הוא  רהוטה.  צרפתית  דובר  שאני  שידע  כיוון  אותו, 
ונכנסתי למשפט אצל בריל. במשפט סיפרתי לבריל שאני כלל לא חיקיתי את זרביב, אבל לא רציתי  
להסגיר את מורחי זכריה. בריל האמין לי ויצאתי זכאי במשפט. לאחר המשפט בריל ביקש ממני  

.  'מות רבה על חיי, היכן למדתי, כיצד אני מבלה בחופשות וכולשבת לידו, הוא שאל אותי בחמי
 ". הרגשתי נוח במחיצתו, הוא התעניין בי כמו שאבא מתעניין בבנו

 
 מבצע מטבחון

ומטבע הדברים  יפ של בריל,' שוהה כיום בארצות הברית. אריה היה נהג הג  אריה דחנובסקיחברנו  
הסיפור הבא הוא רוצה להקדיש לזכרו של בריל. כאשר ישבנו  היו ביניהם קשרים מאד הדוקים. את  

.  " מבצע מטבחון"היא סיפרה לנו בקצרה את גרסתה ל  ל," בסלון של נחמה, אלמנתו של משה בריל ז
- ביום השני לאחר הקרב באבו"אריה מספר:   דבריו של אריה משלימים ומפרטים את הסיפור הזה.

בג ע ישן  עדין  ואני  וניגשתי  יפ'גילה, הבוקר האיר  עיני  ומתגבר. פקחתי את  והרעש סביבי הולך   ,
למכשיר הקשר להאזין לתדר הפלוגתי והגדודי כדי להתעדכן במתרחש. בתדר הפלוגתי שמעתי את 

המ  ושאלתי את  עליתי לשידור  לפלוגה.  הוראות  :  "בריל מחלק  שמעתי את משה   "מה אתי?"פ 
תי למרות שעדיין לא אכלתי. משה אמר השבתי לו, שאכן אכל  "בוקר טוב, קמת, אכלת? "אומר:  

 ". תגיע אלי בעוד כמה דקות, אתה יודע היכן אני"לי: 
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פ כעבור מספר דקות, והוא שאל אותי אם לקחתי נשק ורימונים. השבתי בחיוב. משה  "הגעתי למ
יפ והתחלנו לסייר ' . הגענו לגדר, ירדנו מן הג"ניסע לסייר במוצב של המצרים" עלה לרכב ואמר:  

, כדי לחפות עליו מאחור. טריםמשה הלך קדימה, ואני הלכתי אחריו במרחק של עשרה מ  ברגל.
פ לא פרץ אותן, אלא המשיך " ל הדלתות היו סגורות. המועברנו ליד מספר מבנים ושמתי לב שכ 

המחנה. בסוף  שהיה  למגרש  לג ללכת  חזרנו  ניידים.  מטבחים  וגם  שונים  כלים  היו  יפ  ' במגרש 
 ור לקחת מטבח נייד לפלוגה.והחלטנו שלמחרת נחז

תוך כדי הליכה שמתי לב שאחת הדלתות, שהייתה סגורה קודם, פתוחה כעת למחצה. הערתי את 
ניגש לדלת וזרק פנימה רימון. עברו  תשומת לבו של משה על כך. בריל הצמיד אותי בחוזקה לקיר,

יצא מפתח הדלת. לא  ואיש  דקות,  חשכו שתיים שלוש  ועינינו  לחדר  היו שרועים  נכנסנו  בחדר   .
 טריםארבעה חיילים מצריים ולידם שני מקלעים, כאשר הסרטים בפנים. במרחק של שלוש מאות מ

ים, שבנו למקום, אך המגרש  יהר ו למחרת, לקראת הצ משם הייתה פרושה הפלוגה שלנו בשטח...
בריל ראיתי ברק  היה ריק, לא היה בו אפילו מטבחון אחד. היינו מאד מאוכזבים, אך בעיניו של  

 מנצנץ 
ל פלוגה לקחה לעצמה מטבחון נייד בדיוק כפי שאנחנו תכננו. משה ועברנו בין הפלוגות וראינו שכ  

פ  " . המ "מבצע מטבחון"ניסה להשיג מטבח מאחת הפלוגות, אך כמובן שהוא לא נענה. החלטנו על 
באותו זמן הוא חיבר שהייתה כבר ברשותנו, ו  פקד עלי לנסוע לאט בין האוהלים במשאית מצרית

יפ שלו וטס משם ישר בפול גז. אני נשארתי מאחור, נוסע לאיטי, חוסם את הכביש ומונע  'מטבחון לג
את הרדיפה אחרי המטבחון. משה והמטבחון הגיעו בשלום לפלוגה. אני המשכתי בנסיעה איטית 

  "יפ? 'איזה ג: ". העמדתי פני תם ושאלתי"יפ' תרדוף אחרי הג: "ופתאום קפץ סרן למשאית וצעק
שהספיק בינתיים להעלם מן העין. הסרן   שחקתי אותה כאילו אני מנסה לרדוף אחרי המטבחון,

וכך עשיתי. חזרתי בדהרה לעבר הפלוגה, בראי ראיתי את  המאוכזב פקד עלי להחזיר אותו למחנה,
 . "הסרן מופתע, מה פתאום המשאית האיטית דוהרת. היה ברור שהוא הבין את התכסיס

 
 ?ל "י שורף אוהלים בצהמ

מסדרים בדקו לא רק את ניקיון הנשק שלנו, אלא גם את ניקיון החגור. הכול צריך היה להבריק, 
זו עבודה קשה    – ואוי לו למי שנמצא שמץ לכלוך על רכושו הצבאי. לנקות את החגור במים וסבון  
לעמ כדי  יותר.  קל  פתרון  לחפש  והחליטו  חכמולוגים  הטנקיסטים הם  היינו  ביותר.  במשימה  וד 

מכינים תערובת של דלק עם קצת שמן ובה ניקינו את הנשק ואת החגור. יום אחד החליטו כמה  
. במרץ רב שפשפנו את החגורים והשמחה  (אלפר)  חברים לנקות את הנשקים ואת הציוד באוהל שלי 

הייתה רבה. היינו צעירים, חסרי ידע על אודות תכונות אדי הדלק. לפתע נכנס חייל לאוהל שלנו, 
כאשר בפיו סיגריה בוערת. האוהל היה ספוג אדי דלק, אש אדירה פרצה בבת אחת, והאוהל כולו  

דלק הם דבר מסוכן ביותר. לפי מיטב  אדי    –עלה בלהבות. בקושי הצלנו את הרובים. למדנו לקח  
 ל העניין עבר בשלום, לא עלינו למשפט אבל למדנו מאז שמדלק צריך להיזהר. וכרוני, כיז
 

 אינטליגנט שקורא עיתונים בתוך הטנק 
זה היה שטח אימונים חולי בלי ישובים מסביב. בילינו חודשים רבים במקום. ?  302מי לא מכיר את  

הכול היה מאולתר.   –אבק, חום בלתי נסבל, ללא חשמל, כמעט ללא מים    התנאים היו קשים ביותר:
צה  חיילי  רוב  התאמנו  כאלו  ההוא."בתנאים  בזמן  להתנתק "מספר:    קרןישי   ל  יכולתי  לא 

שום דבר לא הגיע בזמן, לא אוכל ולא ציוד, אבל   302-מהחדשות, אהבתי מאד לקרוא עיתונים. ל
ל רגע פנאי שהיה לי הייתי מתיישב בצל הטנק וקורא עיתון. אז ו בכ ל בוקר בזמן.ועיתונים הגיעו כ 

, זוכרים? תומס המפקד הטוב שלנו לא אהב את זה. כשהוא היה רואה אותי "על המשמר"עוד היה  
 ". שוב האינטליגנט הזה קורא עיתונים"קורא עיתון, הוא היה מסנן מבין שיניו את המשפט הבא:  

 תו. משום מה קריאת העיתונים עצבנה או 
על  הוא אוסר  לי שמעתה  עיתונים במשך שעות היום,ייום אחד תומס הודיע  ורק החל  י לקרוא 

אין חשמל, אז   302- משעה שמונה בערב מותר לי לקרוא. הוא ידע שבשעה זו כבר יורדת החשכה, וב
איך אוכל לקרוא?... החלטתי להתחכם, ובסיום האימונים הייתי מתגנב לטנק, מדליק את האור  

ערב אחד תומס טיפס על הטנק ותפס אותי על חם. הוא   ל יש הרבה מצברים..."וקורא. הרי לצה 
. ברגע הראשון נבהלתי מאד, "ישי, אמרתי לך לא לקרוא עיתונים" גער בי במבטא ההונגרי שלו:  

הסכם  תומס, " סוף סוף הייתי טירון. לאחר מכן אזרתי אומץ, הצבעתי על שעון היד ואמרתי לו:  
ואני המשכתי לקרוא.  תומס היה הוגן, קרץ לי בעינו,  "ם, השעה כעת שמונה בערב, נכון? זה הסכ

להיות  להמשיך  ממני  מנע  לא  ולכן  צוות,  כאיש  שלי  והיעילות  המסירות  את  יפה  הכיר  הוא 
 . ,אינטליגנט שקורא עיתונים בתוך הטנק
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 שני חברים יצאו לדרך 

ק במלחמות ובאימונים, אלא במה שקורה ביניהם. זה סיפור יוצא דופן בספר שלנו. הוא אינו עוס
מספרת לנו על שני חיילים ישי ונחום שהפכו לידידי    ,, מקיבוץ מזרעעמירה, אשתו של ישי קרן

של   סיפורה  וזהו  וכלשונו.  ככתבו  אותו  ולפרסם  דבר  בסיפורה  לשנות  לא  ביקשה  עמירה  אמת. 
ר שני טירונים. הם עברו יחדיו את הסדיר רתו בין השאישכולנו מכירים ש  'בפלוגה א" עמירה קרן: 

ובאותם הטנקים, היו באותן הדרכים, באותם החולות  הלא הם השרמנים  ואת המלחמות. הם 
השנים עוברות, והדרכים נפרדות, ואותם שני החיילים ישי קרן מקיבוץ מזרע ונחום  המהוללים.

הדרכים באותן  שוב  והם  במילואים,  שוב  נפגשים  אונו  מקרית  ובאותם  בכרך  החולות  באותם   ,
שקרה   למה  בניגוד  התעלה.  עד  ממש  מגיעים  הם  הימים  ששת  מלחמת  כשפורצת  השרמנים. 

ושוב הם נמצאים  במלחמת קדש, הם טובלים במי התעלה ומקווים שהפעם באמת יפרוץ השלום. 
היחידות.  באותן  לא משרתים  הם  והרמה, אמנם  לאורך הבקעה  בדרכים  נפגשים  ושוב  בקווים, 

 . רים ביניהם נמשכים ומתהדקיםהקש
ישי ונחום מוצבים בבקעה זמן רב ומחכים ומחכים, למי?   ים,כיפור המגיעה, לא עלינו, מלחמת יום  

השרמנים " למלך הקטן, שלא בא. אולי הוא פחד מהכוח שניצב מולו. ואל תשכחו שהיו אלו עדיין  
 חזרו למסלולם.החיים   ,יםכיפור ה. עם סיומה של מלחמת יום  "האימתניים

א פלוגה  חיילי  את  לכנס  מחליט  בריל  מתהדקים.  המשפחות  בין  והידידות  הקרבה  עם   ' יחסי 
בתל נערך  הכנס  נוסטלגי.  למפגש  מעלים -משפחותיהם  גדולה.  והשמחה  מגיעים  כולם  אביב, 

 ( אשתו של נחום ) זיכרונות ובדיחות, וכמובן שגם משפחותינו נמצאות בין המסובים. עמירה ועדנה  
מגיעות לכנס כשהן בהיריון מתקדם ולמרבה הפלא שתיהן לבושות בשמלות בצבע זהה. למחרת 

ן יולדות בהפרש של כמה שעות, שתי בנות יפיפיות. עמירה ילדה את לילי, ועדנה ילדה  אותו כנס ה
ל פעם, איך לא? הבעלים מדברים על פלוגה  ואת מיכל. המשפחות ממשיכות להיפגש וכמובן שבכ

. כמובן, שהיינו מגיעים גם לימי הזיכרון  "ל ומי חס וחלילה התגרש"את מי ראינו, מי נסע לחו': "א
 בר כוכבא.  של האלוף

ל משפחה ממשיכה לגדל ילדים נוספים שנכנסים למעגל ההיכרויות והבילויים והשנים עוברות וכ
לומדת   ,של ישי ועמירה  ,המשפחתיים הכול כך יפים. הבנות שגדלו פונות כול אחת לדרכה. לילי

בהר  פורחת  היא  ברעננה.  קטן  בקייטרינג  ועובדת  הקיבוץ  את  עוזבת  מתחתנת,  יון קונדיטוריה, 
 לומדת ריפוי בעיסוק, מתחתנת ונוסעת ללונדון לעבוד וללמוד.  ,של עדנה ונחום  ,מיכל שהיא עוברת.

גם היא חווה הריון קל ויפה. כשמגיע הרגע, היא מגיעה ארצה כדי לעבור את הלידה ליד ההורים.  
עוברות שעות  ללדת.  נוסעת  לה שלילי  ומודיעה   ערב אחד מצלצלת משפחת קרן למשפחת בכרך 

לילי יולדת במזל טוב בן חמוד  מעטות ואנו מקבלים טלפון מהבכרכים שגם מיכל נוסעת ללדת.
בבית חולים תל השומר, ומה רצה הגורל? לאחר כמה שעות מגיעה מיכל לאותו בית חולים ויולדת 

 בת נפלאה. 
מחתן  כך באותו בית חולים, באותו חדר, מיטה ליד מיטה, נפגשות מיכל ולילי לאחר הלידה, ושו

ואתם תגידו אילו   מרקיעה שחקים. ואם עדיין לא נכתב תסריט לסרט על כך, מן הראוי שייכתב. 
 ?...סיפורים הייתם רוצים לשמוע? על מלחמות ומילואים או על אלו שבשוליהם

 
 אין מפקד בלי פס 

קים, לא נערך מסדר הסיום בגלל מתיחות ביטחונית "סיים את קורס המט  שלמה ארבליכאשר  
פיזרו אותנו לגדודים בלי  "ש הנכספת. וכך מספר ארבלי:  "רי הקורס לא קיבלו את דרגת הטרובוג 

קים היו חייבים " פ בריל. אצל בריל גם מט"לפלוגה של המ   82שקיבלנו דרגות. אני הגעתי לגדוד  
לקחת חלק בשמירה. שובצתי לשמירה עם חיילי הפלוגה, הטוראים. איש לא התייחס למעמדנו 

ולא רצו להישמע להוראות שלנו."שמו עלינו פס"ללא פס על השרוול,   כמפקדים.החדש   פנינו   , 
לבריל וביקשנו ממנו את הפס הנכסף, שהרי בלעדיו היה לנו קשה להשיג משמעת. תוך ימים ספורים 

 ". ש. הפכנו להיות חלק ממשפחת המפקדים בשריון"בריל ארגן מסדר וחילק לנו את דרגות הטר 
 
 בים להפר פקודהפעמים חייל

 שמש מציל את ארבלי 
נספר עתה מספר סיפורים שקשורים בעקיפין ובמישרין בקרב הסכר, אך יש בהם מסר מיוחד ואנו  
על הקרב עצמו, כפי שחברים שונים חוו   בפני עצמם.  ומעמידים אותם  נכבד  נותנים להם מקום 

 אותו, נספר מאוחר יותר 
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עם סיום הקרב נערכנו בשטח בפריסה, "  ":ת קדשמלחמ"ק ב", שהיה מטשלמה ארבלימספר לנו  
וחלק מהטנקים נכנסו למחנה המצרי הנטוש. שמחנו על הרגיעה שלאחר הקרב, החלפנו בגדים, 

שלנו. האישיים  ברובים  וטיפלנו  מכ   אכלנו  כי  מדומה,  היה  חיילים והשקט  אותנו  הקיפו  עבר  ל 
לעברנו, אבל אנו נשמענו לפקודתו של המפקד  מפעם לפעם הם ירו   טנקי. - מצריים עם נשק אנטי

ממני. לפתע ראיתי    'מ  50בריל ולא השבנו אש. לפתע, בהיותי בתוך הטנק, שמעתי ירי ממרחק של 
פ אריה שמש הבחין בחיילים מצריים " חוליה מצרית נפגעת ונופלת. לאחר מכן התברר לי כי הרס

מצרית והרגה. שמש הפר פקודה, אך המכוונים את נשקם לעבר הטנק שלי. שמש ירה בחוליה ה
 ". הציל את חיי 

 
 ארבלי מציל את בריל וזוכה באקדח 

ית בזוקה מצרית, שכיוונה את נשקה לעבר הטנק של בריל. ללא  ילאחר כמה דקות הבחנתי בחול "
ה המצרית וחיסלתי אותה. בריל  ישהיות כיוונתי מיד את שני המקלעים שבטנק, יריתי לעבר החולי 

. הוא נרגע רק לאחר שהסברתי לו שלא היה לי זמן לבקש אישור ית והחל לצעוק עלי שמע את היריו
. , למנוחת לוחמים"לעת ערב התיישבה הפלוגה על אחת הגבעות   לירי וראיתי שהטנק שלו בסכנה.

ארבלי, אתה זוכר "   :בריל כבר ידע שהפרת הפקודה שלי הצילה את חייו, הוא ניגש אלי ואמר לי
בשטח ששם נפגשנו לפני כשעה? תוכל להגיע לשם? הבטחתי לבריל שאשתדל  את המקום המדויק  

יפ שלו, נסעתי  'בריל נתן לי את הג להגיע למקום כדי למצוא את האקדח האישי שלו שנשכח בשטח.
האקדח שלך, קח  "לשטח ומצאתי את האקדח. נתתי את האקדח לבריל, אך הוא סירב לקחתו.  

 ".חיסלת את אותה חוליה אותו למזכרת. אתה הצלת את חיי כש 
למותר לציין, כי האקדח שמור עמי עד היום, והוא מונח במקום מכובד במקום עבודתי. הוא משמש 

 ". לי מזכרת מבריל, שהיה מפקדי הנערץ, אדם אמיץ ואציל נפש
 

 ?פ"איך בריל משיג לעצמו סמ
שירותו הצבאי השתחרר וחזר בפלוגה. עם סיום    2מ  "שימש מ  ( רוזנברגר)  אוריאל רוזן  '(במיל )ם  "לא

 . פ"לחיים האזרחיים. בריל לא היה מוכן להיכנס למלחמת קדש בלי סמ 
ערב  " את הדברים הבאים:    1981באוקטובר    30כותב בכתבה מיום    "ידיעות", עיתונאי  אלי תבור

ד " נותרה הפלוגה ללא סגן מפקד. כשהתברר שעומדת לפרוץ מלחמה הלך בריל למג  'מבצע קדש'
תצטרך להסתדר "אמר ברן    "אין לנו סגני מפקדי פלוגות בחיל השריון"לבקש לעצמו סגן.    ברן, כדי
 ", פ"קח ערב חופשי ותביא לך סמ "שאל בריל.    "אתה מרשה לי לחפש סגן בכוחות עצמי?". "בלי סגן 

בריל יצא לביתו של אוריאל ביום שישי בערב. הוא מצא אותו יושב בחוג משפחתו ערב  אמר ברן.
שמע, צו "בחוץ הסביר בריל לאוריאל:  ".  בוא, צא החוצה"אמר לו בריל.    "סלח לי רגע" .  נישואיו

 ."פ, העניין ייגמר, תחזור ותתחתן" קריאה אין לי בשבילך, אבל הפלוגה קוראת לך. בוא תהיה סמ
אוריאל לא ביקש זמן לחשוב. הוא חזר לבני משפחתו ולכלתו, הסביר להם את המצב, לקח תרמיל  

 עם בריל כדי לשמש סגנו במלחמה. ויצא  
תראו את עם " , אומר משה בר כוכבא, "ל העניין הזה עם מה שאירע בשדה הקרבותקשרו את כ "

כידוע,   – ראו כיצד התפתחו העניינים  ".  והלאה, מה כוחו ומה המיוחד שבו  " מלחמת קדש" ישראל מ
גיעו ללב המוצב וכבשו  מיה והזחל של אוריאל ה יעקב  בקרב הסכר רק הטנק של בריל, הטנק של  

לאחר  .  1966ל ורק לאחר עשר שנים חזר בנובמבר  " לאחר המלחמה אוריאל השתחרר מצה אותו. 
 . 1985  ל באוקטובר "קריירה מרשימה הגיע לדרגת אלוף משנה והשתחרר מצה 

 
 ? מי מעיר את החיילים לתדלק את הטנקים

פשר  מעט מאד שעות שינה.לאחר הקרב כולנו היינו מותשים. בימים האחרונים היו לנו   בריל א 
בשעת בוקר מוקדמת שמעתי  " :יעקב מזרחילחיילים להירדם ליד הטנקים לשעות מועטות. מספר  

פ בריל בכבודו ובעצמו  "שמישהו קורא בשמי וטופח על כתפי. פקחתי את עיני, ומה אני רואה? המ 
הרס עם  ומז" יחד  האנשים  את  מעירים  לטנק,  מטנק  עוברים  שמש  אריה  לתדלק פ  אותם  רזים 

הדלק והתחמושת הגיעו בשעה מוקדמת והיה צורך להתכונן להמשך הלחימה.  ולחמש את הטנקים.
 . ח אבריו" ל רמובריל דאג לאנשים ודאג לטנקים. הוא היה מפקד ואב בכ

 
 צריך לחלץ  –ל טנק  וכ

טובים היו  והמלאכים ה" 7" ל פלוגה. היינו קוראים בקשר לוחוליה טכנית טובה היא לב לבה של כ 
מגיעים בזחל שלהם כחץ מקשת. החריצות והתושייה של החוליה קבעו במידה רבה את יכולתה  

עגילה  -לאחר כיבוש אבו"איש החוליה הטכנית, מספר:   ,עמי גבנטשניטרהמבצעית של הפלוגה.  
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אחד הטנקים נפל למכתש והיה צורך לחלץ    " מצבת פרקר"הפלוגה ירדה לעבר מעברי המיתלה. ליד  
להרכיב את הזחל    כדיאותו. אם אינני טועה היה זה הטנק של ארבלי. היינו צריכים לפרק חוליות  

ל הכבלים  ו מחדש על הגלגל המניע. הטנק היה שקוע עמוק בחולות והיינו צריכים להרימו. אך כ
ידענו מה לעשות. פתאום עלה רעיון במוחי.   שהיו ברשותנו לא הספיקו. עמדנו אובדי עצות ולא 

ראיתי כי לאורך הדרך עמודי החשמל מחוזקים על ידי כבלים ארוכים. יחד עם חבריי פירקנו כמה  
עמודי חשמל, ועם הכבלים השתמשנו כדי להרים את הטנק שהתדרדר לתהום. המשימה הייתה  

. אנו  'אי אפשר'אין אצלנו    קשה ביותר, אך לבסוף הצלחנו וחילצנו את הטנק. הרגשנו סיפוק רב.
 ". נחלץ כל טנק 

 
 תותחים על הברכיים 

היא העובדה שהחליפו לנו את התותח הקצר לתותח חדש    ' ההוכחה שבחיל העריכו את פלוגה א
ידי צוות "פ דאז:  ", הסמאוריאלמספר  .  50- ארוך טווח אם החלפת התותחים נעשתה בשטח על 

גמר התקנת התותחים החדשים והחלפת התחמושת החל  . מיד עם  דנציגרן  "טכני בפיקודו של רס 
גורם  נתגלתה תקלה חמורה. התברר, שמשקלו של קנה התותח  אימון ההסבה. במהלך האימון 

הברגים, בצריח  לקריעת  למקומה  ההגבהה  קשת  את  ניר.  "שחיברו  התותחנים  "מוסיף    יצחק 
רגליהם  על  לה  מתיישבת  שהממסרת  לפתע  להרגיש  מו"התחילו  אוריאל  גילוי " סיף:  .  עם  מיד 

מהסדנה   צוותים  הביאו  הקשתות  כדיהתקלה  את  את    ,לרתך  שחיזקו  הברגים  לחיבורי  בנוסף 
התותח. למזלנו, התקלה התגלתה בזמן בטרם התחילה מלחמת קדש. כשהגענו לקרבות, היו לנו  

 "את הטנקים החדישים ביותר בצה”ל, והם לא נפלו לנו יותר על הברכיים...
 

 תחשבו שהמצרים טיפשים אל 
 גילוי אמצעי לחימה של האויב תוך כדי לחימה 
באוקטובר   31 ' בבוקר יום ד"פ: " שהיה הסמ אוריאלאת הסיפור המעניין והמפתיע הזה מספר לנו 

מ אחד מצפון  "ד ברן, כק "עגילה, נערכה הפלוגה על פי הנחיות המג - בתום כיבוש מחנה אבו  ,1956
אבו ל-לצומת  וממזרח  אבועגילה,  כ  ,עריש-אל   –עגילה  -כביש  ולהשמיד  לחסום  אויב ו כדי  ל 

- נפתחה עלינו אש טנקים מכיוון צפון, מאזור מחנה אל  11בערך בשעה   מהכיוונים מזרח וצפון.
 שעות. תוצאות  כמהשנמשך    (שריון בשריון).  'ש-ב  '. התנהל קרב ש'מטווח של כאלפיים מ   ,חצהמ

טנקים, ולכוחותינו היו אפס נפגעים. בהמשך ניתקו טנקי האויב הקרב היו שלאויב הושמדו ארבעה  
 . מגע, נסוגו לאחור אל מעבר לטווח האופק

מ. מוזר היה  " מ  75הנושא את התותח המקורי    3- אנחנו זיהינו את טנקי האויב כטנקי שרמן סימן
 3-מן סימן טנק שר )מ’.  2000-בעיניי, שהאש היעילה נורתה עלינו על ידי האויב ממרחק של יותר מ

יש לזכור כי כבר ערב המלחמה הוסבו תותחי הטנקים (.  הנושא תותח מקורי אינו מגיע לטווח כזה
-אם -צרפתי. היו אלו התותחים המקוריים של טנקי אי   50- של הפלוגה שלנו לתותחים מסוג אם

באותו    (. הפלוגה שלנו ועוד פלוגת מילואים  – ל היו שתי פלוגות כאלו  "ל צה ו בכ)  הצרפתיים   13-קסא
יפ שלו ולהתקרב לטנקי האויב שהושמדו ולזהותם ' פ משה לקחת את הג"היום קיבלתי רשות מהמ 

מוסבים, בעלי    3ל ספק, שהיו אלה טנקי שרמן סימן  ומקרוב. ואכן כאשר התקרבנו גיליתי, ללא כ
 ל הגורמים הרלוונטיים. ו .ידיעה זו הועברה מידית למפקד הגדוד, ומשם לכ  50- צריח ותותח אם

. טנק שלל  עריש-אל   מאוחר יותר נודע לנו, שבידי המצרים היו עוד כשתי פלוגות מסוג זה באזור
 ". ם שבאתר יד השריון שבלטרון"לראות כיום בתערוכת הרק אפשרמסוג זה 

 
 
 

 חשוף בצריח 
פקיד הפלוגה.  (שגב)  יעקב סיסםאת   להיות  בריל   ' מבצע קדש 'כאשר החל  " יעקב מספר:   מינה 

ם של  "ל המסמכים, להצטייד בסטן ורימונים ולהצטרף לזחלופ לשרוף את כ "קיבלתי הוראה מהמ 
פ  " ם של הסמ "שהייתי בזחל כיוון פ אוריאל. אחד ממראות הקרב לא ימוש מזיכרוני לעולם. " הסמ

ראיתי בדיוק כיצד נלחם הטנק של בריל. בריל פקד על הקרב כאשר מחצית גופו מחוץ לצריח. פגזים 
 ". חשוף בצריח" ל עבר. בריל בז לסכנות, המשיך לנהל את הקרב וקות נורו מכ ובזו

 
 אנשי התובה ואנשי הצריח 

שהייתה בטנק שלו בין אנשי התובה ואנשי    "האידיליה "שהיה תותחן בטנק מספר על    יצחק ניר
הטענים" הצריח:  היו  ביותר  היו  -הדפוקים  שבצוות  והבטלנים  האינטליגנטים  לעומתם  קשרים. 
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בין אנשי הצוות בשעת הטיפול השבועי.  ו תחנים. היה זה מחזה שכיח לשמוע את ה התו ויכוחים 
קשר מצרי, התותחן - בטנק שלנו היה צירוף מקורי ביותר. הנהג היה תימני, המקלען טורקי, הטען
שאול, כוח עבודה דוד  פולני והמפקד איטלקי. את עיקר העבודה בצריח היה עושה אצלנו הטען,  

רחב כתפיים, בחור כארז. היינו מרימים יחד אתו משקולות  היה גבה קומה,דוד  בפז.  שלא יסולא  
היחסים בין אנשי התובה ואנשי הצריח היו שונים  ל הזדמנות.ו מעשי ידיו, שבהם היה מתאמן בכ

כורח  ובכ שהיא  האנשים,  בין  חברות  הייתה  ולפעמים...  אידיליה  שררה  לפעמים  וטנק.  טנק  ל 
 שה אנשים בקופסת ברזל ויש לך שתי ברירות: או שיסתדרו ביניהם, או... המציאות. סגור חמי

 
 ל "ם פלש תומס ז"דברים לזכרו של סג

בקרב הסכר, כאשר נפתחה אש תופת של האויב, תומס נפגע ונהרג. הוא היה ההרוג היחידי של  
החרמ  לפלוגת  ששון  " הפלוגה.  של  רבים.יצחקי  ש  נפגעים  לדאבוננו,  בבודפשט תומס   היו,  נולד 

גניגר.    1949תומס עלה לארץ בשנת  .  1936בינואר    20בהונגריה ביום   ולמד בבית הספר בקבוצת 
תומס היה טרקטוריסט במשק, הייתה לו גישה טכנית יוצאת דופן, הוא אהב מכונות, והמעבר שלו 

יך בצבא ל, סיים את שירות החובה והמש " גויס לצה  1953בדצמבר   לטנקים היה המשך טבעי עבורו.
זכיתי להיות התותחן בטנק שלו. מעולם לא פגע בנו, אנשי הצוות. הוא   ם." הקבע והגיע לדרגת סג

צנוע ואיש מעשי. לעיתים קרובות תומס עזר לנו בטיפול השבועי. לא הרבה קצינים  היה שתקן, 
ממנות אכלנו יחד  .  302בשריון עשו זאת. תומס חי אתנו יומם ולילה במשך חודשים רבים בחולות  
ל הגוף במימיה אחת והקרב, ישנו יחדיו בירכתי הטנק. מתומס למדתי כי אפשר לרחוץ יפה את כ

מון מלא בתומס. בריל ידע שתומס השתקן יודע כיצד להוביל את המחלקה לבריל היה אֵ  של מים. 
מספר: הוא  לקרב.  לצאת  שהתלהב  כמי  תומס  את  זוכר  ניר  יצחק  בסכין  " שלו.  שיחק  תומס 

הם יחטפו  "שלו, נועצה בקרקע, עוקרה וחוזר חלילה. לפתע הפטיר תומס משפט קצר:  הקומנדו  
שצריך אנשי  ".  כמו  ואת  הטנקים  את  אהב  הוא  השריון,  את  אהב  הוא  להתלונן,  נהג  לא  תומס 

הוא נקבר בבית (.  1956בנובמבר    1)ז  "ז במרחשוון תשי"תומס נפל בקרב ביום כ המחלקה שלו.
 כוכבא. יהי זכרו ברוך. -ל, לא רחוק מקברו של האלוף ברהצבאי בקרית שאו העלמין 

 צבי אלפר 
 
 ?יצד מנציחים מפקד אהובכ

ק במחלקה של תומס. דניאל העריך ואהב מאד את תומס. וכך מספר דניאל  "דניאל זהבי היה מט 
מ שלי, תומס "“כאן חטף המ " :1981-בכתבה על שחזור קרב הסכר ב  "ידיעות" לאלי תבור, כתב  

פלש, פגיעה ישירה מפגז. הוא צנח לתוך הטנק שהתמלא מדמו. נשבעתי שאם אצא חי מתוך התופת 
לד לי על שמו. פלש היה ניצול שואה מהונגריה. לתומס היה  הזאת, אקרא את הבן הראשון שייוו 

עד היום יש לבן שלי   אח תאום, אחיו נהרג בבודפשט במרד ההונגרי, ותומס נהרג לידי בקרב הסכר.
תסביך משום שהוא צריך להסביר לכולם מדוע קוראים לצבר חמוד בשם תומס. מדי שנה אני עולה  

 . "לקבר של תומס ומניח פרחים על קברו
 

 שנים  25השריון "עושה היסטוריה" כבר 
שנים. זהו מועד מתאים לסכם את דרכו עד היום ולהבליט ערכים   25חיל השריון חוגג מלאות לו  

וסטנדרטים של לחימה, כפי שהתגבשו בשריון במשך השנים. רצוי להקדים לסקירת תולדות חיל  
ולקחים המשתמעים ממנה. בעקבות זאת ניתן השריון הצגת פרשיית קרב בולטת ולדון בערכים  

 לאזכר אירועים בולטים, מאפיינים ותהליכים בהתפתחות השריון.
 

 קרב סכר הרואיפה  –ניתוח אירוע  
נפתחה המערכה על מתחם 1956באוקטובר    30- ב  –  סיפור המעשה , בעיצומה של מערכת סיני, 

, הגיעה לעורפו של המתחם המצרי ונערכה  7כתף. חטיבת השריון הסדירה של צה"ל, חטיב  -אום
עגילה. פלוגת טנקים ופלוגת חרמ"ש נערכו להסתערות על היעד -למתקפה על סכר הרואיפה באבו

תערות נפגעו הטנקים בזה אחר זה, אך תנועת הכוח לא נעצרה. טנקי רב. בהס-המוגן בנשק אנטי
טנקים שנפגעו ולא ניתן היה להניעם הפכו לעמדות ירי נייחות. באחד המקרים נפגע הטנק קשה  
וצוותו החליט לנטוש. אנשי הצוות נטלו עמם את המקלע המותקן על הטנק והשתמשו בו בלוחמה  

ם את ליבו של מתחם הסכר. כול הטנקים האחרים נותרו רגלית. בסיומו של הקרב הגיעו שני טנקי
 פגועים מאחור; ובכול זאת נכבש היעד והמטרה הושגה. 

אלוף -הקרב על סכר הרואיפה נחשב בצה"ל ובחיל השריון כציון דרך מיוחד. אמר על הקרב רב 
הקרב   –חיים לסקוב" "אם אסקור קורות צה"ל אמצא קרב אחד המתקרב ללוחמת שריון מלאה  
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אבוע לב... - ל  אומץ  הגילויים המופלאים של  כ"אחד  תיאר את הקרב  בריטי  היסטוריון  עגילה". 
יחידה זו ספגה אבדות כה קשות שבכול צבא אחר היה המפקד מחליט כי סבל דיו ומפסיק את  

 הפעולה עד בוא תגבורת. מפקד הפלוגה הישראלי המשיך בקרב עד שניצח".
הסיבה שקרב סכר הרואיפה נחשב כמיון דרך בתולדות השריון? : שאל את חייליך מהי, לדעתם,  דיון

 אילו מרכיבים של לוחמה התגלו בקרב זה? 
הכוח שטף את היעד באש תוך תנועה מתמדת. הפריצה וההסתערות המהירות    –  ניידות ואש ▪

 היוו מפתח להצלחה. 
חרף הקשיים שנערמו בפני הכוח, לא נפסקה ההסתערות אלא עם    –   דבקות במשימה ומנהיגות ▪

יהיה   אש  "יהיה  ההסתערות:  לפני  אנשיו  את  הנחה  הפלוגה  מפקד  המשימה.  נועו   –השלמת 
 בעקבותיי ועשו כמוני". 

 
 קרב הסכר מנקודת מבטו של נהג הטנק ישי קרן

 " שלא זז"ישי מזיז את הטנק  
קרבו" צמאי  ולא  תהילה  אפופי  היינו  דרכם.לא  בתחילת  פשוטים  שריונאים  היינו  השתדלנו  ת, 

יותר מאחרים? אני מטיל ספק בכך.  ל משימה ביסודיות ובמסירות. ו למלא כ נועזים  האם היינו 
פשוט קיבלנו פקודות והלכנו קדימה כדי למלא את הפקודות שניתנו לנו. המשימה שהוטלה עלינו  

צעיר הפחד לא משחק תפקיד. לא נרתענו והלכנו    כידוע, בגיל  באותו יום הייתה כיבוש מוצב הסכר. 
הייתה מוגזמת.   'לקרב. הרגשנו שזו חוויה שחווים פעם בחיים. לדעתי, התהילה שנקשרה לפלוגה א

אנו פשוט יצאנו לקרב והצלחנו לחזור הביתה בשלום, אבל מי אני הקטן שאבוא לשבור את המיתוס 
אביא  ?  הזה שנה.  חמישים  לפני  התרחש  הסכר  צעיר, קרב  לוחם  של  סיפור  הקטן,  סיפורי  את 

שהספיק לשרת רק מספר חודשים בשריון. כמובן, שאינני מביא את תמונת הקרב במלואה. אתאר 
את מה שאירע לי ולצוות הטנק שלי. הצלחנו להתמודד ולתקן את הפגיעה בטנק שלנו ולהחזירו  

הטנק שלנו נעו שאר הטנקים של ל עבר. סביב  והקרב היה בעיצומו, האש ניתכה עלינו מכ לפעולה. 
פ. תוך כדי ירי התקדמנו לעבר מוצב הסכר. המפקד הקבוע שלנו, "הפלוגה, כשבראש מוביל טנק המ 

ושלמה ארבלי היה כעת מפקד הטנק שלנו.   מ פלש תומס, עבר לטנק אחר בגלל בעיות בקשר,"המ
המתח באוויר היה עצום. התקדמנו כאשר אש עזה נורית לעברנו ופוגעת בדפנות הטנק. לפתע הטנק 

 ." אני לא יכול, זה לא זז "ואני עונה לו:  "נהג, התקדם" נעצר, ואני שומע בקשר את ארבלי צועק:  
 והטנק לא מתקדם. . המלחמה בעיצומה,"זזה לא ז"ואני משיב לו:    "נהג, התקדם: " וארבלי שוב

מסביבנו אש עזה,  ם נפגע, וזו הייתה הסיבה לעצירת הטנק."קפצנו החוצה והתברר לנו שהמזקו 
פעולה " ארבלי לא איבד את העשתונות ופקד על  ?  עוד מעט הלילה ירד, לא נעים, מה יעלה בגורלנו

אים את המקלע מהצריח ומתחילים . אנשי הצריח, צבי אלפר והמפקד שלמה ארבלי מוצי"רגלית 
ניגשנו לתקן    ( אנשי התובה)   . שלמה פריינטה המקלען ואנוכי הנהג(סנדו נעלם לנו לרגע קט...)  לירות

ם, פעולה בכלל לא פשוטה, במיוחד אם צריך לבצעה תחת אש. מתחנו חוליות, החלפנו  "את המזקו
תנוע לידי  ולהביא את הטנק  להחזיר  כדי  עבדנו קשה  הצלחנו. ה. גלגלים,  ירדה,  לבסוף  החשכה 

, כדברי השיר. פחד התגנב ללבבנו. האם נישאר לבדנו "ושדה הקטל נתייתם" השתררה דומיית מוות  
שם הרכב הפלוגתי  -בשעת הלילה? התחלנו כבר להתכונן לשנת לילה בשטח, כשלפתע הופיע מאי

הטנק שלנו. ראינו מסביבנו    שחיפש אותנו. שמחנו שאנו יכולים לחזור לחניון הלילה של הפלוגה עם
 מדורות רבות של כלי רכב שנפגעו. הייתה גאווה בלבי, הצלחתי בעזרת הצוות לתקן את הטנק שלי.

 ."ל על הצד היותר טוב, רציתי לחזור הביתה בשלום וניסיתי לעשות את הכ 
 

 : שמע על עוז רוחו ותושייתו של ישי וכך הוא כותב לו (ברן) ל אברהם אדן "מפקד הגדוד, סא
 י, אל טוראי קרן יש

זו את הוקרתי להצטיינותך בקרבות מבצע סיני. ידי תעודה  על  לך,  אני שמח להביע  ידוע  להווי 
שהמלצתי עליך להענקת אות הצטיינות או ציון לשבח. וזו לשון ההמלצה שהעברתי לאלוף פיקוד 

 להלן פרטי המעשה: עניק לטוראי קרן ישי אות הצטיינות או ציון לשבח.הנני ממליץ לה " הדרום:
נפגע הטנק בו שימש טוראי קרן ישי נהג בהסתערות על    17:00  בשעה  1956באוקטובר    31בתאריך  

. טוראי קרן ישי לא איבד את עשתונותיו, עזר למפקדו להשתלט על הצוות, ולאחר מכן  "סיאם "
ל הזמן עודד קרן ישי  ול זאת תחת אש כבדה. משך כו ק שנפגע וכעסק עם מפקדו בתיקון זחל הטנ

 את חבריו לצוות והמריצם בעבודתם 
 ל "דן אברהם, סא א

 מפקד הגדוד 
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 יעקב מיה   '(במיל)ל  "קרב הסכר מנקודת מבטו של סא
. יעקב מספר על קרב איתן אריאלימ שלו היה  "של הפלוגה. המ  'ק במחלקה ג "יעקב מיה היה מט

 מהזווית שלו:הסכר 
תחו  יהניעו מנועים, פ: "פ חזר מקבוצת פקודות, בקול צעקה פקד עלינו"המ  16:00  בסביבות השעה"

אנו תוקפים " . עלינו על הטנקים ופתחנו את מכשיר הקשר. בקשר שמענו את הפקודה הבאה:  "קשר
פיקודו  תשמש בסיס אש ב  3מימיני, מחלקה    2משמאלי, מחלקה    1את היעד שממזרח לנו. מחלקה  

 !", נוע אחרי, עשו כמוני, סוף(ץ" הקמב) של אדולף
, תנוע במקביל לכביש עד ליעד. על הכביש תנוע פלוגת  'כנית הייתה שהפלוגה שלנו, פלוגה אוהת

ש, יכבשו ביחד ". שתי הפלוגות, פלוגת הטנקים ופלוגת החרמיצחקי  ששוןש בפיקודו של  "החרמ 
 יוסוףהופרשה לשמש בסיס אש יחד עם מחלקה מהפלוגה של , 3את היעד. המחלקה שלי, מחלקה 

 .בן מימון
שתי הפלוגות החלו לנוע, בריל במקביל לכביש, וששון על הכביש. כאשר הכוח התגלה לאויב, שני 

גם הטנקים המסתערים של פלוגה  מים של ששון נפגעו פגיעה ישירה והיו להם נפגעים רבים."זחל
חליט לשנות את כיוון ההסתערות וחצה את הכביש לכיוון דרום. פ בריל ה " החלו להיפגע. המ  'א

תפס פיקוד והחל לארגן   ארבלימ נפגע ונהרג, ו"המ  תומסהטנקים המשיכו להיפגע אחד אחרי השני.  
 ד.ולירי לעבר היע  "פעולה רגלית " את הצוותים ל

ף להסתערות. רץ לעבר הטנקים שלנו בבסיס האש, כשהוא מסמן לנו להצטר  אדולףלפתע ראיתי את  
לא היה יכול להניע. המחלקה של יוסוף כלל לא שמעה   מומומ היה כבר פצוע, והטנק של  "איתן המ

הפקודה של המג   רוזי את הפקודה.   הגדודית שמעה את  והיא שהעבירה אותה ברןד  "הקשרית   ,
לנהג    3למחלקה   הוראה  נתתי  הפקודה.  את  קלטנו  ואני  שאדולף  קדימה"כך  והתחלתי   "נהג 

פ נכנסים מדרום "ם של הסמ "פ ואת הזחל" ער לעבר היעד. הספקתי לראות את הטנק של המלהסת 
 ם.ליד הסכר. כיוונתי את הנהג לאותו המקום כדי להצטרף אליה

לי הטען קשר,   דיווח  ליעד  לו:ציילרבכניסה  נסגר. אמרתי  לא  עוד  " , שהסדן של התותח  תנסה 
: יתי לו לירות במקלע המקביל, והוא השיב לי , אך הוא לא הצליח להתגבר על התקלה. הור "פעם

. הבנתי שיש לי בעיה רצינית, ואם לא אמשיך בתנועה תוך כדי אש, הטנק "המפקד, חסם בקנה"
.  יל הרימונים מאנשי הצוות ויעביר אותם אלי וייפגע כשאר הטנקים. אמרתי לציילר שיאסוף את כ

האויב שסבב את הטנק שלי. זרקתי רימונים  לקחתי את העוזי האישי שלי והתחלתי לירות לעבר  
ניסיתי   כך  כדי  תוך  המצריות,  העמדות  לעבר  להתקדם  לנהג  הוריתי  המצריות.  העמדות  לעבר 

 .ם"פ והזחל "לשמור קשר עין עם טנק המ
לפתע הרגשתי חבטה עזה בטנק, והטנק נפל על צדו בתוך עמדת אויב. זרקתי עוד רימון כדי לטהר  

ופ  לכן,   קדתי על הצוות לצאת מהטנק. למזלנו,את הסביבה הקרובה  עוד קודם  נשברו  המצרים 
ארגנתי את הצוות להגנה על יד הטנק, והודעתי  והחלה מנוסה של מאות חיילים לעבר הדיונות.

 ". הסכר בידי"פ בקשר: " לשמחתי, שמעתי את הודעת המ בקשר שאני תקוע בתוך היעד. 
ותחמה דלק  מאגרי  התפוצצו  מסביב  ירד,  בריל  לילה  של  קולו  רבות.  מדורות  בשטח  והיו  ושת, 

ל הצוותים והטנקים להתרכז ליד הכביש. הוא ציין את מקום והמשיך להישמע בקשר, הוא הורה לכ 
הכינוס ליד אחת המדורות שהיו בקצה היעד. הלכתי עם הצוות שלי לעבר אותה נקודת ציון, נדברנו  

 עברית כדי שלא יירו עלינו. שברגע שנתקרב אל כוחותינו נתחיל לצעוק ולדבר ב
פגשנו בדרך צוותים נוספים שגם הם הלכו למקום הכינוס. כאשר הגעתי, הודעתי שהטנק שלי תקוע  
וחילצה את  ליעד  נסעה  שלנו התארגנה,  הטכנית המעולה  לחלצו. החוליה  צורך  ויש  היעד  בתוך 
הטנק. לאט לאט הפלוגה התארגנה. לקראת הבוקר היו עשרה טנקים מוכנים על הכביש להמשך 

 הלחימה. 
ל חיי. ניסיתי לשמור קשר עם אנשי הצוות שלי. והזיכרונות שלי מהקרב, הם מלווים אותי כ   אלה

נעלמו עקבותיו, את ציילר הקשר  - לימים נודע לי שהתותחן שלי נהרג במקום אחר, המקלען בוגנים 
 ". ואת אמנון הנהג אני פוגש מדי פעם, ואני שמח מאד לפוגשם

 
 פ "מהנהג טנק  – פירא קרב הסכר מנקודת מבטו של גדעון ש

מתקבלת ההוראה לצאת לכיוון ניצנה על השרשראות. בריל מורה  ,  302כחודש לאחר בואנו לשטח  "
לי לא לעבור את ההילוך הרביעי על מנת שלא יפתחו רווחים גדולים. אני רוצה לחוש את מתח  

אל עוברות  לא  לחמישי.  היישר  שלישי  מהילוך  מעביר  מסוים  ובשלב  המהירה  דקות הנסיעה  א 
 !" נהג האט "ספורות עד שנשמעת ההוראה  

. חוצים "הולך להיות משהו" באזור ניצנה כבר מרוכזים כוחות לרוב, וגם מי שפקפק בכך מבין, כי 
השטח מוקף הרים בעלי תצורות  את הגבול עם מצרים וממשיכים עד שפורשים מהצפיפות הגדולה.
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ל עוד מאיר היום אינני פוסק להתפעל מהנופים המופלאים הפרוסים ושמעולם לא ראיתי כמותן, וכ 
לעינינו. עם רדת החשכה בריל מבשר לנו כי המלחמה פרצה. לדבריו, הצנחנים צנחו במעבר המיתלה  

.  "אשר יגורתי בא"  –ותפקידנו לחבור אליהם עם שחר. היו ששתקו, היו ששמחו, אני חושב לעצמי  
 מפקדנו בעבר נהרג.בתוך כך נודע לי, כי גידי, 

מתפזרים להכנת הטנקים. בריל דואג לצבע לבן ומבקש שאשרטט על צריחי הטנקים את סימון 
. עם סיום העבודה אנו פותחים בטיגון  "ברק "תפקידיהם. על הטנק שלנו הוא רוצה את הכיתוב  

 ה. את החגיג וקוטע    "שטח כינוס "יפס, כמנהגנו, אך בריל מופיע מאי שם כולו זעם על הפרת כללי  'צ
בת שינוי  יש  כי  הודעה,  מתקבלת  חצות  את ובסביבות  להכניע  מצליחים  אינם  כוחותינו  כניות. 

לאבו  "כתף -אום"מתחמי   לפרוץ  מוטל  דרך  - ועלינו  העורף  מן  יוצאים "הדייקה - מעבר" עגילה   .
חוברים  אנו  ההרוס  המעבר  ליד  הנותרות.  הלילה  שעות  עוברות  וכך  בחשכה  מנהלתית  בתנועה 

י הגדוד. יורדים מהכביש ומטפסים מעבר להריסות. כאשר השחר הפציע עובר הטנק שלנו  לסייר
. מדפי התובה נסגרים והתותח הארוך מורד אחר כבוד מהדורגל, כדי לצודדו קדימה. "היכון לירי"ל

.כשני קילומטר מסיירי הגדוד אנו נתקלים ביחידת סיור מצרית   50- גם זה מחידושי טנק השרמן אם
הבורחים.    "מוציא "רפי  רכובה.   החיילים  על  שנתעכב  מבלי  הכביש  על  צונח  המצרי  והרכב  פגז, 

 . הפלוגה עוברת להיכון ואנו ממשיכים בפריסה משני צידי הכביש
נעצרים ממרחק לשם  עגילה מן העורף מתבצעת בהפתעה גמורה. אנחנו, כרגיל,-ההגעה למחנה אבו
שניקים יורדים לתעלות "המחנה הרדום. החרמ מים מסיעים את אנשיהם אל  " חיפוי, בעוד הזחל

ומהצריח מורידים    ,ל מסתיים לעינינו במהירות. עם סיום הכיבוש, אנו עוברים לגיא בדיונותווהכ 
בריל "לנו כריכי לוף. בתוך כך ריבקין, ידידי הטוב, מראה לי בחיוך נבוך את ירכו החבושה. מה זה?  

. מסתבר, כי לא טרחו לידע  "וב כדור עף לרגלימ כתוספת לאש הטנק וכרכ"פקד להפעיל את הנ 
כרכוב הכדורים בולט מבית  שקיבלנו זה עתה. התוצאה,   0.5  אותנו על שינוי בתיאום הקנה למקלעי 

 הבליעה ונקרע בכיוון המפעיל. ריבקין נלקח מאתנו לטיפול ובמקומו מגיע שמעון דהן. 
המחלקות  וכ הדיונות.  בגיא  שוהים  אנו  יום  אותו  מטופלים  ל  הטנקים  הגנה,  כיווני  תופסות 

פ. אפילו ממתקים מובאים מהקנטינה של  "ומתודלקים בתורם, ואנו כרגיל ניידים לפי החלטות המ 
עריש נעים - עגילה אל-עגילה. אלא שהמתח מתחיל לגאות. חדרנו לאזור צבאי. על הכביש אבו-אבו

ם מיד עם הופעתם. מסביב מתרבות כלי רכב מבלי שיושביהם מודעים למציאותנו במקום. הם נורי
תצפיות על הופעת כלי רכב משוריינים, כאשר מפעם לפעם נורית לעברנו אש. אנו מוסתרים היטב 
ונמצאים מתחת למסלולי הפגזים, אבל מתפתח מצב בלתי ברור להמשך שהייתנו במקום. אחר 

המג  אצל  פקודות  לקבוצת  נקרא  בריל  פוקד:  "הצהרים  הוא  חזרתו  עם  מהרו  טנ"ד.  הנע,  קים 
 ". בעקבותיי. הסברים תוך כדי התנועה 

 . עריש-עגילה אל- ואנו פותחים בנסיעה בעוד הפלוגה מצטרפת בטור מאחורינו. הכיוון: כביש אב
לפרוץ את המצור המתהדק. אנחנו   כדי התקבלה הוראה לכבוש את מחנה הסכר עוד לפני החשיכה,  

נעים לאורך הכביש ולפתע, מחנה הסכר  יחפה.   'מים נבצע את הכיבוש, יוסוף עם פלוגה ד"והזחל
הפלוגה פונה ימינה ללא היסוס ומיד מתגלים לנו הקשיים:   שטוח לו מימיננו כמו מונח על כף היד.

ם עדיין  "השטח מתגלה כבעל עבירות קשה ביותר. אמנם ברשותנו תותחים חדשים, אבל המזקו  א.
ת איטית ואם אתה מסובב את הטנק בחדות מן הסוג הצר הרגיש במיוחד לחולות. התנועה נעשי

ל הקנים של האויב היו מכוונים מולנו. היו שם וכ   ב.יתרה אתה פורס את הזחל והטנק מושבת.  
. אנחנו 'ט, תותחי שדה וכד"עשרות תותחים מסוגים שונים ובהם ציידי טנקים ממונעים, תותחי נ 

 מתיישרים אל המחנה ולפנינו מחזה מדהים בעוצמתו. 
לא יאומן של פגזים נותבים שוצף מסביב. הם שורקים חדות בעוברם לידינו ומיד מתלווה    "זרם"

 להם רעד המזעזע את הגוף. צרורות כדורים מצטלצלים על הפלדה, אך זה אינו מטרידנו. 
. הטנק "נהג מהר, אל תחליף מהלך"חלק מהטנקים פורס זחלים וחלקם נפגע מהאש. בריל צועק  

ך גבוה יותר איננו אפשרי, כזכור. משימתי המידית היא לשמור שהזחלים  במהלך בשני, שהרי מהל 
לא ייפרסו כתוצאה מהיגוי בלתי זהיר. רפי ושמעון מייצרים אש ללא הפסק. בתוך כך שמעון מתגלה  

הפגז לבית הבליעה בכוח כה עצום, עד שנדמה, כאילו זה ימשיך    כטען רב תושייה. הוא שולח את
 למרות זריזותו, יספיק ללחוץ על ההדק. במעופו אף מבלי שרפי,  

צוות אש, תותח אש, "  – ל אחד מאתנו  ו בריל, ראשו בחוץ, כמובן, והוא מנסה להיות נוכח בתוך כ
וכדומה, כאילו כולנו עכשיו איברים של גוף אחד.   "נהג ימינה, נהג שמאלה, אש תופת, אש תופת!

הפלוגה נפגעים כך או אחרת. גם הטנק שלנו  ל טנקי  ושטף הפגזים המתעופפים כה צפוף, עד שכ 
נשרט עמוקות בשריון ובכבל הגרירה מעל לנהג, אלא שבריל לבדו חוטף את הרסיסים בפניו ודמו  

 ניגר. 
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אנו מתקרבים למחנה, ואני מסיק מהמהומה בקשר, כי תמונת הקרב משובשת לחלוטין. לפתע פורץ  
ש לא יורדים "ברן כאן משה, החרמ כאן משה,ברן  "ל נוהל מקובל:  ו בריל אל הרשת תוך שבירת כ

 ו. ומיד הוא מחזיר לקשר פנים וחסל דיבור עם החוץ. אנחנו לעצמנ?" ש" מהזחלים איפה החרמ
לפני בריל נקרית לפתע ובאופן כואב, ההזדמנות ליישם את הרעיונות שתלה בטנק ובאדם היושב  

והוא   "ולא לחדול, אנחנו ולא הם להיות  "בתוכו. הוא מקבל את ההחלטה היחידה הנחשבת אצלו:  
לא נרגע, אבל כנראה ללא כיוון ממשי. אנחנו   האויב  הטנק קרוב למחנה, מפל פגזי  "קדימה! " אומר:  

טנקית שמסביב למחנה, לבין תל החול -נכנסים למסלול בעייתי המוביל בין תעלת ההגנה האנטי
מחנה, ובריל מחזק אותי בקוראו: שהוצא ממנה. ברור לי כי אפשר לנוע קדימה בלבד ורק במקביל ל

וכך עד שנמצא המעבר אל תוך המחנה. עוד אני מושך היגוי    " נהג זהירות, לא ימינה לא שמאלה"
אש מהירה, אש תופת אש   צוות בזוקה אש, "ל טנקיסט שפוי:  ושמאלי, והנה הקריאה המקפיצה כ 

היישר אלינו ומאחוריה ראש    בזוקה על רגלית מטרים לפנים,  50- ומולי, כ  ,אני מישיר מבט  "אש!!!
 . המפעיל מגיח מתוך התעלה

במוחי:   עוברת  בזק  דבר" מחשבת  יותר  לחוש  מבלי  מושבי  על  אשען  מתג .  "הנה  את  תופס   אני 
הסירנה הממוקם על ידית ההיגוי ולא עוזבו עד סוף הקרב. קולות הסירנה המשיכו לעלות ולרדת 

ע בבת אחת ובתוך כך מצדדים אל הבזוקה. ללא הפסק. רפי ושמעון מפעילים את התותח והמקל
אני מדרבן ללא הצלחה, את המקלען שלצדי ומנסה לשווא לכוונו אל המטרה. אבל הרעש עושה את 

 ל עניין של עצבים והכ   – שלו והבזוקאי צולל אל תוך התעלה בבריחה מהירה עם הבזוקה שעל כתפו  
נים יוחש אדם. ברגע זה מאבדים המג תוך דקות הטנק חוצה את התעלה, וכבר אנו בתוך המחנה הר 

את רוחם, ומתחילה מהומת בריחה המונית. אני מרגיש כאילו חדרנו ללול תרנגולות. מסביב רצים  
ואז הוא חוזר  "אש, אש, נהג דרוס! " חיילים בחוסר כוח, בחוסר סדר, בחוסר שליטה. בריל צועק: 

משה, ברן, כאן משה, הפסיקו את האש, ברן, כאן  " לרשת הקשר ובאותה הפרת נוהל הוא קורא:  
כלי רכב,   . אנו ממשיכים בתנועתנו. מסביב בוערים מבנים,"אני בתוך המחנה, אתם יורים עלי!!

עוד לפני כניסתנו לכאן, הולכים ומעצימים. ממול   אוהלים ומצבורים. הדמדומים שהחלו לרדת 
. "נהג עצור, נהג אחורה "ות מחודשות:  ניצב אוהל גדול. בריל פוקד לעלות עליו, אך מיד פורץ בקריא

מתברר, כי האוהלים חפורים עמוק בחול. אני מושך את הידיות באחת ובולם, אלא שהטנק כבר  
מתנודד כמאזניים על נקודת שיווי המשקל. עוד סנטימטרים ספורים ואנו נופלים לבור, וחסל כושר 

ואנחנו    - ני, הרגל מרפה מהמצמד  הנסיעה. שתי הידיות בשמאלי, ההילוכים לשילוב אחורי בימי
. בינתיים מחשיך לחלוטין, "(הצלת אותנו" עוד שנים ימשיך בריל ויחזור ויאמר:  ) מחוץ למלכודת.  

ובדיוק במצב הזה קורסת לה מערכת החשמל בטנק. לא אורות, לא קשר, לא חשמל, כלום. רק  
 ו. המנוע ממשיך בעבודת

להעביר   כדיעל על סיבובים גבוהים, ואני קופץ לצריח  ניצול יתר של המצברים. המנוע ננ  –  מסקנתי
דקות המצברים   20-. בריל איננו על הטנק. לאחר כ'הפסק'ל מתגי החשמל והקשר למצב  ואת כ

מתחילים לגלות סימני חיים, והספקת חשמל קלה מתחדשת. אנשי הצוות מושבעים שלא להפעיל  
ושב לצד הכביש מחוץ למחנה וראשו שעון על עדיין דבר, ואני יוצא לחפש את בריל. מצאתי אותו י

ו  ידו. לאחר  ניתנות,  על עצמו את האחריות  חיים  שפקודות החילוץ  רזון, קצין הסדנאות, מקבל 
מדו כמעט ללא קול. אני מזמינו לשוב אל הטנק ולהשבת הטנקים לכשירות, בריל צונח לו שם על ע

ל סודר ותוקן והוא מתרצה. אנו  ו כי הכ. אני מבטיחו נאמנה  "הרי הטנק מקולקל" אך הוא משיב,  
הטנק   אל  כבר    כדי חוזרים  הפלוגה  הבוקר  עד  מהחילוץ.  הכוחות השבים  ריכוז  למקום  להביאו 

 ". והייתה מוכנה להמשך הקרבות "עומדת על רגליה "
 

 שלמה ארבלי '(  במיל)ם  "קרב הסכר מנקודת מבטו של אל
מ תומס פלש. נספר את סיפורו של  "של המ  1ק במחלקה  " היה שלמה ארבלי מט  "מלחמת קדש "ב

 ארבלי, כיצד הוא ראה וחווה את הקרב. 
ק צעיר שמחתי על כך שניתנה  "המלחמה החלה. אני כמט " זיכרונות על מה שהיה לפני קרב הסכר:

כשירי הקשר ל הידע התיאורטי שצברתי. התחלנו לנוע במרחבי סיני. מולי האפשרות ליישם את כ
בטנקים בקושי עבדו, לא שמענו אחד את השני ונעזרנו בסימני דגלים וחיקוי המפקדים. תוך כדי  
תנועה הגיעו הודעות על מטוסים מצריים הקרבים אלינו. כדי להתגונן מפניהם פרשנו רשתות על 

 הטנקים לעיתים קרובות.
לעבור לטנק שלו.   יע לי שעלי ם תומס, מפקד המחלקה, את הטנק שלי והודי "לאחר זמן עצר סג

בטנק המ כי הקשר  החילוף,  לבצע את  נאלץ  היה תקין."תומס  לא  לו:   מ  אני "אמרתי  המפקד, 
ם תומס הסכים, עברתי לטנק שלו והצטרפתי  ". סג"מ "מעוניין להישאר עם הצוות שלך, צוות המ

סנדו ברוטמן    מ, שכלל את ישי קרן הנהג, שלמה פריינטה המקלען, "לצוות המעולה של טנק המ
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התותחן. המשכנו לנוע כשאני מכוון את הטנק על ידי משיכה בחבלים שהיו    - הטען קשר וצבי אלפר  
ם של ישי קרן, נהג הטנק. תוך כדי נסיעה הצליחו הטכנאים לתקן את הקשר, אך לא יקשורים לידי 

להישאר יחד  מ. המשכתי עמו את הקשר בסימני דגלים. עשיתי זאת כדי  "הודעתי על כך לתומס המ
כלי רכב מצריים שרופים  פני  על  לסיני נמשכה. חלפנו  עם הצוות המעולה שהיה בטנק. התנועה 

 . וגופות של חיילים מצריים שהיו מוטלות לאורך ציר הדרך
עדיין לא ידענו לקראת מה אנו נעים ובאיזה קרבות נשתתף. זכור לי שבאחד מחניוני הלילה נשען  

 היכן יישפך? לא העזנו לשאול אותו. ? . דמו של מי יישפך"יישפך  דם רב" תומס על הטנק ואמר: 
המשכנו בתנועה, נסענו על שרשראות שעות מרובות, הטנקים שלנו היו במצב מעולה. אוכל היה לנו 
בשפע, אך סיגריות חסרו לנו. חסר לי הניקוטין. הגעתי למצב שבו אספתי בדלי סיגריות של המצרים 

נשברה הדממה ונשמעו הרבה קולות ירי. הפלוגה כולה החלה לירות, גם אני לפתע  ועישנתי אותם.
עד שמפקד הפלוגה   נמשך  עליו. הירי  טיווחתי  בודד,  וכשזיהיתי בשטח אוהל  לחגיגה.  הצטרפתי 

 גילה. ע -הודיע בקשר להפסיק ירי. רק אז התברר לנו, שהגענו למחנה אבו
היה הטנק של סמל המחלקה,    יהשמאלי, וסמוך אלי מערך הטנקים היה כזה שאני הייתי בטנק  

דניאל זהבי. זהבי דיווח שנפצע וקיבל פקודה להתפנות לאחור. במקום הייתה מהומת אלוקים. 
ל הכלים. לפתע מצאתי וחלק מהחיילים המצריים החלו לברוח, ואחרים ירו עלינו אש תופת מכ 

פשים לא מפחדים. הגיבורים מודעים  רק אנשים טי שהטנק שלנו עומד בודד מול המוני חיילים.
לסכנות שהם עומדים מולן, הם חווים תחושת פחד, אך מתגברים ופועלים ביעילות ובקור רוח. 
כאשר ראיתי את המוני המצרים הרגשתי פחד, אך התגברתי עליו. הוריתי לצוות שלי להפסיק אש 

או את התופת שבחוץ סגרו ולהוציא ראשים החוצה כדי שגם הם יחוו תחושת פחד ויתגברו. הם ר
 מדפים והמשיכו בירי. 

 
 הקרב על הסכר 

כעבור זמן קצר ניתנה פקודה לכבוש את מחנה הסכר. הייתה זו עבורי תחילת המלחמה. הקרב נועד  
כדי לפרוץ דרך לחטיבה המשוריינת  להבקיע את המערך המצרי הצפוף, לכבוש את המוצבים שבו, 

את מוצב הסכר הייתה די מאולתרת ונעשתה ללא תדריך בדרכה דרומה לסיני. ההחלטה לכבוש  
ימים, הייתה די מותשת. במבט   כמהוללא הכנה ארטילרית מספקת. הפלוגה שלנו, שכבר נלחמה  

ד שלנו, היה יודע מה גודל הכוחות המצריים המבוצרים בסכר, "לאחור אני חושב שאם ברן, המג 
 . מן הסתם היה מחפש דרך חלופית לפריצת ציר התנועה

ההתקפה על הסכר החלה עם השקיעה, הקרב התנהל בדמדומים ונמשך אף בחשיכה. היה זה קרב 
ללא הכנה ללא תיאומים ובלא כוחות מספיקים, אך הייתה החלטה נחושה לנצח. כתשעים אחוז  
מהטנקים של הפלוגה נפגעו, ולמרות זאת הפלוגה המשיכה ללחום באומץ עד כיבוש היעד. הטנק 

נפגע ראשו על ביצוע  שלי  ולהציב "פעולה רגלית"ן. החלטתי  . נתתי לצוות פקודה לצאת מהטנק 
קשר סנדו ברוטמן. הוא יצא, נצמד לטנק ונתקף - מקלעים. היחידי ששמע את הפקודה היה הטען

רצתי  שונים.  לכיוונים  לרוץ  והחל  בפניקה  נתקף  הוא  עלינו.  שניתכה  התופת  למראה אש  בהלם 
. הפעם שמעו  "פעולה רגלית " נכנסתי שוב לטנק ופקדתי לצאת ולבצע  אחריו והחזרתי אותו לטנק. 

אותי כולם. הצוות הציב מקלעים והחל בירי לעבר האויב. חזרתי לטנק הפגוע ושימשתי זמנית גם 
כ את  התותחן  בעזרת  לירות  הצלחתי  קשר.  כטען  וגם  שהיו ו כמפקד  הפגזים  ושמונה  ארבעים  ל 

 בטנק. 
ל זאת תחת אש אויב חזקה. לבסוף ותי לתקן את הטנק הפגוע וכ בעזרת נהג הטנק והמקלען הצלח 

לפלוגה. ולחבור  הטנק  את  להניע  ושלושים  הצלחנו  לוחמים  עשרה  הגדוד  איבד  הקרב  במהלך 
ם של אוריאל הגיעו ליעד. המצרים  "לוחמים נפצעו. רק הטנק של בריל, הטנק של יעקב מיה והזחל

הקרב על   , אך הוא המשיך להילחם באומץ ובגבורה.פ, ובריל נפצע בידו ובמצחו"פגעו בטנק המ
פלוגת שריון של  וליכולת  להעזה  כדגם  להיסטוריה הצבאית  נכנס  נלמדים .  הסכר  מהלכי הקרב 
 ". בקורסים למפקדים בשריון ומוגדרים כאחד הקרבות הקלסיים של השריון

 
ק שלמה ארבלי והעניק לו "שמע על עוז רוחו ותושייתו של המט  (ברן )  ל אדן אברהם" ד סא"המג

  תעודת הצטיינות, וזו לשונה:
 , סמל ארבלי שלמה לא

המלצתי עליך ".  מבצע סיני"אני שמח להביע על ידי תעודה זו את הוקרתי להצטיינותך בקרבות  
ל סמל ארבלי הנני ממליץ ע לקבלת אות הצטיינות או ציון לשבח, וזו לשון ההמלצה שהעברתי:

 להלן פרטי המעשה  שלמה להענקת אות הצטיינות או ציון לשבח.
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. תוך כדי הסתערות נפגע הטנק. "סיאם"בקרב הסכר הסתער סמל ארבלי שלמה כמפקד טנק על  
סמל ארבלי שלמה יצא עם צוותו מהטנק, הציב מקלע והמשיך אש על מוצב האויב. באותו זמן 

נק שנפגע וכמעט תיקנו. מדי פעם נכנס לטנק שעמד גלוי לאש  ותחת אש חזקה עסק בתיקון זחל הט 
 האויב והפעיל מתוכו את התותח. 

 ל "סא –אדן אברהם 
 מפקד הגדוד 

 
 ל "דברים לזכרו של סגן משה ממון ז

 מאת אורה ממון אלמנתו 
לאחר מכן עברה המשפחה לכפר נטר. משה  .  1946וגדל בכפר חיטים עד לשנת    1937משה נולד בשנת  

למד בבית הספר החקלאי מקווה ישראל. הוריו של משה, סופי ויצחק ממון, עלו ארצה מבולגריה  
 מיסודה של תנועת השומר הצעיר והיו חקלאים עד יום מותם.  "קיבוץ ברנר" בקבוצה של 

ונלחם ב"משה התגייס לצה  הפלוגה כולה  '.  ה אכמפקד טנק בפלוג  "מבצע קדש"ל לחיל השריון 
שה סיים קורס קצינים והפך ש". ממבצע קד"ציון לשבח על השתתפותה בקרב הסכר. לאחר  בזכתה  

להיות מפקד מחלקה. הוא שירת שנה נוספת בצבא הקבע והשתחרר בדרגת סגן. לאחר נישואינו 
מלחמת "ב .1968שנת  ובננו השני, נועם, נולד ב  1963נולד בשנת   נולדו לנו שני בנים. בננו הבכור, ערן, 

. (ל" ז)השתתף משה בקרבות הפריצה ברמת הגולן תחת פיקודו של אלברט מנדלר    ,ששת הימים
באוקטובר   6במוצאי שבת    ",מלחמת יום הכיפורים "פלוגתו פרצה ראשונה לעיר קונטרה. בפרוץ  

הצטרף לגדודו שנע על גבי זחלים לעבר דרום רמת הגולן. בשעות הצהרים המאוחרות של    , 1973
על. במהלך הקרב -נתקל הכוח במארב טנקים סורי סמוך לצומת אל  1973באוקטובר   7יום ראשון 

הוא הובא למנוחות  נפגע הטנק של משה פגיעה ישירה, והוא נהרג. בן שלושים ושש היה בנופלו.
 . 1959צבאי בנתניה, שם נטמן גם אחיו שנפל כחייל בשנת  בבית העלמין ה
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 ' 56אנשי פלוגה א' קדש רשימת 
 ( 2021נכון ליולי )
 

 המפקדים 
 מ"פ   –רס"ן משה בריל  

 סמ"פ  –סג"ם אוריאל רוזנברגר )רוזן(  
 סג"ם איתן אריאלי 

 (  בונבנטורה) דניאל אושריסג"ם 
 פלש   ומססג"ם ת 

 
 נייד  טלפון שם 
   אברהם י.   .1

   רדכי אוסטפלד מ  .2

 בת הזוג אביבה  052-3445732 03-6498871 ז"ל  דניאל )בונבנטורה) אושרי   .3

   וריס אלטמן מ  .4

   מעון אליאסקר ש  .5

 050-4632336 09-7435664 אלישיב אבינועם   .6

 050-5775101 03-9314770 אלפר צבי   .7

 אורה אלמנתו  02-5345790 ז"ל אלפרט גדעון   .8

 050-6496033   08-6744117 ארבלי שלמה   .9

 052-6899620 08-6774805 אריאלי איתן   .10

   בוגנים ה.  .11

 054-4209100 03-5348031 בכרך נחום   .12

 , הבת סיגלית, הבן רן 053-7629200  ז"ל בנימין )ביק( תמיר   .13

   נון א. -בן  .14

   ברוטמן ס.   .15

אלמנתו, חיה  , אסתר 052-2659980 03-6760994 ז"ל  נטוך שמואליי בר  .16
 דושט הבת 

 , נחמה אלמנתו 052-3891376 03-6421873 ז"ל משה כוכבא )בריל( -בר  .17

 052-5457653 03-7512604 ז"ל ר עמי בנטשניטג  .18

 050-5255702 09-7464069 גליקמן מרדכי   .19

 050-5530688 03-7517193 ו אליה  וגנינ  .20

 057-7907544 08-8591980 ראובן )גרוניצקי(  גרנות   .21

   דהבני א.   .22

 052-3278208 03-6771364 דהן שמעון   .23

 054-4350420 03-6478713 דחנובסקי אריה   .24

 050-5255702 09-7464069 דליקמן מרדכי   .25
   עמוס הולצמן   .26

  03-6091919 ז"ל  העליון יעקב  .27

   אובן ואכבה ר  .28

.  אלמנתו, איילת 054-4295744 09-8998254 ז"ל  זהבי דניאל  .29
 054-4598286הבת: 

 054-5753749 03-5580852 ז"ל זינגר רוני   .30

, הבן  , לאה אלמנתו054-4407843  ז"ל חואטו מגוז   .31
 נשה 
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 נייד  טלפון שם 
 , מיכל אלמנתו 050-5707307 09-7425886 ז"ל ( ג'קי)חזקיה יעקב   .32

  03-9694967 חלפון משה   .33

 050-8334135 09-8335352 חמו ישראל   .34

 , לאה אלמנתו 052-2939604 03-9694665 ז"ל  טביב יצחק  .35

 , הבן 050-2060545 03-6739412 ז"ל  ישראלי אמנון  .36

 , כרמלה אלמנתו 052-3684777 077-2007686 ז"ל ישראלי רפי   .37

  03-5340001 כהן אורי   .38

 052-2646263   03-9692592 כהן חיים   .39

 054-3435994 02-5701535 כהן יגאל   .40

 050-8307362 03-5567412 כהן שבתאי   .41

   כרוב י.   .42

 052-3543300 09-8334090 לוינטל שמואל   .43

 , עידית אלמנתו 050-5406887 03-5405579 ז"ל מאיה יעקב   .44

  03-5076925 מורכי זכריה )עדי(    .45

 , הבן גבי 054-5949996  ז"ל מזרחי זכריה   .46

  03-5048087 מזרחי מנחם   .47

 054-5949996 03-7515016 מזרחי מרדכי   .48

   מזרחי ע.   .49

 052-4513989 04-8341277 מייזלס מאיר   .50

   מיכלובלץ ד.   .51

   מימון ר.   .52

 054-4501556 09-7745736 מלר נדב   .53

 , הבן נועם 052-3722075  ז"ל ממון משה   .54

 , רינה אלמנתו 054-4605140 03-7391562 ז"ל מצגר יוסף   .55

  03-6734675 ניר יצחק   .56

 אילנה אלמנתו  08-6581020 ז"ל סויסה מאיר   .57

   סיגאוי צ.   .58

   סירוקר י.   .59

 050-6461046 02-6714319 עופר )מזרחי( יעקב   .60

 , לאה אלמנתו 050-4113633 08-6480800 ז"ל  דניאלעזוז   .61

 , רותי אלמנתו 052-8927659 08-6871217 ז"ל  פורת עוזי  .62

 054-4200653 03-6991125 פורת שלמה )פריינטה(   .63

 052-5524030 08-9957126 פלד מרדכי )אוספלד(   .64

   ז"ל פלש תומס   .65

   פפרקורן י.   .66

 054-4510203 04-8718089 אל גבריאל בויצ  .67

  03-5708542 ציילר יוסף   .68

  08-6732329 קונפורטי מוני   .69

 , הבן עודד 052-2604508 02-5661785 ז"ל  קורץ מיכה  .70

 050-2056026  קינן מיכה   .71

 052-7950038 04-6429023 קרן ישי   .72
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 נייד  טלפון שם 
 , סונה אלמנתו 220390-054 09-8364836 ז"ל ראובן שלום   .73

 052-5524030 03-5035850 רובינשטיין רפאל   .74

 , נורית אלמנתו 054-4330924 077-5253292 ז"ל אוריאל   רוזן  .75

  09-7429640 רון יוסף   .76

 , הבן אריק 050-2060545 09-7483747 ז"ל  ריבקין יצחק  .77

 שפרה אלמנתו  04-6799324 ז"ל ריימן אברהם   .78

 052-2432445 09-8998206 שאול דוד   .79

 052-3517770 08-6738308 יעקב )סיסים(  שגב   .80

 054-4200683 04-6258777 שוורץ אפרים   .81

 054-4503289 03-5323389 שחם יחזקאל )בראונשטיין(  .82

  09-8359836 ז"ל  שלום ראובן   .83

 054-7733720 03-9326707 שמש אריה   .84

  04-9895105 שפירא גדעון   .85

, הבן  054-2557035, אלמנתו רונית 03-9536163 ז"ל  שץ אהרון  .86
 אֹורי 

   שרייבר דני   .87
 

 
הגדוד פלוגה א' ויוצאי 

 זינגר רוזי ז"ל 
   052-2562486זאב ויינגרטן, 

אמנון מרטון ז"ל 
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 אימונים, לחימה והוויי בצילומים 
 

 
 כוכבא )בריל'( ראשון משמאל בשורה הראשונה - פלוגה א' באימונים. המ"פ משה בר

 

 
 פלוגה א' בתנועה בסיני במלחמת קדש 
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 הפלוגה בתנועה בפריסה בג'בל ליבני במלחמת קדש 

 

 
 עגילה במלחמת קדש - לוחמי פלוגה א' שכבשו את אבו
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 הפלוגה במסדר בסיום מלחמת קדש 

 
 

 
 

 משמאל לימין מלווים: נבחרת חיל השריון באימונים לצעדת ארבעת הימים.
 ארו והמ"ם משה בר כוכבא - אורי בן  7אברהם אדן )ברן(, מח"ט   82מג"ד 
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 פלוגה א' באימונים 

 
  

 

הצוותים   מתחילים  וכבר  השריון,  רכב  נעצר  זה  רק  לצוות.  מנוחה  פירושה  אין  לטנק  מנוחה 
בניקוי הנשק, בהטענת תחמושת, במילוי דלק, בשימון חלקי הרכב. הסיסמה: הכנת הטנק  

 לפעולה נוספת במהירות האפשרית 
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 רכב מצרי פגוע במלחמת סיני 

 

 הפלוגה באימונים 

 דניאל אושרי בונבנטורה ז"ל  משה ממון ז"ל 
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 דוד שאול  -ספורט  דוד שאול מניף את שלמה ארבלי  - ספורט

 בקורס מד"סים   שאול דדו -ספורט  דדו שאול  -ספורט 
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נון. -משמאל למעלה: יעקב מאיה, אלברט כהן, ג'קי חזקיה, א' בן
 בשורה תחתונה מימין: אהרון שץ, שלמה ארבלי, א' מימון ו...

 בבריכת השחייה 

 דוד שאול מימין עם ארבלי 
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 רוזןאוריאל 

נון. - מימין למעלה: אלברט כהן, עוזי פורת, גדעון שפירא, א' בן
משמאל למטה: דוד שאול, חיים כהן, אהרון שץ, אלבז ניסים,  

 חואטו מגוז 

 שרגא שוורץ 

 משחיר הקפה בפינג'אן  -באימונים  

אפרים שוורץ ושלמה  
 ארבלי 
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  82עגילה וסכר הרואיפה על ידי גדוד -כיבוש מחנות אבו
 במלחמת סיני 7מחטיבה  

 אוריאל רוזן

 פלוגה א' באימונים 
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 חיילים מהפלוגה. מימינו יצחק צסלר  םאריה שמש )במכנסיים בהירים מימין( ע

ק"מ מתעלת   15-בתום המלחמה כ משמאל ואנשי מחלקתו  (דניאל אושרי )בונבנטורה
 סואץ
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 פלוגה א' בסיור בסיני 

 בית קברות ארעי לחללי מלחמת סיני 

 ארבלי מימין: משה ממון, דניאל זהבי, שלמה  
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  הצבא צועד עק קיבתו...

 תמיד רעב...  –ארבלי 

 אוכל, קדימה אוכל...

 צריך להדיח את הטבח...

 מדרום לבאר שבע 302מחנה של פלוגה א' בשטח 
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 מן המלחמה  ותמרא
 ומן האימונים 

אריה שמש הרס"פ נערך למסדר  
 בוקר ולדוגמה אישית...
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 אריה שמש 

 שמש )משמאל( ושלמה ארבלי אריה  

אמנם טנקי שרמן, אבל בידי לוחמי פלוגה א' כמו 
 ביצועי טנק מרכבה 

 אהרון שץ 
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 ארבלי  ארבלי בעמדת מפקד הטנק

 משמחת שבת צוות גם יחד עולה וצומחת רעות גדולה

דוד שאול בעקבות תאונת 
 אימונים 
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משמאל: מוני קונפורטי 
 ושלמה ארבלי 
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מימין: אריה שמש, שלמה פורת  
 ארבלי  )פריינטה( וארבלי 

 ארבלי 

 אהרון שץ במרכז  

מקלחת בתנאי שדה  
בסיום המלחמה )נא  

 לא להציץ...( 
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 עוד מן האימונים ומן המלחמה 
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ישראלי, רפי רובינשטיין, אבינועם  מימין: רפי 
 אלישיב 

 מימין: רפי ישראלי ורפי רובינשטיין
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 ובו חניכים מפלוגה א' 1אלוף משה דיין במסדר סיום בה"ד -הרמטכ"ל רב 



92 

 

 

 

  

 . ארבלי שני משמאל 1חניכים בבה"ד  

מימין: אריה שמש, ארבלי ו... בחופשה בגן  
 החיות בתל אביב 

עגילה. כאן בבית חולים  - ע באבוצשבתאי כהן נפ
 רב שבא לבקרועם 
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 באירועים חברתיים 

 

 

 
  

כוכבא וצבי  -משמאל: האלוף משה בר
 אלפר איש פלוגה א' 

  'בסיני עם אנשי פלוגה אכוכבא בסיור - האלוף משה בר
 והמשפחות 

כוכבא, יעקב העליון ומוני  - מימין: האלוף משה בר מימין: אריה שמש, ארבלי וצבי אלפר 
 קונפורטי

 מימין: ארבלי וישי קרן ו...  מימין: אריה שמש, ארבלי וצבי אלפר 
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רבלי נושא  א
 ברכה 

משמאל: אריה שמש, עליזה  
ארבלי, מעליה שמעון דהן, שלמה  
 ארבלי ו... 

מימין: אריה שמש, הפקידה הפלוגתית,  
 שלמה ארבלי 

שמש, שלמה  ורבקה  משמאל: אריה 
 ועליזה ארבלי 
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ף בן ומשמאל: יוס
מימון, רונית  
ואהרון שץ, 
מעליהם ארבלי. 

 רזון  םמימין חיי

ארי,  - תא"ל )במיל'( אורי בן כוכבא - ארבלי ונחמה בר )נחמיה דגן(, מימין: ג'ו פישל  
 במלחמת סיני  7מח"ט 

משמאל: האלוף משה  
, לא מזוהה   כוכבא-בר

 ואוריאל רוזן 
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)במיל'(   האלוף  הרכבת  מנכ"ל 
בר נחמה  הראל,  )חקה(  - יצחק 

בעת   ארבלי  ושלמה  כוכבא 
קריאת תחנת הרכבת באשדוד על  

 כוכבא-של משה בר שמו 

בי אלפר ושלמה ארבלי מניחים זר למרגלות כותל השמות ביד  צ
 לשריון, בטקס זיכרון לאנשי פלוגה א' במלחמות
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 רשימת ספרים וכתבות על הפלוגה 
 הפלוגה ששינתה את ההיסטוריה בשריון  ▪
 

 
 "הפלוגה ששינתה את ההיסטוריה בשריון" כריכת הספר 

 , בעריכת איש הפלוגה צבי אלפר 1956במלחמת קדש  
 

 לקריאת הספר ראו כאן: 
ed.co.il/vf/ib_items/2355/pluga_a_kadesh.pdf-http://yadlashiryon.gal 

 : כאן  ראו גם

 
  

http://yadlashiryon.gal-ed.co.il/vf/ib_items/2355/pluga_a_kadesh.pdf
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 שנה לקרב סכר הרואיפה: "נלחמנו עם גרוטאות ועשינו את המקסימום מהמינימום"  60 ▪
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-500548 

 
 

 הקרב המפורסם על כיבוש סכר הרואיפה: 
https://www.gvura.org/a344258-%d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%91-

%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-

%d7%9b%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a9-%d7%a1%d7%9b%d7%a8-

%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%99%d7%a4%d7%94 

 
 

 :1אלה צוינו לשבח, כתבה במערכות שריון גיליון  
http://yadlashiryon.gal-ed.co.il/vf/ib_items/2838/MaarhotShiryon_01.pdf 

 

https://www.maariv.co.il/news/military/Article-500548
https://www.gvura.org/a344258-%d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%9b%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a9-%d7%a1%d7%9b%d7%a8-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%99%d7%a4%d7%94
https://www.gvura.org/a344258-%d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%9b%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a9-%d7%a1%d7%9b%d7%a8-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%99%d7%a4%d7%94
https://www.gvura.org/a344258-%d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%9b%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a9-%d7%a1%d7%9b%d7%a8-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%99%d7%a4%d7%94
https://www.gvura.org/a344258-%d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%9b%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a9-%d7%a1%d7%9b%d7%a8-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%99%d7%a4%d7%94
http://yadlashiryon.gal-ed.co.il/vf/ib_items/2838/MaarhotShiryon_01.pdf
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 השריון במלחמת סיני 
להביא   בחרנו  מיכלסון  בני  ד"ר  )במיל'(  אל"ם  של  המלאה  הכתבה  הכתבה  ת  א מתוך  הסיכום. 

 המלאה בקישור שבהמשך:
וכיבוש   1956באוקטובר    29-תכנית הפעולה הישראלית הייתה הצנחת כוח סמוך לתעלת סואץ ב

הצפוני   צירים,  בשני  הייתה  העיקריים  הכוחות  מכן. התקדמות  לאחר  אילת  למצרי  והגעה  סיני 
דיין לכושרם של הטנקים והמרכזי, כאשר לכל ציר הוקצתה חטיבת שריון. הערכת הרמטכ"ל משה  

תיעשה   האויב  של  ההגנה  מערכי  פריצת  שלאחר  הדגיש  הוא  לתכנון  בהנחיותיו  נמוכה.  הייתה 
יעשה השריון היתה   ושריון קל תנועה. בתשובה לשאלה מה  ההתקדמות באמצעות כוחות חי"ר 

להרת ונעביר טנקים אחדים,  מובילים  כמה  ניקח  לתעלה,  הצנחנים  שיגיעו  "לאחר  עת תשובתו: 
 ". האויב. הטנקים לא יגיעו בכוחות עצמם

חטיבה   דיין.  של  הערכתו  את  פיה  על  הפכה  סיני  במלחמת  הקרבות  בציר   7התפתחות  שפעלה 
נגד  ולכבוש מחנות מבוצרים, להתמודד  לעומק מערך האויב, להסתער  לחדור  המרכזי, הצליחה 

ות החי"ר בגזרה זו כשלו  חטיבת שריון מצרית ולהתקדם ולהגיע עד תעלת סואץ, זאת כאשר כוח 
אום מתחם  על  חטיבה  -בהתקפה  רפיח, 27כתף.  מתחם  לפריצת  סייעה  הצפוני,  בציר  שפעלה   ,

עריש והגיעה עד לתעלת סואץ. גדוד טנקים, שפעל עם  -התגברה על מוצבי הג'יראדי, כבשה את אל 
שהוא מתגבר  חטיבת חי"ר בכיבוש רצועת עזה, הבקיע לתוך הרצועה, חדר לעיר עזה ונע דרומה כ

ההשתלטות.  את  והשלימו  הטנקים  בעקבות  באו  החי"ר  כוחות  בדרך.  שהוצבו  מחסומים  על 
הטנקים הוכיחו שהם מסוגלים לבצע משימות קרביות מגוונות וגם לצלוח מרחקים ארוכים ללא 

 . פגיעה מהותית בכושרם
כולות הטמונות מלחמת סיני הייתה המלחמה שאפשרה לשריון להפגין בפני פיקוד העליון את הי

בו. הייתה זו הזדמנות מיוחדת במינה משום שהשריון פעל כמעט בתנאים אופטימליים ללחימת 
שטחים פתוחים, כוחות חי"ר החמושים בכמות מועטה של נשק נ"ט ושליטה מוחלטת של  – שריון 

חיל האוויר הישראלי בשמים. תוצאת מלחמת סיני היתה מהפכה במחשבה הצבאית וביחס של  
העיקרי  הפי לחיל  להיות  הוא הפך  לכוחות החי"ר  לסייע  לשריון. מחיל שהיה אמור  העליון  קוד 

והתרשם מהן, אמר בגמר הקרבות:   27והמכריע בקרבות היבשה. דיין שליווה את פעולות חטיבה  
צריך לומר שהשריון עשה את רוב העבודה… כל הפעולות שנעשו עד עכשיו נעשו בעיקר באמצעות ...

)ושל חיל האוויר( הביאה לשינוי של מדיניות הביטחון  השריון ומט  וסים." ההצלחה של השריון 
והציבה אותו ככוח ההכרעה בקרב היבשתי. בשנים שלאחר מכן היא השפיעה על הגידול של כוחות 
השריון ועל השיפור המתמיד באיכות הרק"ם. הצלחת מדיניות זו הוכחה באופן בולט במלחמת 

 . הכיפורים ששת הימים ומלחמת יום
בידיעה שלאחר מעשה יש הסוברים שמלחמת סיני הייתה מלחמת ברירה. מתוך אותה ידיעה ניתן  
תוצאות  להשיג  מתקשה  היה  צה"ל  בעקבותיה  שחלו  והשינויים  סיני  מלחמת  שאלמלא  לומר 

 .מרשימות כפי שאכן אירע
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