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  סיוע לוגיסטי במערכה היבשתית

  ב"צבא ארה, 16טיבה לוגיסטית מפקד ח, סלאד' קולונל קית

  . עיראקלקראת יציאה לבפריסה זמנית של כל הדיוויזיה פרסנו בגרמניה  2005באביב 

הדיוויזיה עברה למקום אחר וכתוצאה היינו החטיבה היחידה שנשארה בגרמניה עם 

 .האמצעים שהיו לנו

מבנה . שהייתה מוצבת בגרמניה 2' ד לוגיסטיקה בחטיבה מס"כמגוניתי מ 2005ביוני 

לוחמים המאורגנים כצוותי קרב  םהחטיבה היה של צוות קרב כבד עם שלושה גדודי

 .ר ופלוגת טנקים"כשלכל אחד מהם שתי פלוגות חי

צוותי הקרב והוספנו פלוגת הנדסה לכל אחד ביציאה לעיראק עשינו התאמות ה לקראת

הגדוד שלי . ר"לריה שלנו צוותו לשני גדודי חייר ושתי סוללות הארט"גדודי החי משלושת

  .הוא הקטן ביותר בין הגדודים תהוא גדוד התמיכה הלוגיסטית ומספרי

 

המועד בו פרסנו  ,2006לאוגוסט נפרס עד ו 2005באביב  החל להכנותלוח הזמנים 

 .בעיראק חודשים 15 חזרנו לגרמניה אחרי 2007ובנובמבר בעיראק 

  

אחראי  והיהתובלה ותמיכה רפואית , הספקה, את כל האחזקהלחטיבה הגדוד שלי סיפק 

  .לכשירות של המערכים האלהלהחזרתם 

ובמקביל ערכנו את , המערכים לתמוך בגדודים שבאימוניםהחלו לאחר ההחזרה לכשירות 

 .שהפקנוהאימונים שלנו על בסיס הלקחים 

אחוז מהתקן ומצבת הנגדים  53הייתה ללית שלנו מצבת כוח האדם הכ 2005ביוני 

הניסיון  שבידםמאחר  חשיבות עליונההבכירים לנגדים . אחוז 37הבכירים עמדה על 

  .של הדרג הנמוךוההתמחות 

   

  . בריגדיר גנרל בורטוןט "המחידי - אסטרטגית האימונים נקבעה על
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ית האימונים העדיפויות לגדוד הצבתי כך שאוכל לממש גם את אסטרטגסדר את 

 .החטיבתית וגם לתמוך בכוחות החטיבה

  . ציוד ומערכות ,כוח אדםמבחינת  העדיפות הראשונה הייתה החזרת הכוחות לכשירות

רפואה ואימוני , נהיגה, אחזקה, קהפהס –בתחום המקצועי , אימון פרטלחיילי העברתי 

  . אימוני כיתות ומחלקותוב, בטקטיקה, חיילות בנשק

כתת כיצד , כתת משאיותכיצד נעה , לקה התמקדנו בתרגולות קרבמח- ברמת הכיתה

משולבים לאימונים רמת מחלקה ופלוגה עלינו למשם , ציוד וכן הלאה תמתקנ החימוש

  . אחד האימונים המרכזיים היה סיור לוגיסטי קרביו ,צוותי קרבבבתרגילים באש חיה ו

  

כל סיור אחראי להגן , השיירות שלנואו להגן על הלוגיסטי אין לנו כוח קרבי לתמוך בסיור 

לים "להיות בטוחים שיש ידע קולקטיבי בפקועלינו על עצמו וזה נהפך למשימה עיקרית 

  .ובתהליכים עד רמת הגדוד

  

בחרו את השבוע ואנחנו מפקדי הפלוגות  ,ימים לאימון עצמאי 10לכל פלוגה  הקציתי

הם , מקדו בפיקוד מוכוון משימההם הת, הקצנו לכך אמצעים, שילבנו אותו בלוח הזמנים

בטחון  תה לבנותיהמטרה הכוללת הי, לים לצרכים שלהם"ו או התאימו לעצמם את הפקבנ

  .לכיתות ולמחלקות, גיבוש לחייליםכן עצמי בביצוע המשימות ו

  

לא יכולתי להציב את ; דרישות שלי מחייליבין ההייתי צריך לאזן בין מוכנות החטיבה ל

תהיה שהחטיבה על כך הייתי אחראי שאני למוכנות החטיבה מאחר האימונים שלי מעל 

  . למלא את משימותיהכשירה 

שלא עשיתי מה שהייתי מפני שהחטיבה לא תכשל במשימותיה  לוודאהמטרה שלי הייתה 

  .שחיילי נכשלו במשימותיהםמפני צריך לעשות או 
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וזה הדבר האחד  לעולם לא נוכל להחזיר אותו, זמן תמיד חדש עבורנוה, זמן ניצול

עשיתי זאת באמצעות קביעת ; לאזן הכול עם הזמן שעליךשלעולם בו לא נשלוט כך 

שאיני יכול לזקוף  ,"תקוף –בהעדר פקודות "עדיפויות באימונים ופילוסופית הפיקוד שלי 

, אל תחכה שמישהו יגיד לך מה לעשות –אותה לזכותי אבל השתמשתי בה במשמעותה 

ננוע קדימה ונמשיך , שכולנו מנסים לעשות את הדבר הנכוןם משו ,לך קדימה ותבצע

למשל כך  .מפקדים בארגון שליבניסיתי להטמיע בחיילים ושוזו הפילוסופיה  –להשתפר 

אתה לא עומד לידו ומחכה , כאשר  אתה נתקל במכשול אתה מגשר עליו או עוקף אותו

ודעה כדי להתכונן לתמוך זה מפתח עיקרי לחדור לת. שמישהו יבוא להגיד לך מה לעשות

  .ביחידות

  

אבדתי קרוב למחצית מכוח האדם כאשר חזרנו מהסבב  ,היו לנו גם מתחים אישיים

היינו צריכים לאמן  .הראשון בעיראק וקבלתי חיילים חדשים למלא את מצבת כוח האדם

  .להביא את כולם לאותה רמת התמתחות מקצועית ויחידתיתומחדש את כל היחידה 

מהבסיס מבגדאד ופעלנו צפונה  ,היינו בתיקרית: הסביבה –. מה אתגריםהיו לנו כ

צפונה אל מה שנקרא אז המשולש הסוני ומזרחה אל הגבול הישר המשולב באלאד 

, חוץ מהצפון בו היה עירוב של כורדים וסונים ,השטח היה בעיקרו שטח סוני .האיראני

  . כאשר  נכנסנו לבגדאדמזו שהתנסינו בה סביבה שונה 

  

לדוגמה היו לי שני כך . לא הרגשתי בנוח  עם הטכניקות שהשתמשנו בהןנוסף על כך 

אני . והם חשבו שמהירות חיונית לביטחון, סיורים שנעו במהירות הרכב האיטי ביותר

ידי גילוי - לפני שעולים עליהם עלמארב או מטענים מאולתרים צריך לאתר שחשבתי  

לנסוע  ,לכן חייבתי את הכוחות שלי להתאמן, יהםעלכשעולים  –או בדרך הקשה  ,חזותי

להתנסויות יש לקחים טובים ופחות טובים שצריך ללמוד לפני . לצפות על השטח, לאט

  . שאתה נכנס למשימה
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הלקחים שהפקנו מאסטרטגית האימונים ומהאימונים עצמם נוגעים בחמש נקודות עיקריות 

לחיילים וליחידות  תמספקוזו , מפקדהבנת המשימה וכוונת ההחשובה ביניהן הייתה  –

הם שהם לדעת כדי לבצע את המשימות שעלימה  ,כמו גם למפקדי משנה ,כפופות

, במשימה ובכוונה שלי הוגדרו שתי רמות. ד זו הייתה אחריותי"כמג. עליהן אחראים

וכללנו את המשימה ואת כוונת  –לעיתים הייתה זו דיוויזיה  –החטיבה והארגון שמעליה 

כך שיכולנו להיות בטוחים שאני נמצא בתחום הכוונה , בפקודה שלנו ד שלהםהמפק

  .והמשימה שלהם וכך לתמוך בהם

  

 :הגדרתי יעדים עם גבולות גזרה ברוריםכאשר נתתי משימה ליחידות הכפופות לי 

כך  ,גבולות פיזיים ולפעמים גבולות פילוסופיים כמגבלות מימין ומשמאלהיו אלה לפעמים 

כל עוד השיגו את יעדיהם הם יכלו , בתחום שלהםלפעול את הגבולות ויכלו שהם ידעו 

  .ובוחן את החלטותיהם לתמרן אן לפעול מבלי שמישהו ניצב על כתפיהם

  

. ולאחר מכן בנייה למעלה כמשימה לכיתה ולמחלקה רמת הפרטהדבר היסודי השני 

נהג  כל ,א היסוסולל ם חייבים להיות מסוגלים לבצע את משימותיהם בכל מצבאנשיה

אבל מרבית הדברים צריכים , יעלושאלות , משהו צוץתמיד י. מכונאי או חובש, משאית

, ק שלהם"והם צריכים להיות מסוגלים לכך כשגרה ללא פיקוח צמוד של המש, להתבצע

אם כל אחד עושה את הדבר הנכון ומה ; חוסר יכולת וק זה"אם הם נזקקים לפיקוח המש

מבצע את  אינך, אתגריםב התמקדתלא הרי ש ,לאואם  ,תקיןהכל  ,שמצופה ממנו

לבניית דרוש קריטי וגם זה  בעיני. ושמצפים ממך לבצע השהתאמנת לקראת המשימה

שהם בכך אם חיילים בוטחים ; לגבי מקצועיותםביטחון עצמי ואמון בין מפקדים וחיילים 

ביצועיהם הם מוכנים  אחרים שללהיבטים יודעים מה הם עושים ואם הביטחון הזה גולש 

  .טוב יותר להתמודד עם אויב או עם הסיכון המצוי תמיד במרחב לחימה
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חליפת חטיבת "שבחטיבה קראנו להם , פשוטים מערכת של מדדיםהשלישי היה הדבר 

, אפוד המגן ,והחליפה הייתה הקסדה" חטיבת הפגיון"היה שם החטיבה שלנו " הפגיון

נשמעים דברים ה. ניים והנשק האישי שלך בכל זמןאטמי האוז, הכפפות, משקפי המגן

 לעיתים שקיבלו רשותהם חושבים  ,פשוטים אבל כאשר יש לך חיילים חדשים כתגבורת

 ,לא חשוב שזה כבד, בחליפה יש לך כל מה שמגן עליך. הזאתלעשות התאמות לחליפה 

ם להיות ולמד אות ,שהחיילים מבינים את הכללים ומה נדרש מהם עליך לוודא .תתרגל

 יואז הרגשת. וכל אחד עושה אותו הדבר, גאים בכך כאשר הם ממלאים את משימותיהם

היו לי , בו הגדוד פועלשאני לא יכול להיות בכל מקום , ני צריך לחזק את מפקדי וחייליאש

נדרשתי כך שלא , ים בהרבה מקומות בעיראקסבחנים לכל כוח משימה בגדוד והיינו פרו

, מפקדי הפלוגות לא היו צריכים לנוע עם הרב נגד שלהם כל הזמןבסביבה וגם  להימצא

בדרג הנמוך מבצעים מה שהם יכולים ועושים מה שהמפקדים להיות בטוחים ם יהיינו צריכ

  .שהם חושבים וזה היה חשוב

  

כתה ומחלקה מאפשרים להתמקד אימוני , מחלקה ופלוגה, אימון כיתה יהה הרביעיהדבר 

, המחלקה או הפלוגה מתאמנים, אם הכתה: מיות של החייליםות היוימשימות הבסיסב

הוא או היא לא עומדים , הוא יודע מה מצופה ממנו מחר, יודע מה הוא אמור לעשותהחייל 

ולא שצצים אפשר למפקדיהם להתמקד באתגרים תמכך . הם ממשיכים לבצע, וממתינים

מתרחש לשומת לב הם מפנים ת ,להם לחשובכך מתאפשר  ,משימות שגרתיותב לעסוק

וזה בונה ביטחון בחיילים וביחידה ברמה , עליוהם יכולים לזהות אתגר ולהגיב , בסביבתם

  .המבצעית וברמה האישית

  

נו נמצא כאשר  היינו שם בפעם האחרונה. מאד י פריסה יכולים להיות מאומציםשחוד 15

 - השתתפתי באני . ,מספר נפגעים גדול החטיבה ספגה  ,באזור אלים במיוחד בבגדאד
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אבל אם , לדברים כאלה יש השפעה על יחידות .טקסי אזכרה לחיילי החטיבה שנהרגו 103

ם בוטחים ביכולותיהם ובמפקדיהם והם יודעים את משימתם זה מקנה להם קצת אנשיה

  .להתגבר ולהמשיך במשימתםנפשי מרחב 

  

ויש , במטווחעושה את זה בבסיס הבית והחייל . התאמן כפי שתלחםהוא  החמישיהדבר 

  .לחץ סתםאם זה אש תותחים או התפוצצות או  ,הרבה התלהבות מכך

ערכנו , אימון אחרכל מטווח רובים או אקדחים או . אימוניםשל אירוע לאימון כל הפכנו 

, ל"ם פעלו לפי הפקאנשיה, הפלוגה הוציאה פקודה, יור קרביסאותו כפי שאנחנו מנהלים 

לים "פקפרוט לרמת לים  והגענו אפילו "פק עדכןאפשרו לנו לוכך הם נעו כמו בקרב 

  .לסיורים מסוימים

  

" היינו בסרט הזהכבר  "יש נטייה לומר . אל תלחם את הקרב הקודםהדבר האחרון הוא 

להשתפר ולשנות את אמצעיו ואת  הלאויב יכולת גבוה, אבל הפעם זו אינה אותה סביבה

מאד  ורכבזה משחק מ. ושים ומפתח טכניקות נגדהאויב רואה מה אנחנו ע. הטקטיקה שלו

האימונים  .משתנה בתהליך רצוףאתה בחשיבה וגם את האויב ואתה מנסה להקדים 

 היינוכאשר ולהסתגל שעשינו לפני שפרסנו בעיראק הקנו לנו את הגמישות והיכולת ללמוד 

  .שם

  

יכולתנו  ,ביוםת רבופעמים במרבית המקרים אף , בוצע מדי יוםקרבי הלוגיסטי הסיור ה

חשבנו שהדבר  .מותנית בכך לכל מקום בו נמצאו הגדודים ולהגיעלהישאר עם החטיבה 

מספר כלי רכב יפגעו ואולי יהרסו , המסוכן ביותר שיכול לקרות הוא שסיור יעלה על מטען

  .סצנריו כזהדימינו ויהיו נפגעים ובאימונים 

הם , יצאו למטווח הכל -  או שלישות אם זה פקיד אפסנאותגם , כולם עברו את האימונים

  .רמת ביטחון עצמי טובהרכשו 
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לא תלו אותו על , החיילים נשאו את הנשק בהיכון. החטיבה כמו לוחמיוהתנהגנו נראינו 

 ביקשנוזו המודעות ש ,אירועקורבנות לכלא והם נראו כמי שמוכנים לפעול מיד , הכתף

  .ליצור

  

  הפריסה והפעולה בעיראק

השיעים ניסו . שיעיות- שכונות מעורבות סוניות ןוליד היו שכונות שיעיות בגדאדבצפון 

ב אלא גם כנגד "לסלק את הסונים והיה מאבק פנימי שיצר אלימות ולחץ לא רק כלפי ארה

 .השכנים

  

תחזוקו של , עברו אלינווגדודים מחטיבות אחרות שה 6החטיבה כצוות קרב היו  בארגון

 היו לי שני סוגים 2Mשי "ונגמ 1Mקום סוג אחד של טנקי במ. אתגרציוד שונה היה בגדר 

. יטליתשל ברדלי קל יותר והדגם האחרון היה מצויד במערכת דיג שתחילה היה דגםמפני 

שני  –ניים ליחידות אחרות אעת הקצנו גדודים אורג הבאותו ,אוויר- קבלנו גם גדוד יביל

מ בגדוד "יכה לוגיסטית לרקעם חטיבה קלה שלא הייתה לה יכולת לתמ הגדודים לפעול

  .ממוכן

  

הסיוע לשתי החטיבות . גדוד אחד לחטיבה ממוכנת ושם נדרשנו לפחות מאמץהעברנו 

כפול מזה יחידות  במספרבמקרים מסוימים החיילים שלי תמכו , גדול מאמץ  האלה דרש

  .ואנחנו התאמנו צוותים כדי להתמודד עם הסביבה החדשה הזו לו רגיליםשהיו 

  

הפעלנו מחלקת משטרה צבאית כך , באחריותנומשימות שבדרך כלל לא היו  נויעלהוטלו 

 42לקחתי  .אלישלה ט העביר את המשימות "והמח –ט "המח בדרישותשלא יכלה לעמוד 
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משטרה צבאית וניהלנו  תאימנו אותם במשימו, חיילים ונהגי משאיות, מכונאים, טבחים

 . מתקן עצורים עבור החטיבה

  

רתיות שלי היו כמובן והמשימות המס. ת מסורתיות ובלתי מסורתיותבצעתי משימו

 - אבל היו פעולות לא סטנדרטיות כמו חילוץ רכב  .אחזקה ופינוי רפואי, הובלה, הספקה

, בעיראק. כליםומחלצים לאחר קרב על ידינו פעילות בשטח הנשלט ל נכנסיםכלל - בדרך

  . אין שטח נשלט ,ובעיקר בבגדאד

 .או לברדלי כדי לבעור לחלוטין 1Mשעות ל  8 – 6בין יידרשו ועולה באש כאשר רכב נפגע 

  .נה בציוד שהוא נושא כאשר זה קורהמות –האמר , שעות 6 – 4סטרייקר יבער 

למטרה כך נעשה במקום ו תוקע כוחות לאבטחהה תכבה אתה תמתין עד שהשריפאם 

חפשנו דרך לטפל ונים כשיצאנו לאימ.  מקריותהתקפות למושכת למחבלים מתאבדים או 

לכבות שריפה ולחלץ  שיאפשר לנולמצוא פתרון פלוגת האחזקה הטלתי על , במצב כזה

משאית  -  מכונית כיבויתכנון לעם וחזרו הם ערכו משחק מלחמה  .את הרכב מהר יותר

 .תה לנו כבאיתיקנינו משאבה וכמה צינורות והי, שהרתכים בנו עליה מיכל מים ומיכל קצף

 .הצוות הזה כלל גם טנק חילוץ .לצאת לכבות אש ולחלץ הרכבדקות  30וננות בכהם היו 

  

מהות האסטרטגיה הייתה לא  - בבגדאד התחלנו לפעול על פי אסטרטגית ההתעוררות 

שלא תהיה להם  כך, הפרדת האוכלוסייה מהחתרניםלכוחות אלא להביא נוספים להשקיע 

ם קרביים קדמיים בשכונות ברחבי מוצבי את זה בעזרתהחטיבה החלה ליישם . תמיכה

  .קרבניהול בגדאד וזה היה סוג מסוים של 

 

הממשלה  בבנייני המוצביםעל  הדרוש להגנהאת המלט נביא אחת הבעיות הייתה כיצד 

. אם זה היה בית פרטי ניסינו לאתר את בעל הבית וביקשנו לשלם שכירות .העיראקית

כפי  "מחסומי טקסס"ולכן ערכנו הירות לבצר אותם במ היה עלינוכאשר נכנסנו לבתים 
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נון מחסה מאש בכיהם נתנו , לניידהיו אלה מחסומים שניתן  .שהנוהל הזה כונה בפינו

  .ניות תופתוגישת מחבלים מתאבדים ומכ  ,ישיר וגם חסימה בפני כלי רכב

  

ת ייצרנו משאיכך ו "?את זה איך עושים"לא הייתה לנו פלוגת בינוי כך שנוספה עוד משימה 

את ; פעלזו לא הייתה הדרך היעילה ביותר אבל זה , המניידת מחסומים ממקום למקום

ועשינו  16- כשעזבנו את בגדאד הקמנו את העמדה ה, ימים 7 - בבנינו הראשון המחסום 

בואו "הם ניסו דרכים חדשות  .השתפרו כל הזמןוהחיילים הפעילו את הראש . ביומיים זאת

  . ולפעמים לאפעל זה  לפעמים, אז ניסינו" ננסה כך

שערי  "להפריד בין האוכלוסייה לחתרנים היה מה שקראנו לו היה חלק אחר מהמאמץ 

פעלנו בדיקות ההצבנו את אלה סביב שכונות כדי ליצור שערי כניסה בהם  ".קהילות

מ "ק 41היו לנו  בעיראקבסוף הסבב  .שלנו או של כוחות הביטחון העיראקיים בטחוניות

 . ון מסוגים שונים בבגדאדשל מחסומי בט

, באיזה היקף זה יהיהלא ידענו מה נדרש ו – הכשרה בטיפול רפואינתנו לכוח העיראקי 

  .לעיתים נדרש יותר ולעיתים פחות

  

 . משימה ברורה והבנת כוונת המפקדמתן היה ביותר חשוב ההלקח 

שחשוב כך בנוח עם חלק מההחלטות - זוטרים שלא חשו כלבאוזני המפקדים ה תישהדג

 .מאוחר יותר בשלב ות מושלמותטיותר לקבל החלטות טובות עכשיו מאשר החל

במקרים מסוימים אתה מאבד את היוזמה או את ; שלמות היא האויב של הטוב דיוה

לעולם לא משום ש, נאותמושלם במקום לפעול בזמן לעיתוי שאתה מחכה מפני ההפתעה 

ימין  –הגזרה  ידי הצבת גבולות- על. ףתמיד יצוץ משהו נוסהרי , היה זמן יותר טובי

  . אפשרתי למפקדים להתאים את התכנית ולפעול במסגרת המדדים –ושמאל 
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כאשר הציב אותם נוכח כי שגרירות זרה , "שערי קהילות"הפעיל  המפקד מחלק, למשלכך 

ולאחר , הסביר מ"המ, נציג השגרירות שאל אותו מה קורה, מחוץ  למרחב המוגןנותרה 

הוא עדכן אותנו שהוא החליט במקום והחל , ליט לכלול את השגרירות בשטח המוגןמכן הח

 .לפעול

ה יותר מהחלטה טובשהחלטה טובה עכשיו לטובה יותר מזו  לא יכולתי לבקש תגובה

לא העניין בנתיב קבלת האישורים הפורמאליים בוחר לו היה איכי  –מושלמת מאוחר יותר 

  .וטובמהר כך - היה נגמר כל

 

 םהאיומחבלים מתאבדים היו במרחב השפעה סוני . סונית מעורבת- נו בסביבה שיעיתהיי

  . שזה רימון יד רוסי כנגד כלי רכב RKG3רכבי תופת ולקראת הסוף גם לצד , העיקרי 

במרחב השפעה שיעי האיום העיקרי היה מטענים חלולים מאולתרים שהיו קטלניים מאד 

  .וגרמו למרבית הנפגעים שלנו

לא היה אכפת להרוג ערבים  סוניםל, שיעים אחריםשמסכנים מטענים  הפעילולא השיעים 

בסביבה . בסביבה הסונית לא אפשרנו לשום כלי רכב להתקרב לכלי רכב שלנו. אחרים

 .זאת השיעית אפשרנו

  

האויב  פועל היטבזה  םא ,ראשונה בטכניקות וטקטיקה שפיתחתלכאשר אתה משתמש 

אתה לא יכול לשבת ולחכות . זה חלק מהתהליך, כך יתחיל לחפש דרך להתגבר על

 .מה מתרחש אתה חייב לצאת ולהבין -  לדברים שיקרו

  

מ "המ, פ"המ ,אני –עמדת ביטחון היינו יוצאים לסיור מכין צורך להקים היינו מזהים כאשר 

האם אפשר להביא , האם אפשר להביא רכב כבד, לבחון דרכים להצבהכדי , והנגד הבכיר

אבל , איפה להציב את הכוחות, מה סדרי התנועה במקום, הנגרריםמי הבטון את מחסו



 11    ב"צבא ארה, 16מפקד חטיבה לוגיסטית , סלאד' קולונל קית

, בתי הספר, איפה מגרשי המשחקים, היה להבין את הסביבהביותר מבחינתי חשוב ה

 .מרכזי המסחר וכדומה

  

לים ולא להמתין "צריך להתאים את הפק ,השינויים הם תמידיים ולאויב יש זכות הצבעה

כל קלטנו . אתה חייב להמשיך ולהתאמן גם כשאתה בפריסה .תן לך פקודותישמישהו י

במיוחד ציוד כנגד מטענים ומערכות תקשורת חדשות  ,ציוד חדש, הזמן חיילים חדשים

  .וצריך היה להכשיר את החיילים בהפעלתם

לפני יציאה  ,שקבענוהכללים אחד על פי ; המנהיגות באמצעות מדדים עשתה את ההבדל

 .ב בחניה ועורכים ביקורת  אחרונהעוצרים את הרכ, למבצע

הם הכירו את מפקד הכיתה ואת סמל המחלקה שבודקים את  ,החיילים היו בטוחים בעצמם

והביקורות האלה היו חשובות  ,כך שהם לא ניסו להתחכם, הציוד שלהם ואת כלי הרכב

 .עייפים ושחוקיםכשהחיילים עבור זמן בעיקר כ

היו , נים"קבו, קציני דת, ואני מתכוון לרופאים" חץפורקי ל"לקח חשוב מאד מבחינתי היה 

ן שלא רק שתמך בחטיבה אלא "היה לי קב, שלא עמדו בלחץ ונאלצו לעזובלי שני רופאים 

לגבי זה היה לקח גדול . התמוטטחודשים  11ולאחר  ,והנטל היה כבד מדי גם בסביבה

  .מוקדםאת השחיקה בשלב שלא זיהיתי משום 

  

גמיש ומגיב שיכול להביס כמעט כל , ל הרמות יש לך כוח קטלניאם מתאמנים היטב בכ

 .דבר


