
 

 

 

 מתקן אימונים "צאלים"ו.   
907-05 

 2005ספטמבר  7

 מח' היסטוריה –ל: צה"ל א

 שי שאול –עבור: רמ"ח היסטוריה 

 מאת: אלוף )מיל( הרצל שפיר

 

 שי שלום,

 גמלאים , ומשוחחים על הווה ועבר . –מדי פעם מתכנסים אצלי, אנשי צבא 

 חיילי ביוזמתי, בהיותי בתפקיד-ספרתי לחברים כי מתקן זה הוקם כמתקן רבבצאלים. לאחרונה הוזכר מתקן האמונים 

 ר' מטכ"ל/אגם לאחר מלחמת יוהכ"פ. לרובם הדבר לא היה ידוע.

 למכתבי זה.  -זה הביא 

 

 הרקע: 

בעקבות מלחמת יוהכ"פ, עם התמנותי לתפקיד ר'מטכ"ל/אגם, הוטל עלי להכין את תכנית ההתארגנות וההתחמשות 

בקווים  –השנים הבאות  5 –שנים ראשונות, מפורט; שלב ב'  5 –מחדש של צה"ל, תכנית לעשר שנים )שלב א' 

ערכי,   -להכנת בסיס מתודולוגי                                                                                                  כלליים(. 

הצורך   -נערכה עבודה עם כלל הזרועות והחיילות על לקחים ומסקנות עיקריות מהמלחמה.  לקח מרכזי שהופק 

 חיילי בכוחות היבשה. -יזוק התאום ושיתוף הפעולה הבין בח

למימוש לקח זה חשבתי כי יהיה זה נכון להקים מתקן אימונים מרכזי, רב חיילי, בו יוכלו להתאמן, ברמה גדודית 

, ליד מחנה נתן, ועד 302וחטיבתית כל חיילות השדה.  מבחינת השטח הערכתי כי השטחים מדרום לב"ש )החל משטח 

 שבטה ודרומה יתאימו לכך(. –צאלים  שטחי

משך מספר ימים רצופים סיירתי בשטחים ,במסוק וברכב , ומצאתי שהשטחים מתאימים, כולל לתרגילים עוצבתיים 

/ צאלים )שהיה אז שדה המטווחים של חש"ן(, ואכן יזמתי  500מתקן  –משולבים, כאשר הבסיס המרכזי צריך להיות 

 על.הקמת המתקן והדבר בוצע בפו

 

צה"ל למצוא מתוך מסמכי לשכות  –כדי לאמת האמור לעיל במסמכים, )"בגישה של מח' היסטוריה"(, בקשתי מארכיון 

המסמכים הנוגעים לנושא. ועיקרי המסמכים נמסרו לעיוני, את , 74-75ר' אג"ם, הרמטכ"ל ור' אג"ם/תוא"ר, בשנים 

 עובדתית האמור לעיל.  –והם מאמתים 

ות )הלא רשומות(, הנערכות בין מפקדים, אשר יכלו לתת נופך נוסף על לבטים , לחצים ואינטרסים חסרות כמובן השיח

 חיילים  וכדו', אך הקיים מספק.

 

 א' מצורף,  מצוינים עקרי הדברים מתוך המסמכים שהוצאו בנושא באותה תקופה. -בנספח

 ה שמתקן אמונים זה הוקם בצה"ל.יהיה זה עבורכם מסמך עובדתי המתאר נכונה היוזמה והצור  - כוונתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרצל שפיר  בברכה,



 חיילי "צאלים"-הקמת מתקן אמונים רבא' :                       -נספח

 

ישיבות מטה / מפקדים, כפי שהוצאו ע"י : לשכות ר' מטכ"ל/אג"מ ,  –מתוך מסמכי סיכום של פגישות  עקרי דברים

 הרמטכ"ל ואג"מ/תוא"ר.

 

 -( 74אוג'  13. )1

 ר' אג"ם מנחה את אג"מ/תוא"ר על :    

   -500טנקים וחת"מ, באזור מתקן  -חרמ"ש –* הצורך בהקמת מתקן אמונים בו ישולבו אמוני חי"ר     

 שבטה. המתקן יהווה בסיס מרכזי של צה"ל, תוך שימוש בשטחי האש באזור;       

 סה.*  בהמשך, הכוונה לשלב באופן קבוע יחידות ארטילריה והנד    

 מפקדה חיילית, רצוי מפקדת עוצבת מילואים.   -* האחריות     

 

  –( 74אוג'  24. )2

 אמונים )כמוסבר -הרמטכ"ל )מוטה גור( מאשר עקרונית הצעת ר' אגם )הרצל שפיר( להקמת מתקן    

 / צאלים.  500לעיל(, באזור מתקן  1בסעיף     

 

 –( 74ספט'  3. )3

 צאלים ועל /500חיילי / יבשה במתקן -"ר, על הקמת מתקן האמונים, הרבסיכום ר' אג"מ עם קחצ     

 שילוב חי"ר וחיר"ם באמונים.      

 

 –( 74אוק'  22. )4

 סיכום ר' אג"ם : על תוא"ר להגיש הצעה ראשונית מסכמת על הקמת המתקן שיחל באמוני יחידות      

 .525תחילה על מפקדת חט' חרמ"ש.  מטה המתקן יתבסס  –חיר"מ  –מילואים חי"ר     

 

  –( 75ינואר  9. )5

 לפי הצעת ר'אג"ם :   -פ"ע בין הרמטכ"ל ור' אג"מ     

 * המתקן בצאלים יהווה בסיס אמונים ראשון אשר ישמש בעתיד את מפקדת חיילות השדה.    

 של     * בראשות המתקן תעמוד מפקדת אוגדת מילואים, שתהיה אחראית לתאום האמונים המשותפים    

 חש"ן/חי"ר/חיר"מ/ארטילריה.       

 * הרמטכ"ל אישר התכנית.    

 

  –( 75ינואר  21. )6

 .75מאי -סיכום ר' אג"מ : יש לעשות ההכנות להתחיל באמונים במתקן צאלים  מאפר    

 

 –( 75אפר'  21. )7

 סיכום ר' אג"מ :    

 ויחידות חטיבתיות במקביל.גד' חי"ר  2* המתקן יוגדל ויורחב כך שיוכל להכיל     

 * מפקדת אוגדה ומפקדה תהווה מפקדת המתקן.    

 מפג"ש. –קחצ"ר; אמוני חש"ן  –* אחריות מקצועית : אמוני חי"ר     

 * בעתיד יוכפף המתקן למפקדת חיילות השדה. עד אז יוכפף למפג"ש.    

 

 –( 75מאי  28. )8

 השטחים והתרגילים החטיבתיים, בנוכחות : הרמטכ"ל, ביוזמת ר' אג"מ נערך סיור מפקדים להכרת     

 ר'אג"מ, ר' מה"ד, מפקד גי"ש, קחצ"ר ומח"טים.     

 –( 75יוני  30. )9

 צאלים. –ב' למתקן האמונים  -אג"מ/תוא"ר הוציא תקני א' ו    



 

 

 

 א'( -)המשך נספח 

 

 

  –( 75יולי  15. )10

 ן ; את עמוס ירון כמפקד אמוני החי"ר; את עוזי לנצנר הרמטכ"ל מינה את נתקה ניר כמפקד המתק      

 כמפקד אמוני החש"ן.       

 

  –( 75אוג'  1. )11

 אישר שרהב"ט את הקמת מתקן צאלים.      

 

  –( 75ספט'  1. )12

 הוצא ע"י אג"מ/תוא"ר פקודת ארגון מסכמת, לאחר סיכום ר' אג"מ בנושא , שעיקריו:      

 –תפקידי המתקן       

 להוות מתקן מרכזי לאמוני מערך המילואים של חי"ר וחש"ן בשילוב ארט' והנדסה. •

 חי"ר / חיר"מ / חרמ"ש / סיור וטנקים, ברמה הגדודית. –יאמן יחידות מילואים  •

 גד' טנקים, כולל יחידות סיור ויח' חטיבתיות )כולל יח' "עורב"(. 2גד' חי"ר/חרמ"ש,  2יאמן בו זמנית  •

 חש"ן. –ן למפקדים בנושאי חי"ר ענוילבצע אמוני ר •

 להביא לכדי אחידות ושיתוף פעולה בין חיילי. שילוב יחידות ארט' והנדסה באמוני הגדודים והחטיבות. •

 לבצע תרגילים חטיבתיים, שלדיים וקשר לחטיבות חי"ר/חיר"מ/חש"ן, בנפרד או במשולב.. •
 

                                           ---------------------------------- 
ן , הנספח שצורף מציין במסמך לעיל , המופנה למח' היסטוריה בא להציג את היוזמה להקמת המתק -חשוב להבהיר 

אין הכללי.  -בפירוט רב את עבודת המטה ואת הסיכומים וההנחיות שניתנו בנושא של "מתקן צאלים" ברמת המטה

וזכותה על המתקן הוא רב פקדת גייסות השריון והכפופים לה. ספק שעבודה מעשית רבה בשטח נעשתה ע"י מ

 ערך.

*  *  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2012דצמ'  –ז.  כנס מז"י
 

 אל"מ מאיר פרנקל עבור :
 

 עברתי שוב על מסגרת התכנית של הכנס.  ברשותך , אבקש להעיר/להאיר.
 
 גדרים נכונה. . להערכתי מושג "התמרון" עדיין סוחף אתכם ליעדים לא מו1

"קדש" או "בסופת המדבר" , -אחזור שוב על עמדתי בנושא:  אין תמרון סתם. כאשר נאמר "מאפייני התמרון ב
המשימות האופייניות למעשה לא אמרת דבר !    אין תמרון בלי מטרה/משימה מוגדרת.  לכן חשוב להגדיר את 

 מדבריים : –בשטחים פתוחים 

 ה לתפיסה ; אפשר ללא לחימה(; לרוב לקראת המשך לחימה.תפיסת שטחים חיוניים  )תנוע •

 כיבוש שטחים חיוניים )תפוסים לרוב ע"י כוחות ניידים / שריון(; אפשרי גם להגנה. •
 כיבוש מתחמים מוגנים . השמדת אויב בשטחים מוגדרים.)אויב בהגנה בשיטות שונות(. •
 במדבר.  -כיבוש יישובים/עיירות/תחנות מבוצרות  •
 גם בתוכם / לידם(. –ון בשריון )לרוב במרחבים שבין השטחים לעיל; או לחימת שרי •

 
 כל "התמרונים" במדבר מבוצעים להשגת המשימות לעיל. 

תמרון"  , חייב להציג זאת לאור המטרה/המשימה שלשמה נעשה התמרון !    -מאפייני" לכן ,כל מי שרוצה להציג 
 להשגת כל אחת מהמשימות לעיל. כי בדר"כ  יהיו מאפיינים שונים לתמרון הנדרש

מהי המשימה שלשמה נעשה התמרון,  –חשוב שהמציגים )במיוחד מחו"ל( , אנחנו נדע ,והם ידעו ויכינו בהתאם 
 לקחיו ; –כיצד בוצע  ומה היו מאפייניו 

 
 . מהאורחים מחו"ל הייתי מבקש :2

            -;                                 תפיסת שטח ולחימת ש.ב.ש )באם הייתה כזו( –* מי שתמרן להשגת     
 כיבוש שטח / השמדת אויב;      
 כניסה לעומק , לתפיסת שטחים חיוניים , להמשך הלחימה; -      

 )ויפרט : מה הייתה המשימה; הרקע הנדרש ; מה התמרון שתוכנן/בוצע ; מאפיינים ולקחים(.       
 תי חשוב מי שהיה בדרגת מח"ט ומעלה )נדרשת ראייה רחבה(.* לפירוט נושא התמרון , להערכ    
 –)במיוחד באם יוכל להציג נתונים סטטיסטיים  בלוגיסטיקה מדברית* כדאי שיבוא גם מי שעסק     

 כמו : הוצאות תחמושת / דלק / ח"ח וכדו' ; וכן תכניות לוגיסטיות למבצעים שונים(.       
 
 . התאמת נושאים :3

 כיבוש שטח או השמדת אויב". לידיעתי –הימים -ה של "הדילמה במלחמת קדש וששתא. ההרצא    
 אין כאן כל דילמה וכל הנושא מוצג בצורה שגויה )שמעתי הרצאה זו   –)הייתי בשתי המלחמות(         
 בכנס חוקרים , לפני מספר חדשים באקדמיה "כנרת"(.  יש לבטל הרצאה זו.       

 ם הבאים :ב. חסרים הנושאי    
 * הנדסה       
 * לוחמת ש.ב.ש.       
 * כיבוש יישוב בשטח מדברי או מתחם מוגן.       

 -ג. המענים של קציני מז"י , חשוב שיפרטו    
 * המבנה והארגון במערך כיום ;       
 * האמל"ח והאמצעים )בהשוואה לעבר(       
 * מאפייני התפעול המבצעי בשטחים אלה.       

 . מבחינת תוכנם של המושבים השונים , מציע לשקול ההצעה באה:4
 הצגה והכרת השטח  -Iמושב א.     

 השטח  -* הצגה והכרת שטח סיני  )יש להכין הנושא ע"י איש מקצוע. שיציג נכונה את תאי        
 ברי ]ראההמשימות האופייניות לשטח מד –הגדולים ; היכן יבואו לביטוי בשטח היעדים           
 לעיל[; צירי התנועה השונים בתוואים קיימים / בתוואים קשים ומגבלות עבירות(. 1סעיף           



 
 

 
 *  הצגת האתגר המבצעי        
 *  מודיעין שטח        
 קאס"ר. –*  איסוף         

 
 למידה , לקחי היסטוריה  -IIמושב ב.     

 לעיל(. 1...)אחת/שתיים מהמשימות בסעיף ת המשימהתמרון להשג –"סופה במדבר" *          
 דקות(. 60-אוגדת טל  )פירוט יינתן בנפרד. הערכת זמן כ  -* "ששת הימים"          
 (.7ברוך הראל. היה סמח"ט  –לוחמת ש.ב.ש  )תא"ל פינקו   -         -"-*                 

 
 למידה , לקחי היסטוריה -IIIמושב ג.     

 לעיל(. 1...)אחת/שתיים מהמשימות בסעיף תמרון להשגת המשימה -* "סופה במדבר"         
 * מבצעי נחיתה / צניחה  בסיני , תכניות ומבצעים.        
 * פיקוד ושליטה על כוחות ניידים לשטחי עומק )לא מכיר את ההרצאה. מכיר את המרצה. היה          

 אה ההרצאה ,אוכל להתייחס(.אצלי מפקד חטיבת שריון. הר           
 

 הסיוע ללחימה  -IVמושב ד.     

 סא"ל שפיצר/שפיר(. –)מפקד אגד/גד'. לבדוק  "ששת הימים" -תפעול ב  -ארטילריה *         
 מענה נוכחי , קתמ"ר.  -                         

 פעלה כיום לעומת העבר(.מפקד יחש"פ  )חשוב שיסביר ההבדל בעקרונות הה  -*  סיוע אווירי        
 תפעול ב"ששת הימים" )מג"ד / מ"פ ,ממפקדת קהנ"ר של אז(. –*  הנדסה        

 קהנ"ר. –מענה נוכחי  -                     
 

 לוגיסטיקה ותקשוב  -.Vמושב ה.    

 משנה שלישי ,לעיל(. -, סעיף 2)ראה סעיף * לוגיסטיקה ב"סופת המדבר"        
 סטיקה ב "ששת הימים" )מפקד אגד / יח' תחזוקה / מאגף אג"א(.* לוגי       
 מענה נוכחי , קל"ר. –* לוגיסטיקה        
 מענה נוכחי ,... –* תקשוב        

 
 סיכום  -.VIמושב ו.    

 התייחסות המשתתפים*        
 *  סיכום הכנס.      

 
 
 
 

 בברכה ,
 מקווה שלא מקשה עליך יותר מדי.

 
 הרצל שפיר

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 7ח.   ח ט י ב ה    
 

 67לקראת מלחמת 

, היתה ההכרה שהשריון וליתר דיוק הטנק והמטוס יהיו במרכז 1956אחת מתוצאות מלחמת סיני בשנת 

שפרצו במלחמת סיני לעומק, תוך שהן מותירות מאחריהן   27 –ו  7הלחימה ולא החי"ר. שתי חטיבות שריון, 

ממנועות, שכנעו את מטכ"ל צה"ל , לאמץ לקחים שכבר הופקו בעקבות מלחמת  חטיבות חי"ר  וארטילריה  לא

 העולם השניה.

כותב על כך אלוף ישראל טל: " לפני מערכת סיני היו בצה"ל ויכוחים חריפים בשאלה אם טנקים יופעלו בסיוע 

 ת ביבשה.לכוחות חיל הרגלים או אם העוצבות הניידות והמשוריינות יהיו עוצבות ההכרעה הבסיסיו

גוריון )מי שהיה אז רוה"מ ושרהב"ט( לחזק את השריון ומינה את חיים לסקוב -ביקש בן 1956) בראשית שנת 

משה דיין, לאור בעיות טכניות רבות שקרו בעת תרגילי שריון  –כמפקד ואת מאיר זורע כסגנו. הרמטכ"ל 

הרגלים. הוחלט על קיום דיון ממצה -לעוצבתיים באותה תקופה, חשב כי על השריון לפעול כחייל מסייע לחי

גוריון. לקראת דיון זה הוכן חומר רב, ע"י לסקוב וזורע בסיוע של הרצל שפיר )אז קצין האג"ם של -בנושא עם בן

השריון(, המציג את השריון כחיל מרכזי , התוקף לעומק האויב והמוביל בקרב היבשה . לאחר הדיון לא היה 

יון, אך מפאת כבודו של הרמטכ"ל סוכם כי הנושא יסוכם עוד בעתיד.  ואז פרצה ספק כי ב.ג. מצדד בעמדת השר

 מלחמת "קדש" והסיכום בוצע בפועל(

 

בעקבות ניסיון מלחמת העצמאות שבה היו היו עוצבות חיל הרגלים כוח ההכרעה, רווחה בפיקוד העליון של 

ק מסייע. הויכוח ניטש בעיקר בין צה"ל ובקרב מפקדים בכירים בצבא הדעה שלטנקים נועד תפקיד של נש

המטכ"ל לבין מפקד גייסות השריון ומטהו וקומץ ותיקי השריון ששמרו על גחלת החייל והיו חלוצי הכוח 

המשורין של ישראל. במאבק הזה ניצחה לפני מערכת קדש הגישה השמרנית שכפרה בערכו של חיל השריון כחיל 

 ההכרעה ביבשה.

 

ן במערכת סיני טפח על פני ההלכה. הטנקים של שתי חטיבות השריון המובילות אבל המעשה של גיסות השריו

במלחמה הפריכו את הגישה השמרנית. בשדות הקרב של סיני למד גם צה"ל הלכה למעשה מה שלמדו אחרים 

קודם לכן במלחמת העולם השניה: שהשריון הוא נושא המלחמה ביבשה. בעלי הגישה הספקנית מיהרו להריע 

ולהכיר בטעותם נוכח ההצלחה ואף תמכואחרי המלחמה בהתעצמותו של השריון ובטיפוחו. מאז נקבע לשריון 

 מקומו המרכזי במחשבה הצבאית של צה"ל ובתורת הלחימה שלו."

 

 )חלקם עוד לפני מלחמת "קדש", ביניהם : ש.גורודיש;מפקדים בכירים במערך החי"ר , הסבו עצמם לשריון, 

 ולאחר מערכת סיני, בהם ישראל טל  ) " טליק "( ודוד משה בריל; הרצל שפיר(



אלעזר)"דדו"(;  שניהם היו בין המובילים בפיתוח עצמת השריון ותורת השריון והקרב המשולב שבמרכזו  

 הטנק, יחד עם חיים בר לב ואורי בן ארי.

 

ופים נשאו בנטל חטיבות חי"ר הוסבו במהלך השנים עד למלחמת ששת הימים לחטיבות ממוכנות.  שלושה ג 5

, בית הספר לשריון ומפקדת גייסות השריון. למערך כוחות השדה נוספו 7של פיתוח הכוח המשוריין: חטיבה  

טנקים מדגמים מתקדמים: "צנטוריון" ו"פאטון" . התעשיה הצבאית שהתפתחה מאד בתקופה זו, הסבה את 

רוג. חלקם צויד במנועי דיזל ובתותחים מ"מ, גם טנקי ה"שרמן" עברו שיד 105תותחי ה"צנטוריון" לקוטר 

מ"מ הורכבו על תובות טנקי  155מ"מ. במקביל התפתחה גם הארטילריה המתנייעת. תותחים  105בקליבר של 

 נוידו על גבי זחל"מים.  120, 81"שרמן" ומרגמות 

 

חיפש פתרונות בתקופה זו נכתב הספר  "לוחמת שריון" . צה"ל קיים תרגילים ברמות של חטיבות ואוגדות ו

מבצעיים להבקעת המערכים הסוביטיים. ברמת הפיקוד הוקמה האוגדה המשימתית כגוף הפוקד על כמה 

 חטיבות. 

 

היתה בשנים שלאחר מלחמת סיני בפיקוד אורי בן ארי, אהרון )אולק( נחשון, דוד אלעזר, ישראל טל,  7חטיבה 

יץ'( ושמואל גונן ) גורודיש(. כל אחד מהם טבע  את אריה שחר, אברהם אדן )ברן(, הרצל שפיר, שלמה להט )צ'

, כאשר הנטל העיקרי הוטל 1960-1966) תקופת בניית המערך המשורין היתה בעיקר בשניםחותמו על  החטיבה. 

א.אדן וה.שפיר, אשר התחלפו  –וביה"ס לשריון. כאשר דוד אלעזר הטיל המשימה על שני מפקדים  7על חט' 

 ומפקד ביה"ס במטרה לשמר הגחלת המקצועית( 7ח"ט ביניהם בתפקידים של מ

כוחות החטיבה עסקו כל העת באימונים לבנית הכוח הסדיר וכוחות המילואים, אלה כללו ביצוע של תרגילים 

. האימונים כללו תנועות 1964במהלך שנת  84גדודיים, חטיבתיים ואוגדתיים, ביניהם תרגיל "כפיר" של אוגדה 

ם ובשטח ההר ונועדו לבחון יכולות אופרטיביות כולל התגברות על מערכי הגנה שניבנו ארוכות בשטחים חוליי

 על פי תורת הלחימה הסובייטית. בין השאר הושם דגש על שיתוף פעולה עם יחידות רגלים. 

יחידות החטיבה שולבו מעת  לעת  גם בפעילות ביטחון שוטפת בקווים השונים וביניהם הקו העירוני של ירושלים 

ומול רצועת עזה. בפעילות זו לקחו חלק בעיקר לוחמי החרמ"ש. הפעילות בגבול הרצועה כללה מארבים שאחד 

בחולית מסתננים חמושים שניסתה לחצות את הגבול וחיסל אותה.  1963ביוני  16 – 15 -מהם נתקל בליל ה

 שלושה לילות אחר כך חוסלה חוליה נוספת.

יכולות הנווט, ולהביא מודיעין ביצעו קציני החטיבה, עם קצינים מיחידות כדי לשמור על מתח מבצעי, לשפר את 

 מובחרות אחרות, מעת לעת סיורים חודרים מעבר לגבולות.

פריסת היחידות של החטיבה השתרעה בכל הדרום. מפקדת החטיבה פעלה ממחנה ג'וליס בקרבתו של בית הספר 

במחנה חצור. בשטחי  52במחנה נתן וגדוד  9ה חסה, גדוד היה ממוקם במחנ 82לשריון והסדנא הגייסית. גדוד 

האימונים בניצנים ובאשקלון התאמנו הטירונים.  פלוגות הצמ"פ והגדודים התאמנו באזורי צאלים, חלוצה 

ורביבים . תרגילים גדודים בוצעו פעם בשנה ותרגיל חטיבתי מלא פעם בשלוש ארבע שנים. רוב התרגילים היו 

שר ומפקדות. כדי לשפר את המוכנות יזם המח"ט אברהם אדן השתלמויות חטיבתיות אחת שלדיים ותרגילי ק

 לחודש. ההשתלמויות שהחלו 



בחצי יום ספורט . עסקו בחצין השני בנושאים תורתיים כמו: הגנה התקפה, השהייה ומארב. בצד ההרצאות 

 תורגלו הנושאים גם על שולחן חול.

אברהם אדן )ברן( עסקו בנושאים  בעייתים כמו התקדמות בשטח התרגילים השלדיים אותם פיתח המח"ט 

מדברי, לחימה בשטח הררי, ועוד התרגילים שפרו רבות את מוכנות החטיבה בכל הקשור לתכנון המבצעי, לשפה 

המשותפת בין המפקדים,לנוהל ולניהול הקרב, להפעלת מערך האש. בתרגילים עם אש הושם הדגש על שיפור 

 על פעולה מהירה ומדויקת.תותחנות הטנקים 

כוחות החטיבה עסקו כל העת באימונים לבנית הכוח הסדיר וכוחות המילואים, אלה כללו ביצוע של תרגילים 

. האימונים כללו תנועות 1964במהלך שנת  84גדודיים, חטיבתיים ואוגדתיים, ביניהם תרגיל "כפיר" של אוגדה 

בחון יכולות אופרטיביות כולל התגברות על מערכי הגנה שניבנו ארוכות בשטחים חוליים ובשטח ההר ונועדו ל

על פי תורת הלחימה הסובייטית. בין השאר הושם דגש על שיתוף פעולה עם יחידות רגלים. יחידות החטיבה 

שולבו מעת  לעת  גם בפעילות ביטחון שוטפת בקווים השונים וביניהם הקו העירוני של ירושלים ומול רצועת 

ות זו לקחו חלק בעיקר לוחמי החרמ"ש. הפעילות בגבול הרצועה כללה מארבים שאחד מהם נתקל עזה. בפעיל

בחולית מסתננים חמושים שניסתה לחצות את הגבול וחיסל אותה. שלושה לילות  1963ביוני  16 – 15 -בליל ה

 אחר כך חוסלה חוליה נוספת.

מודיעין ביצעו קציני החטיבה, עם קצינים מיחידות כדי לשמור על מתח מבצעי, לשפר את יכולות הנווט, ולהביא 

 מובחרות אחרות, מעת לעת סיורים חודרים מעבר לגבולות.

שגרת הפעילות גוונה מידי פעם בהשתתפות במצעדי צה"ל בימי העצמאות ובצעדות. הגדודים לקחו חלק גם 

המפורזים והתנכלו לשיט באירועים אל מול הסורים שניסו למנוע מישראל את עיבוד החלקות  באזורים 

 הישראלי בצפון מזרח הכנרת.

במסגרת מבצע "תרנגול" פעלה חטיבת גולני אל מול הסורים בכפר תואפיק. מחלקת טנקים  1960בינואר  31-ב

השתתפה במבצע ככוח לשיתוק עמדות המקלעים, התול"רים והבונקרים בכינון ישיר. הטנקים שהוכנסן 

מטרות לאחר חצות.  זרקור סורי שהאיר את השטח כובה בירי טנקים מטווח  החלו לשתק 23:15לעמדות בשעה 

מטרים. שתי עמדות מקלעים ובונקר במרכז הכפר שותקו בירי תותחים. הטנקים ירו במהלך הפעילות  2500של 

סוריה, והוגברה  –פגזים נפיצים ופגזים חודרי שריון. בעקבות הפעולה השתררה מתיחות בגבול ישראל  41

 ננות בשני הצדדים.הכו

להכרזה על  1960החמרה במתיחות בעקבות הזרמת כוחות שריון מצריים לתוך סיני, הביאה בסוף פברואר  

כוננות "רותם". צה"ל נערך אל מול הכוחות המצרים עם כוחותיו הסדירים וכוחות מילואים ובהם כל חטיבה 

באותה שנה נערך תרגיל "ברד" התרגיל הגדול של  במרס. בסוף יולי 1-, על כל גדודיה. הכוננות נמשכה עד ה7

 צה"ל בו לקחה החטיבה חלק. 

מבצע "רותם" היווה מעין חזרה כללית למה שיקרה בימים שלפני מלחמת ששת הימים. ה"ספירה לאחור" 

החליטה ועידת פסגה של ארצות ערב  1964בינואר  13 -.  ב1964לקראת מלחמת ששת הימים, החלה בשנת 

ל נשיא מצרים נאצר, להקים פיקוד ערבי משותף לקראת המלחמה הצפויה, להכיר בארגון השחרור בחסותו ש

הפלסטיני ולהטות את מקורות הירדן. תהליך ההתעצמות של צבאות ערב הואץ ובעיקר של מצרים וסוריה 

ב חייבה שהוסבו לציוד לחימה סובייטי ואימצו את ה"דוקטרינת הלחימה  הסובייטית". התעצמות צבאות ער

 את ישראל לרכוש טנקים 

 



 ומטוסים שיתמודדו עם השריון וחילות האויר הערביים ויתגברו על קווי ההגנה לפי הדוקטרינה הסובייטית.

 

( 52, מג"ד  82בגד'  –תפקידים בהם )מ"פ חי"ר, מ"פ טנקים אל"ם הרצל שפיר התמנה למח"ט לאחר סדרה של 

. במערכת סיני היה קצין האג"ם של גייסות השריון וככזה צאותבמלחמת העמ החל עוד כמפקד כוחות רגליים

מגדוד חרמ"ש לגדוד  52היה קצין האג"ם במפקדת האוגדה של לסקוב. לאחר המערכה הסב כמג"ד את גדוד 

טנקי שרמן . )בהמשך פיקד על ביה"ס לשריון, אז עדיין כלל ביה"ס את נושאי : המקצועות, קורס מט"קים, 

הימים" -רב חיילי , ואשר בתקופה זו של לפני מלחמת "ששת –, מפקדי סיור, קורס מ"פ שריון קורס קציני שריון

לוחמת לילה, תנועה לעומק, לחימה כנגד מערך סובייטי   -עסק בהשתלמויות לכלל חיילות היבשה בנושאים

ן הושם דגש הטמיע נושאים אלה בחטיבה ובמפקדיה. כ 7מבוצר, לוחמת שריון בשריון. עם התמנותו למח"ט 

צוותי ניווט חטיבתיים,  -מיוחד במבחני הצוות, בוחני מחלקה ופלוגה; השתלמויות קצינים וביצועי "צנוח"

 ושיתופי פעולה עם ארטילריה והנדסה. 

פטון,  79)אמכס(, וגד'  46, גד' 9, גד' 52, גד' 82מנתה החטיבה את : גד'  7בשנה האחרונה של תפקידו כמח"ט 

)שהיה אז בחצור( צורף לאימוני החטיבה באופן סדיר. באותה תקופה נמנע  404ד' חת"ם בהקמה(, וכאשר ג

משימות מעבר לגבול. לאחר דיון במח' מבצעים במטכ"ל, ביוזמת ה.שפיר, קבלה  7המטכ"ל מלהטיל על חטיבה 

כאשר צוותי   גזרת חברון, בעזה ובסיני, -החטיבה אחריות גזרתית לביצוע סיורים וחדירות מעבר לגבול בירדן

 .( 7סיור מהחטיבות החי"ר והצנחנים הוכפפו למפקדת חט' 

במהלך תקופתו כמח"ט עסק בעיקר בשיפור המקצוענות בחטיבה ובהכשרת כוח אדם איכותי בעיקר לרמת 

המפקדים. בתקופתו ובעיקר ביוזמת מפקד הגיס האלוף טל עברה תותחנות הטנקים מהפך. מסלול הטנק 

ל רצף של אירועים בהם היה אמור הטנק להתקל בשדה הקרב. דגש מיוחד הושם על הכשרת באימונים שופר וכל

המפקדים כולל אימוני נווט ואמוני לחימה רגלית.  קציני שריון  שולבו בפעילות מבצעית "אמיתית" בחדירות 

 להכרת הגזרות השונות בשטחי אויב  בגדה המערבית ובסיני.

 

 67 - 64המלחמה על המים 

 

ה של מדינות ערב להטות את מקורות הירדן כדי לפגוע בתכנית הישראלית להפעלת "המוביל הארצי" ההחלט

 להעברת מי הירדן והכנרת לדרום הארץ הביאה ל"מלחמה על המים".

. לאחר שהסורים החלו בעבודות תשתית 1966החלה לחימה שהסתיימה רק ביולי  1964בתחילת נובמבר 

ה"ל במספר פעולות מנע בהן שולבו צוותי טנקי "צנטוריון" ו "שרמן" של גדוד  ללהטייה ממשית פעלו כוחות צ

.  אירועים אלה שכללו גם פגיעה בצמ"ה סורי ברמת הגולן מתוך עמדות באצבע הגליל, הביאו בסופו 52וגדוד  82

 של דבר להפסקת פעולות ההטיה.

 

מפלוגתו של שמאי  82קי "צנטוריון" של גדוד בנובמבר. מחלקת טנ 3 –האירוע הראשון היה בתקרית נוחילה , ב 

טנקי ה"צנטוריון"  12.00קפלן הועלתה לאיזור קיבוץ דן. בתגובה לירי על טרקטור ישראלי, הועלו בשעה 

 לעמדות ירי שהוכנו מבעוד זמן. המטרות של הטנקים היו שני "פנצר" 

 



אש הטנקים הכביד ירי מסיבי של מרגמות,  במוצב נוחילה, שני תול"רים , מרגמות וכלי נשק אחרים.  על הכוונת

טנקים וארטילריה סורית וישראלית .  במשך שעה וחצי של קרב אש ירו ה"צנטוריונים" פגזים , מבלי שפגעו 

בטנקים הסוריים. הלקחים של הכשלון נלמדו,  בהם הצורך להפסיק את האש ולתקנה וכן להחליף את סוג 

 טנקים היורים.התחמושת. נמצא פגם גם בצפיפות של ה

 

. לאיזור קיבוץ דן הובאה מחלקת טנקי "שרמן"  1964בנובמבר  13 –האירוע השני  היה בתקרית נוחילה ב 

בפיקודו של המ"פ שמעון בן שושן, שצוותיו היו מיומנים ותותחיה מדגם מתקדם ומחלקת טנקי "צנטוריון" 

כולל משני טנקי "פנצר" על  סיור רגלי, קודמה  בפיקודו של אביגדור קהלני, ככוח עתודה . בתגובה לאש סורית

מחלקת טנקי ה"שרמן" לעמדות ירי אך בשל תקלות  הוחלפו על ידי מחלקת ה"צנטוריונים". הפעם פגעו תותחני 

 מטר בשני טנקי "פנצר" סוריים  שהיו בעמדות צריח, ואלה עלו באש.  800ה"צנטוריונים" מטווח 

 

שולב של טנקי "שרמן" ו"צנטוריון" בפיקוד שמאי קפלן באיזור חולתה. לאחר ,  היה כוח מ 1965במאי  13 –ב 

שהתפתחה תקרית אש בעקבות ירי סורי על סיור ישראלי,  עלו הטנקים לעמדות וירו לעבר המוצבים הסוריים 

ק"מ,טווח שחייב אותם  6וטנקים שמעליהם. טנקי ה"שרמן" ירו אל ציוד הצמ"ה הסורי בתוואי ההטיה במרחק 

 לירות במסלול  תעופה גבוה. שני טרקטורים ומחפר נפגעו באש זו.

בקרבות אלה היו הטנקים הישראליים בעמדות נחותות הגלויות לאש מרגמות סורית. הטנקים הישראליים ירו 

מטר מעל פני הים ובטווחים  350 –ו  180מטר מעל פני הים והציוד והטנקים הסוריים היו בגבהים של  80מגובה 

 מטר ובעמדות חפורות מהן בלט רק הצריח.  3900 של עד

 

.  הסורים, למודי לקח הקרבות עד כה, הרחיקו את תוואי 1965באוגוסט  12 –האחרונה בתקריות היתה ב 

ק"מ.  מפקדת גייסות שריון בראשותו של האלוף טל נערכה לאפשרות של פגיעה באש  11ההטיה למרחק של 

באוגוסט ירו הסורים על סיור של צה"ל  מצפון לאלמגור. למחרת  12 –רית ה טנקים גם לטווח זה. יום לפני תק

סא"ל אושרי פקד על אחד משלושת  82הוכנסו מחלקת "צנטוריון" ומחלקת "שרמן" לעמדות.  מג"ד 

ה"צנטוריונים" . התותחן  בטנק היה האלוף טל . ראש תורת חש"נ )תח"ש(, מנחם מרון )מנדי(, ביקר את האש 

 שלמה להט )צ'יץ'( פיקד על כל המבצע. 7באגף הטנקים. מח"ט מטלסקופ 

 

 300, בגובה  62סוריים בעמדות חפורות  בגבעה  34–טנקים ט  3מטר מהעמדות הישראליות היו   2000בטווח 

טנקי "צנטוריון"  3בתגובה לירי של טנק סורי לעבר טרקטור ישראלי , עלו  10.45מטר מעל פני הים.  בשעה 

מטרים.  3000הטנקים הסוריים. הטנק השלישי נפגע בעת מנוסתו בטווח  3. תוך שלוש דקות בערו לעמדות אש

ק"מ  אך לא הצליחו לפגוע ואז הצטרפו לאש טנקי  11מ"מ שלהם לטווח  105 –טנקי ה"שרמנים" ירו מתותח ה 

ק"מ , תוך שימוש  11ה"צנטוריון".  טנק "צנטוריון" בפיקוד סרן אורי אור הצליח לפגוע בטרקטור מטווח 

 בטכניקת ירי תלולת מסלול למחצה. 

, נע לעמדה אחרת על מנת להצטרף לירי על הטרקטורים ואז נפגע באש הטנק הסורי הרביעי  82הטנק של מג"ד 

 שהיה בעמדה מוסתרת. סא"ל בנימין אושרי נפגע באופן קשה בראשו.

 



שא המשמעת במובנה החיובי של המילה. את תקופתו כמח"ט סיכם שלמה להט: בתקופתי הטמענו את נו

הקפדנו על דיוק וביצוע מושלם של פקודות. לנושא הייתה השלכה ישירה על אחזקת הטנקים ועל הצד המקצועי 

בהפעלת כוח משוריין. הקפדה על הנהלים ביצוע ויישום לקחים , כולל ובעיקר מהפעולות ב"קרב על המים" 

 ותחנות הטנקים.הביאו להשגים מצוינים בעיקר בתחום ת

באותה עת הוקם לראשונה גם בסיס הטירונים החטיבתי במחנה חסה. פלוגות הטירונים שעד לאותה עת אומנו 

כל אחת בגדודה , שם סבלו מחוסר תשומת לב בשל פעילות המג"ד והגדוד עם הפלוגות המבצעיות בשטח, רוכזו 

 בדרך תקינה יותר.במתקן אחד. כאן ניתן היה להשקיע בהן יותר לפקח ולהתאמן 

 

 הפעולה באזור סמוע -מבצע "מגרסה 

 
עלה נ"נ של כוח צנחנים על מוקש באזור הר בדר בדרום הר חברון.שלושה חיילים נהרגו  1966בנובמבר   11 -ב 

וששה אחרים נפצעובתגובה הוחלט לפגוע ביעדים בדרומה של הגדה המערבית שהוחזקה על ידי ירדן ובהם הכפר 

 סמוע.

שתוגברה בכוחות שונים ובהם כוחות טנקים  35ולה העיקרית של פיקוד הדרום, ביצעה חטיבת הצנחנים את הפע

הוטלה משימה נוספת של טיהור מאהלי בידואים בקרבת הגבול )מזרחית  7. על מפקדת חטיבה 7מחטיבה 

 5וכן  82ים מגדוד לחרבת קרייתין( פעולה שבוצעה במקביל. בפעולות לקחו חלק תשעה טנקי צנטוריון עם צוות

 .14שבאותה עת כבר היה חלק מחטיבה  52מגדוד  51-טנקי שרמן מ

שנעו על גבי זחל"מים פעלו כאמור גם טנקים שיועדו לשמש כוחות חסימה וכוחות  35עם הכוחות של חטיבה 

ודיש מסייעים לצנחנים הפושטים. היו אלה מחלקה בפיקודו של סרן בכר, מחלקה בפיקודו של סרן יואל גור

 ומחלקה בפיקודו של סג"מ יצחקי. כבר בתנועה אל היעדים התקלקלו שני טנקים.

פיצח בבוקר המבצע את משטרת רוג'ם אל מדפע. כוח הטנקים של בכר נע עם מ"פ הסיירת  52כוח טנקים מגדוד 

ת של לחסימת אזור הפעולה מצפו. הכוח השתמש באש תותחים ומקלעים לפגיעה בכוחות תגבור 35של חטיבה 

 צבא ירדן, שהגיעו לאזור הכפר סמוע. טנקים אחרים סיעו לכוחות שאיתרו יעדים בכפר ופוצצו אותם.

 

בפיקודו של המח"ט החדש אל"ם שמאל גורודיש, הוטל לסרוק שטח בדרום הר חברון  7על צוות קרב של חטיבה 

 ולהשמיד מאהלי בדואים לאחר פינוי יושביהם. צוות הקרב כלל:

בפיקודו של סרן חזקיה, לאבטחת מעבר הגבול באזור חרבת  82צנטוריון מגדוד  מחלקת טנקים •

 ג'נבה וחרבת מרכז ולפיצוח אפשרי של משטרת לציפר.

ג'יפים מפלוגת הסיור החטיבתית, נועד לאבטח את אזור הפעולה ולחסום את  7צוות סיור בן  •

 הצירים המובילים אליו.

 נועדה לטפל במאהלים ובחירבות.בת שלוש מחלקות,  9פלוגת חרמ"ש מגדוד  •

 

 

 

 



 מ"מ, נועדו לסייע לכוחות במידת הצורך. 120 –מ"מ וכיתת מרגמות  81כיתת מרגמות  •

 .606כיתת חבלנים על שני זחל"מים מפלוגת  הסער  •

 

חצו כוחות החטיבה את הגבול. בחיפוי אש טנקים סרקו כוחות החרמ"ש והחבלנים את האזור  06:35בשעה 

כבר נסוגו כוחות  08:40-ם. ששה מבנים פוצצו בחרבת ג'נבא ועוד חמשה נפגעו באש טנקים. בוהשמידו את היעדי

 החטיבה לשטח ישראל.

 

 שינוים מבניים בחטיבה 

 

לגדוד טנקי שרמן.  52הוסב גדוד  1957בשנים שעברו  מאז מלחמת סיני עברו על החטיבה כמה שינויים. בשנת 

. באות השנה פורקה 82זאת במקביל לקליטת טנקי הצנטוריון בגדוד , 51–ככזה קלט את הטנקים המתקדמים מ.

 גם פלוגת הסיור הסדירה והוחל בבנית פלוגת סיור במילואים.

מגדוד חיל רגלים ממונע לגדוד החרמ"ש של החטיבה. שנה אחר  61הוחל להסב את גדוד המילואים  1958בשנת 

עסק גם בהסבת גדודי חי"ר לחרמ"ש. באותו זמן הועבר לגדוד חרמ"ש סדיר ככזה  9הפך גדוד  1959כך בינואר 

 . 200הועבר לחטיבת המילואים  61גדוד המילואים 

כגדוד טנקים סדיר למחצה. הגדוד כלל נוסף לפלוגות טנקי הא.מ.קס. גם את פלוגת  46הוקם גדוד 1962בשנת 

 הסיור החטיבתית.

 

כגדוד טנקי הפטון הראשון בצה"ל.  79ר, גדוד הוחל במבצע מורכב של בנית גדוד הטנקים הסדי 1965בשנת 

מבצע ההקמה כלל איתור של קצינים נבחרים מיחידות החטיבה. בראשם עמד רס"ן יעקב)ג'קי( אבן שהתמנה 

אחר כך למג"ד. אלה נשלחו לגרמניה שם קלטו את הטנק. בנית הגדוד נמשכה במחנה נתן. במקביל פורק החלק 

 רגה לגדוד המילואים הראשון של טנקי הפטון.והוא הפך בהד 46הסדיר של גדוד 

לחטיבת המילואים  46הועבר גדוד  1966. בשנת 13 -א.מ.קס. –גם פלוגת טנקי  52קיבל גדוד  46עם פרוק גדוד 

 אתה לחם במלחמת ששת הימים במערכי אום כתף. 14לחטיבה  52. באותה עת הוכפף גדוד 401החדשה 

 

 על שלושה גדודים ויחידות חטיבתיות: 7חטיבה לקראת מלחמת ששת הימים עמד מבנה 

 גדוד טנקי "צנטוריון" )"שוט"(. 82*גדוד 

 גדוד טנקי פטון )"מג"ח"(. 79* גדוד 

 גדוד החרמ"ש.  9*גדוד 

 * פלוגת הסיור החטיבתית בעיקר על ג'יפים וזחל"מים. 

 

פלוגת רפואה ופלוגת אחזקה במילואים היו לחטיבה גם כוחות נוספים ובהם פלוגת הנדסה, פלוגת אספקה, 

 חימושית.

 

 



 האם זה המבנה והארגון הנדרש לצה"ל  -פקדת זרוע היבשה )מז"י(  ט.  מ

 
המותאמים במיוחד לתנאיה  צה"ל הוקם בזמנו , בין היתר , על בסיס העקרונות הבאים ,  

 הייחודיים של ישראל :

 ולו "שטח חיוני". מהעדר עומק  השטח הגיאוגרפי של ישראל , קטן ביחס , מהווה כ  --     

 אסטרטגי , יש להעביר הלחימה לעומק שטחי האויב ,גם כאשר מטרת המלחמה            

 היא הגנתית.          

 ארגון ההגנה על שטחה של ישראל , נעשה ע"י חלוקת השטח לשלושה מרחבים   --     

 יה גם אויב פוטנציאלי מוגדר(.  פיקודיים צפון , מרכז  ודרום )מול כל מרחב ה          

 כוחות היבשה  יוקצו למרחבים הפיקודיים .            

 סימטריה , בין היקף הכוחות הסדירים שישראל יכלה להעמיד , אל מול -בגלל א  --     

 היקף הכוחות הסדירים של צבאות האויב  )גם בתקופות שגרה( , נאלצה ישראל          

 מערך המילואים , המהווה את רובו של צה"ל , ובדגש  העם ולהקים את לגייס את         

 על כוחות היבשה !           

 נקבעו יעדים ותפקידים הייחודיים רק להם, ותקציבים   –לחיל האוויר ולחיל הים   --   

 ניתנו בהתאם.  כן  נקבעו התורה , האמצעים  והשיטות לקיום התאום ושיתוף         

 הפעולה שלהם עם כוחות היבשה.        

 

 *  *  * 
 על רקע העקרונות לעיל , הוקם המטכ"ל בצה"ל , שהופקד על בנין הכוח והפעלתו כאחד.

 

, בהתאם לפקודות  ותכניות  על הקמת הכוח  והן על הפעלתובאשר לח"א וח"י , מפקדות החייל אחראיות הן 

 החיילות  וגופי המטכ"ל השונים. מהמטכ"ל; וקבלת סיוע ושירותים הניתנים להם ע"י 

 

 בהשוואת הטיפול של המטכ"ל בח"א וח"י לעומת הטיפול בחיילות היבשה ,ניתן לומר בהכללה

כי הטיפול בחילות האוויר והים הנו פשוט ביחס )אף כי התקציב הניתן להם , הוא גבוה ביחס, בגלל  האמל"ח , הכשרת 

ח"א וגם ח"י מוגבלים לבסיסים מוגדרים וקבועים. פעילותם מחוץ כוח האדם , והמערכות המופעלים על ידם(.  

לבסיסים אלה היא מוגבלת בזמן. כל השירותים הנדרשים לאחזקה , תיקונים , החזרה לכשירות , תנאי מחייה 

 ושירותים אחרים , מצויים לרוב בתוך הבסיס.

 ישיר ופשוט.הקשר עם האניות / המטוסים היוצאים לפעילות מבצעית , הנו יחסית , 

  

חיילות השדה לעומת זאת , עם כניסתם ללחימה , מפוזרים וערוכים במאות נקודות גיאוגרפיות , נעים בשטח ונלחמים 

ברציפות , יום ולילה,  למשך תקופות ארוכות יחסית. אלה תנאים המחייבים שינוע תמידי של אספקה , תחמושת , 

 , נייחים וניידים .ה ובקרה תגבורות  ופינוי  נפגעים.  וכן אמצעי שליט

 

.  לכן , ניתן מאמץ עצום המחייב את עיקר הקשב והפעולה  של הפיקודים והמטכ"ל ביבשה , זה

וככזה הוא מחויב  שהמטכ"ל הנו קודם כל המטכ"ל של כוחות היבשהמשמעית -לקבוע בצורה חד

 פשוט , מהיר ויעיל;  שיהיו בו אגפי מטה שלמים וחזקים הפועלים בתאום כלל אגפי , בנוהל קרב

המטכ"ל חייב לתת מענה שלם )"בנין הכוח והפעלת הכוח"( לכלל הכוחות הלוחמים, והפעלתם 

 באמצעות הפיקודים המרחביים. 

*  *  * 

 



 מהי  ההגדרה של "זרוע" ?   " זרוע " ,

                                        !                     המשמעות של זרוע היא : אחריות להפעלת הכוח ובנין הכוח  כאחד 

 לכן איננה זרוע ! -ח"י ניתן להגדיר כזרוע.   מז"י איננה אחראית להפעלת הכוחות  -ח"א ו

הנם כוחות הגוף והראש באם עושים דימוי ארגוני , מחלקי הגוף , ניתן לומר שבנתוני מדינת ישראל, 

ח"י.  הגוף בדומה לצבא , יכול )במדינות  -יכולות להיות ח"א והזרועות היבשה והמטכ"ל , ו

  אך אין צבא שיכול להתקיים ללא כוחות היבשה.מסוימות( להתקיים בלי זרועות )אויר וים(  ,

הקמת מפקדת זרוע יבשה בהיקף כה גדול של כ"א וקצונה בכירה ,כאשר היא אחראית רק על 

 ארגונית הכוללת של צה"ל.בנין הכוח , מציבה סימן שאלה גדול על החיסכון והיעילות ה

 

*  *  * 

 

 תהליך ההקמה של מז"י ,היסטורית  , החל עם הקמת מפג"ש )מפקדת גייסות השריון( , 

 מז"י )מפקדת זרוע היבשה( . –עבור למפח"ש )מפקדת חיילות השדה"(, ואח"כ 

 

*  *  * 

 

 : כיצד ניתן לתקן את המצב הקיים

 העברות  כוח אדם מאגפי המטכ"ל למז"י.ביטול כל השינויים הארגוניים שנעשו ב* 

* החזרת מז"י למבנה וארגון של "מפקדת חיילות היבשה" שתפקידיה  בתחומים מוגדרים של 

השדה )חי"ר , שריון , הנדסה , תותחנות( : הכשרה ואימונים  -"בנין כוח" של חיילות 

 ;מקצועיות ותורות לחימה ; אמצעי לחימה )אפיון , בחינה , תאום(. 

ניהול ותפעול כוחות היבשה והפיקודים  תוך  –לקיים מטכ"ל שתפקידו וייעודו העיקרי  *

 העזרות "במפקדת חיילות השדה" בבניין הכוח.

 

 

 

 

 אלוף )מיל( הרצל שפיר

 
 


