
הטנק: רלוונטי היום
יותר מתמיד

ריאיון

“כאשר החדשנות פוגשת את המסורתיות, המסורת תמשיך לנסוע על אותה קרקע, על אותו 
כפל קרקע, על אותו ג'עג'וע ועם אותו נהג או מפקד, שאם אינו מיומן ייכנס לשיפוע צד. אותה 
מסורת תפגוש בחדשנות, ומשם אפשר רק לדמיין“. ריאיון מערכות עם קשנ“ר היוצא תא“ל 

אוהד נג'מה על שריון בעבר, בהווה ובעיקר בעתיד

“מאז מלחמת יום הכיפורים הלכו השטחים הבנויים המבוצרים 
והסגורים ונהיו מורכבים יותר, ושם האויב נמצא. הקרב בסואץ 
בעיקר מדגיש את המקצועיות של האנשים שלחמו בו. מדובר 
ולראיה  קרבית,  מנהיגות  עם  נשברו,  שלא  נחושים  באנשים 
שם  רואים  האישית.  הדוגמה  בשל  שם  נפצעו  רבים  מפקדים 
גם מקצועיות רבה, כמו עמידה בצריחון, חיפויים, שילוב חי“ר 
ושריון, ניואנסים שאני מזדהה איתם גם היום“, כך אומר קצין 
שריון ראשי תא“ל אוהד נג'מה בראיון ל“מערכות“ לרגל הוצאת 

ספרו החדש של תא“ל )מיל'( נחום זקן סואץ אינה סטלינגרד, 
העוסק בקרב שריון בשטח בנוי בסואץ במלחמת יום הכיפורים. 
חושב  ואני  שלו  בהשקה  הייתי  בשקיקה,  הספר  את  “קראתי 
שמצבים רבים המתוארים בו יכולים להתקיים אחד לאחד גם 
בימינו“, מוסיף נג'מה, לפני שנשאל על מקומו של הטנק היום, 
יותר מתמיד. יש לו  במאה ה־21: “בעיניי הטנק רלוונטי היום 
ובתמרון  סוגים,  ממגוון  וסנסורים  קשר  תקשורת,  מערכות 

הרב־ממדי הוא הכלי הכי מדויק, הכי קטלני והכי שריד“.

לוחמי שריון בפעולה. "מורשת הקרב של חיל השריון בנויה מנדבכים: מיום הכיפורים, מששת הימים, מלבנון השנייה ומימינו אנו. לכל קרב 
יש את המקום שלו". צילום: אתר צה"ל
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ד"ר אמיר גילת, מפקד מערכות

חושבים  שכך  או  קשנ“ר,  של  בכובע  אומר  אתה  זה  את 
מפקדים אחרים בצה“ל? 

הטנק  של  התרומה  את  רואים  אחרים  מפקדים  גם  “לדעתי 
על  מדברים  אנחנו  הרב־ממדי.  לתמרון 
דיפרנציאליות של מסגרות. לכל מסגרת יש 

יכולות בהתאם לרק“ם שלה“. 

במה שונה כיום חיל השריון בכלל, והטנק 
בפרט, מאשר במלחמת יום הכיפורים?

המקורי  הטנק  את  משרטט  היית  “אם 
במשולש – צלע אחת היא המיגון שלו, צלע 
שנייה הקטלניות שלו וצלע שלישית הניידות 
שלושה  למשולש  מוסיף  הייתי  היום  שלו. 
הקישוריות,  דוד:  מגן  מעין  נוספים,  קצוות 
המידע.  עיבוד  ויכולות  החשיפה  יכולות 
באופן כללי, הטנק נשאר עם שלוש היכולות 
היכולות  ששלוש  ספק  אין  אבל  הבסיסיות, 
של  לטנק  יחסית  אותו  שיפרו  החדשות 

מלחמת יום הכיפורים“.

מה אפשר ללמוד מן הקרב לימינו?
“אז השטח הבנוי היה האיום הגדול ביותר. 

הוא  מסוימים  במקומות  הבנוי  השטח  הטילים  בעידן  היום 
בו  למצוא  עמדות,  שם  לתפוס  לדעת  הגדולה.  ההזדמנות 
בנויים הם  טווח בשטחים  נ“ט ארוכי  טילי  ומחסה.  מסתור 
כיצד  מתואר  בספר  הטנקים.  על  המרכזיים  האיומים  אחד 
הכוח נבלע בשטח הבנוי במהלך הקרב. גם כיום הוא ייבלע, 

אבל איום הנ“ט ארוך הטווח יהיה מופחת“.

עד כמה הקרב הזה בסואץ הוא חלק במורשת הקרב של 
חיל השריון?

מיום  מנדבכים:  בנויה  השריון  חיל  של  הקרב  “מורשת 
לכל  אנו.  ומימינו  השנייה  מלבנון  הימים,  מששת  הכיפורים, 
חלק  בהחלט  הוא  בסואץ  הקרב  שלו.  המקום  את  יש  קרב 

מהלבנים בקיר המורשת“.

מבחינת לוחמה בשטח בנוי, זהו סיפור ראשון מסוגו?
מציב  שהוא  מכיוון  ייחודי  בספר  המקצועי  הנושא  “לחלוטין. 
גם את הרוח.  בקדמת הבמה את הלוחמה בשטח הבנוי, אבל 
נושא  עולים  באוקראינה  כיום  שמתרחשת  במלחמה  גם  אגב, 
לראות  אפשר  אחד  מצד  נלחמים'.  ‘למה  והשאלה  הרוח 
ומצד  המולדת,  על  להגן  האדירה  ההירתמות  את  באוקראינה 
את  הגלויה,  בתקשורת  רואים  שאנחנו  מה  לפי  לפחות  אחר, 

הרוסים שלא מבינים למה נלחמים". 

בחזרה לסואץ, ספר מעט על הקרב.
בנוהל  500 הונחתה לפתוח את אחד הצירים בסואץ  “חטיבה 
קרב חפוז יחסית. הקורא רואה כיצד הגדוד נכנס, ולצערנו גם 

נמוג תוך כדי הכניסה והלחימה שלו בשטח הבנוי“.

יש הסבר למה עד הקרב בסואץ השריון לא נלחם 
בשטח בנוי?

“עד אז היתרון של הטנקים היה בשטחים הפתוחים, במדבריות 
הנ“ט  של  האיום  הארוכים.  ההתקדמות  ובקרבות  סיני  של 

הקרוב הגיע במלחמת ששת הימים וביום הכיפורים“.

בנויים,  לשטחים  נכנס  שוב  השריון  מגן“  “חומת  במבצע 
במקרה שלך לשכם.

הנוכחות  כסמג“ד.  שירתי  ההיא  “בתקופה 
של הטנקים בשטחים הבנויים בסיוע לחי“ר 
בבית  בראמאללה,  במבצעים  הרבה  נתנה 
ביטחון  קיבלנו  שם  ובמקטעה.  בשכם  לחם, 
היא  בנוי  בשטח  טנקים  של  שלחימה  והבנו 

דבר אפשרי“.

הלוחמים היו כשירים גם ללוחמה
בשטח בנוי?

הוא  השריון  בחיל  הטובים  הדברים  “אחד 
כמו  אתה  גנרית.  בסיסית  מקצועיות  שיש 
מסתדר  אתה  אותך  שזורקים  היכן   – חתול 
מבנה  יש  אם  ולקרוב.  לרחוק  לירות  ויודע 
לנהוג  צריך  אתה  אם  פתוח,  שטח  או  לידך 
דקויות  אלה  כל   – בכביש  לנהוג  או  בחול 
הדברים  אבל  הדרך.  במעלה  שחידדנו 
לטווחים  ירי  הכלי,  תפעול  של  הבסיסיים 
קרובים ורחוקים, תפעול המקלעים, התותח ועוד – הבנו אותם 

די מהר ונלחמנו כמו שצריך“. 

מה היה תפקיד השריון במלחמת לבנון השנייה?
על  ומנותב  סבוך  הררי,  כפרי,   – שונה  מסוג  בשטח  “מדובר 
צירים. הייעוד של שריון הוא להתקדם, לכבוש שטחים ולהפעיל 
תחושת  את  והבנויים.  הפתוחים  בשטחים  האש  עוצמת  את 
שיכולנו  חשתי.  אני  גם  המלחמה  לאחר  בה  שדּובר  החמיצות 
יותר, שלפעמים נעצרנו סתם. אבל בסופו של דבר, במהות לכוח 
והקטלניות  המיגון  הניוד  ביכולות  שמשתמש  יבשתי  מתמרן 
היינו מיומנים,  ייעוד. לטעמי לא  יש אותו  שלו לתמרן לעומק 

"אז השטח הבנוי היה האיום הגדול 
ביותר. היום בעידן הטילים השטח הבנוי 

במקומות מסוימים הוא ההזדמנות 
הגדולה. לדעת לתפוס שם עמדות, 
למצוא בו מסתור ומחסה. טילי נ"ט 

ארוכי טווח בשטחים בנויים הם אחד 
האיומים המרכזיים על הטנקים

5מערכות 464 מערכות 494



מפקדים  של  תושייה  שלנו.  הכוחות  ולא  שלנו  המפקדות  לא 
ולוחמים והרבה אומץ לב במפגשים עם האויב עשו את הקרבות 

מוצלחים, אבל כמערכת היינו יכולים לפעול טוב יותר“. 

בסולם של אש מנגד מול תמרון יבשתי אתה קצת סכיזופרני 
כי אתה גם וגם. 

“יש מושג שנקרא ‘שלב ניהול האש', ובעשר השנים האחרונות 
מכיוון  האש',  וניהול  הגילוי  ‘ניהול  שנקרא  לשלב  עברנו 
עם  מקדימה  בשטח  נמצא  בשריון  שמפקד  מבינים  שאנחנו 
האויב  של  החשיפה  את  לנהל  צריך  המערכות  ועם  הרק“ם 
ואת גילויו. לפעמים מעלים פה כלי ושם כלי, ויורים פצמ“רים 
שתוכל  כדי  המערכת  את  מפעילים  מיסוך.  קצת  ומפעילים 
לגלות ולמצות את האש מנגד לפני הכניסה לשטחי ההשמדה, 
הקרקעית  מנגד  האש  ועדיין,  במארבים.  מחכה  האויב  שם 
הזמן  כל  נמצאת  היא  האווירית.  מנגד  מהאש  שונה  היא 
ואני  מג“ד,  הייתי  יצוקה'  ‘עופרת  במבצע  גדולות.  ובכמויות 
האש.  ניהול  של  הצריבה  את  השנייה  לבנון  ממלחמת  זוכר 
בטוחים  חשו  הזה,  במקרה  גבעתי  איתי,  שהיו  החי“ר  כוחות 
את  שהרגה  או  מנגד  שהאש  מכיוון  שלהם,  ליעדים  להיכנס 
לנו  היה  יצוקה'  ב'עופרת  אותם.  שהבריחה  או  האויב  לוחמי 
חשוב לממש את התמרון במהירות. הגדוד שלי, למשל, הגיע 
לאחד המקומות העמוקים בעזה – לשכונות מגורים גדולות, 
כמו  הרגשנו  ברחובות  נסענו  כאשר  קומות.   10 של  לבניינים 
בספר של נחום )סואץ אינה סטלינגרד, א“ג(. הבנו איך אנחנו 
מביא  שהשריון  והעוצמה  הרב־חיליות  בגלל  משפיעים  עדיין 

לשדה הקרב“.

צבאות,  נגד  צבאות  פעם,  של  המלחמות  בין  ההבדל  מה 
שריון נגד שריון, למלחמה של צבא נגד טרור בה אתה עם 

טנקים והאויב לא?
“כיום אין מקום שפלוגה צה“לית, המורכבת בבסיסה מחי“ר, 
שריון, הנדסה וסיוע אש של תותחנים, תרצה לעבור ולא תצליח. 
נוסף על העובדה שלאויב אין טנקים – לדעתי הוא פשוט חלש. 
לבנון  במלחמת  בסלוקי  שהיה  כמו  קרב  כיום  מדמיין  לא  אני 
השנייה, שבו האויב מצליח לעצור גדוד. האם יהיו נפגעים? יכול 
להיות, אבל אני לא רואה את האויב מצליח לעצור את הגדוד 

מלהגיע ליעדו“.

היכן נמצא חיל השריון הישראלי ביחס לצבאות
אחרים בעולם?

של  היום  המערך  כמדד,  הכלים  איכות  על  מסתכל  אני  “אם 
וטנקי  במילואים   3 סימן  טנקי  על  מבוסס  השריון  חיל 
הראשון  היתרון  בעולם.  הטובים  הטנקים   – בסדיר   4 סימן 
הוא הקישוריות של הטנקים שלנו, גם במרכבה סימן 3, ואסור 
בין  השונים,  הטנקים  בין  מטרה  להעביר  היכולת  בה.  לזלזל 
הטנקים למפקדות, בין הטנקים לרק“ם או בין הטנקים לחי“ר 
למפקד  ותורמת  מצבית  מודעּות  שנותנת  גדולה  עוצמה  היא 
קופאות  שלא  השרידות,  יכולות  הוא  השני  היתרון  וליחידה. 
ואני  היום,  רוח'  ‘מעיל  על  לדבר  אוהבים  כולם  השמרים.  על 
מסתכל על ‘מעיל רוח' הבא. בתחרות שימור היתרון האיכותי 
ההגנות.   – הבאות  היכולות  על  מדברים  אנחנו  הטכנולוגי 
מהגנת הכלי להגנת הכוח. היתרון השלישי שעליו אני לא יכול 

לפרט יותר מדי הוא נושא החשיפה במרחב“. 

חיילים אוקראינים תוקפים טנק רוסי במריופול, אוקראינה. תופעה מעניינית באוקראינה היא תחרות הלמידה בין הצבאות תוך כדי 
המלחמה. צילום: ויקיפדיה
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עד המלחמה באוקראינה היה מי שהספיד את השריון?
בשנים  עובר  שהחיל  הצמצום  תהליך  למרות  חושב.  לא  “אני 
לאמירה  נחשפתי  לא  ישן,  יותר  קצת  מאמל“ח  האחרונות 
שאומרת ‘לא צריך אותם'. עם זאת נשמעות אמירות על איכות 
בתוך  שיש  והתמהילים  הקרב  לשדה  תרומתו  על  האמל“ח, 
הצק“ג והצק“ח, אבל לדעתי יש הסכמה מלאה שבכל קרב ובכל 

מלחמה מרכיב הטנקים יידרש“.

הסב“ר, ההייטק וחיל האוויר לא גזלו לכם את התהילה?
אתגר  בהחלט  זה  וכן,  החשוב,  הוא  שהשלם  חושב  “אני 

במצב כיום“. 

אתה חש צורך להצטדק? לומר שהשריון עדיין רלוונטי?
וקשה  מורכב,  שהוא  הסיפור,  את  לספר  צורך  מרגיש  “אני 
להעביר מסרים מורכבים בחצי דקה בטיקטוק. לדעתי המסר 
הוא ‘חבריי מחיל האוויר ומאמ“ן באמת חשובים, אבל זה רק 
כמו  מדינה,  של  הגנה  על  מדבר  אתה  כאשר  מהסיפור'.  חלק 
תמרון.  שנקראות  אב  יכולות  צריך  אתה  באוקראינה,  עכשיו 
וכל  הנדסה  חי“ר,  טנקים,   – יבשה  שנקרא  הזה  שהכלי  ברור 
בעלי ‘הנעלים הגבוהות' – אי אפשר בלעדיהם. הנוער מבין את 
בבקו“ם  השריון  לחיל  חדשים  מתגייסים  פוגש  כשאני  זה. 
טוב  במקום  שהם  מבינים  הם   – זה  את  להם  ומסביר 
ומתחברים. אם תלך ליחידות המבצעיות בחיל, תראה שהם 

אוהבים את המקצוע“.

"למרות תהליך הצמצום שהחיל עובר 
בשנים האחרונות מאמל"ח קצת יותר 

ישן, לא נחשפתי לאמירה שאומרת 'לא 
צריך אותם'. עם זאת נשמעות אמירות 
על איכות האמל"ח, על תרומתו לשדה 

הקרב והתמהילים שיש בתוך הצק"ג 
והצק"ח, אבל לדעתי יש הסכמה 

מלאה שבכל קרב ובכל מלחמה מרכיב 
הטנקים יידרש"

כלומר קל יותר לגייס היום חיילים לשריון מאשר בעבר?
“אני חושב שנדרש אותו מאמץ. יש תחרות בריאה בין החילות 
השונים, ואנחנו חלק ממנה. אני רואה אותה כדבר שהוא זכות 
ולא כמטלה. זה טוב שאנחנו צריכים לספר את הסיפור שלנו, 
שהם  טוב  זה  מאליו,  כמובן  הנוער  את  רואים  שאיננו  טוב  זה 
זה   – שאלות  ושואל  סקרן  שהוא  מישהו  בא  כאשר  סקרנים. 
שחושבים,  האלה  האנשים  את  אוהב  אני  חושב.  שהוא  אומר 

הגם שלפעמים הם מורכבים ומאתגרים יותר“.

נחזור מעט לאוקראינה. מלבד רוח לחימה, מה אפשר ללמוד 
מהמלחמה מבחינה צבאית טהורה? 

“חשוב מראש להסתייג, מכיוון שאנחנו לא יודעים הכול. ובכל 
זאת אחד הדברים הברורים שלומדים מהמלחמה הוא שאין 

תחליף  היה  לא  נכונה.  בסיסית  טקטית  להתנהגות  תחליף 
ולא יהיה תחליף. גם אם תשים על הטנקים ועל החי“רניקים 
את כל הסנסורים והמחשבים – אם הם לא ילכו ברווחים הם 
ייפגעו. אם לא יאבטחו אגפים – הם ייפגעו. קודם כול ולפני 

הכול – יסודות“. 

אחד הדברים הברורים שלומדים 
מהמלחמה הוא שאין תחליף להתנהגות 
טקטית בסיסית נכונה. לא היה תחליף 

ולא יהיה תחליף. גם אם תשים על 
הטנקים ועל החי"רניקים את כל 

הסנסורים והמחשבים – אם הם לא ילכו 
ברווחים הם ייפגעו. אם לא יאבטחו 
אגפים – הם ייפגעו. קודם כול ולפני 

הכול – יסודות"

פיל נשאר פיל.
ואני  עצמו,  את  מתאים  האויב  מלחמה.  היא  ומלחמה  “אכן, 
החמישי.  מהיום  שונה  יהיה  במלחמה  הראשון  שהיום  בטוח 
הצבאות  בין  הלמידה  תחרות  הוא  באוקראינה  המעניין  הדבר 

תוך כדי המלחמה“. 

מה למדת מהמלחמה?
לי  התחדדו  אבל  חדש,  דבר  למדתי  לא  הקרב  ערפל  “בשל 
הגנות,  יש  הרוסי  לרק“ם  ההגנות.  של  הנושא  לדוגמה  דברים. 
ואנחנו לא רואים שעולות עדויות להימצאותו בשדה הקרב. או 
שזו בשורה מעולה, מכיוון שההגנות הפחיתו את הפגיעות, או 
הלמידה  תהליך  דבר,  של  בסופו  לקרב.  אותו  הביאו  לא  שהם 

עוד לפנינו, ויהיה מעניין אחרי שנבין טוב יותר מה קרה.
הרק“ם יהיה תמיד בקצה, בחיכוך, ואם נחזור לתרשים בצורת 
וכל  הקישוריות  הם  לפלטפורמות  שמתווסף  מה  דוד–  מגן 
לראות  נתחיל  הפלטפורמות  כל  בין  נקשר  כאשר  הסנסורים. 

יכולות מתקדמות שהיום אנחנו רק מדמיינים“.

כשהרב־ממדיות פוגשת את החדשנות. 
המסורת  המסורתיות.  את  פוגשת  החדשנות  כאשר  “בדיוק. 
תמשיך לנסוע על אותה קרקע, על אותו כפל קרקע, על אותו 
ג'עג'וע ועם אותו נהג או מפקד, שאם אינו מיומן ייכנס לשיפוע 

צד. אותה מסורת תפגוש בחדשנות, ומשם אפשר רק לדמיין“.

לשמיעת הריאיון עם קשנ"ר היוצא 
תא"ל אוהד נג'מה סרקו את הקוד
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