
הרגליםחיל
ה-80שנותלקראת

וילנאימתןתא"ל

היסטוריתסקירה

אן.
הוא"בן-גוריון,כתב'הרגליםיל

אחרים,חילות11:ה88
באמצעיאומיוחדובנשקבציודשהצטיינו

וארגו-טכנייםחידושיםהרבהמהירים.תנועה

הלחימהותורתהצבא,במלאכתנעשוניים
נשארהרגליםחילאולםונסתעפה,נתעמקה

ואכן,העיקרי".ומשענויסודוהצבא,שלהלוז
היהצבאית,היסטוריהשנותאלפילאורך
היווני,הפאלאנקסהקרב".שדהמלכת"החי"ר
-הבריטיתהארוכה"הקשת"הרומי,הלגיון

אתהמלוויםהדרךמציונימעטאךהם
היואמת,הקרב.בשרההחי"רשלהדומיננטיות

אוכבדיםפרשים,שלערכםעלהבהןתקופות
החי"רזההיה-זמןלאורךאולםקלים,

יריביו.שארכלאתלהכותושובשובשהצליח
עוטיאביריםברבריים,פרשיםקרב,מרכבות

ממנו,וחלפוהעולםאלבאואלהכל-שריון
מנונו.עלנותרהחי"רחיילואשו

צבאות-המונים,הוקמוהו-19ה-18במאות

הבורר,החיילחי"ר.חיילימאסותעלשנשענו
הקובעתהיסוריחידתהיהאישי,בנשקהחמוש
זההיהיותרהחזקהצבאצבאות.שלעצמתם
;יריביושברשותזהעלעלהרוביוקנישמספר
עמד"נפוליון,כמאמרהמלחמה",ו"אלוהי

יותר".הגדוליםהגרוריםשללצדם

שלמעמדוהחלהראשונההעולםבמלחמת
מקוםעלבאההאשמאסתלהתערער.החי"ר
המקלעהחפירות,שלהשילובהארם.מאסת
והתעצמותההחזית,אתהקפיא""התילוגדר
הקרב.שדהעלאימיםהילכההארטילריהשל

נותרהואש"תנועה"שלהמקובלמהשילוב
נוסוהקיפאוןאתלפרוץבמטרהבלבד.האש
שנייםאשרחדשים,טכנולוגייםפתרונותמספר

ובאסטר-בטקטיקהגםדרךפריצתהיוומהם

והמטוס.הטנק-טגיה
וכאמ-לחי"ר,מסייעכמכשירהטנקראשית

מכשולים.ולמעברגדרותלפריצתצעי

פרימיטיבייםטיפוסומאבותזוצנועהמהתחלה
לאמצעישהפכועדהטנקים,התפתחוביותר

בקרבותשהופעלביותרהחשובהלחימה
המבצעיםהשנייה.העולםבמלחמתהיבשה

ורוסיה)1940(צרפת)1939(,פוליןנגדהגרמניים
ההפתעההמהירות,עקרונותאתהביאו)1941(
הבזק"מלחמת"מלא.מיצויליריהכוחוריכוז

אתהחליפוהשריון"ו"קצבבליצקריג")"(
הקודמת.המלחמהשלוהמקלעיםהחפירות
דווקאוהפעםבחי"ר,הצורךהתבטללכאורה,

עלדגשהושםואש"תנועה"שבשילובמשום
למעשה.הדברהיהכךלאאולםה"תנועה",
לאבמספרהקצבאתהכתיבאכןהשריון

שנלווההחי"רללאאךמערכות,שלמבוטל
מסייעיםאלמנטיםשלשילובוללאאליו,

השריוןהיהיכוללאוהנדסה,כארטילריה

לשריון,לסייעשיוכלכדימשימותיו.אתלמלא

כיאםומיכון.ניודשלתהליךהחי"רגםעבר
לכלהיומלחמהאותהשלהחתרכוחותמרבית
מלחמהראתההנהבמשאיות,מנויידיםהיותר

שלוהלחימההתובלהרכבשלפיתוחואתזו
והבריטיםהאמריקנים(הנגמ"ש.-החי"ר

מועטתובמידהבזחל"מיםבעיקרהשתמשו
בעיקר-הגרמניםואילוצריח,חסריבטנקים

האמיתיהלקחאופניות).ובשריוניותבזחל"מים
יעילששימושהואהשנייההעולםמלחמתשל

עלהמתבססותגדולות,משולבותבעוצבות
הינואחרים,וחילותבזרועותומסתייעותשריון

בקרב.הניצחוןלהשגתהמפתח
היבטביטויליריבאהשנייההעולםבמלחמת

האווירי.הממד-החי"רניידותשלנוסף

ומונחתים,מוצנחיםלמבצעיםטכניקותפותחו
ממבצעים;וגדלהלךאלהמבצעיםשלוהיקפם
עלכהשתלטות(המלחמהבתחילתמיוחדים
עבורב-1940(,השפלהבארצותומצורותגשרים

ככיבוש(והדיביזיההחטיבהברמתמבצעיםדרך
ב-1944(,בנורמנדיהוהצניחות1941ב-כרתים

-השוק"גן"(מוטסתארמיהשלבמבצעוכלה
1944(.בספטמברבהולנדהצניחות
ומשמעותתנופההעניקהמסוקפיתוח
במלחמתהחי"ר.שלהאווירילגיורוחרשה

הבריטי-צרפתיסואץבמבצע)1950-53(,קוריאה

המסוקהלךויאטנאם,במלחמתובעיקר)1956(
ולחימהתובלהככליביותרנכבדמקוםותפס

ניידהאמריקניהצבאהמודרני.הקרבשדהשל
מוסקיםמבצעיםוניהלשלמה,חי"רדשיייית

חי"ר,כוחותשלאווירידילוגשכללורבי-היקף,
זומהתפתחותכתוצאהקל.רכבואףארטילריה

יחידותליצירתאפשרותבמערבלשקולהחלו
גגקורתתחתשישלבויבשה-אוויר,אורגניות
שלאלמנטיםמשותפתומבצעיתמנהלתית

ומסוקים.שריוןחי"ר,

כך,עלאפואמצביעהההיסטוריתהסקירה
אפשרבלחימה.מרכזיגורםוהינוהיהשהחי"ר

אךהקרב",שדהמלכת"בגדרעודהואשאין
ביותרחשובגורםהואמהווהספקללא

קרבבצורותלהילחםיכולהחי"רבמערכה.
אחריםחילותעםפעולהבשיתוף:שונות
בשטחיםעצמאיתבלחימהשריון),עםבעיקר(
החי"רשלזמנומיוחדות.במשימותאוקשים,

עבר.טרם

החי"רלחימתמאפייני

שתפקידונשקנושאאישהינוהחי"רחייל

.נשקוהאויב.עםפנים-אל-פניםקרבלנהל
שלחיוניותוסורהאישי.הנשקהואהבסיסי
זו,מצומצמתבהגררהדווקאנמצאהחי"ר

:הבאותבנקודותאותוהמאפיינת
עשוירגליחייל:בהפעלהגמישהמערכתא.

השטהבעזרתמסוק,מתוךרק"ם,מעללהילחם
ובכלאווירמזגתנאיבכלזאתכל-הצנחהאו

קרקע.תנאי
יחידהמהווהחי"רחיילכל:אישיתלחימהב.
ויסודית.איטיתאישית,לחימתועצמה,בפני

לטהרם.עליו-יעדיםשוטף""איננוהחי"ר
הצוות,עכורתקיימתהאישיתללחימהמעבר
אתלהשיגיכולההלחימהאיןבלעדיהאשר

מטרתה.
מהיותו:נשקלנשיאתמוגבלתפלטפורמהג.

שליכולתומוגבלתהלחימה,אמצעישלהסלל
הרגלילחיילנשק.מערכותלשאתהחי"רחייל
שריריולגבו,מעברנשיאהאמצעיכלאין

בסיבולתגופני,בכושרהצורךמכאןוראותיו.
שהכושרגםמכאןנפשית.ובעירנותגופנית
יכולויותומדרגקריטית,מגבלהמהווההפיזי

יתר-על-כן,שונים,גילאיםבנילחייליםשונות

אישכשלבטן"תחמושת"איןהחי"רלחייל

תחמושת,גב""לוישתומ"ת,אוטנקצוות
בגופו-שלו.המותנה

ורגישחשוףהרגליהחייל:גבוהההיפגעותד.

נק"לאשכוללהקרב,בשדהאששלסוגלכל
ערוךלאיןפגיעהואזהבמובןוארטילריה.

רכבו.כלייריעלהמוגןהשריון,מאיש
יוצאפועל:גבוההלוחמיםאיכותה.

בלוחםהצורךהואשמנינוהאפיוניםמארבעת
ובחוסןגופניבכושרוהניחןגבוהה,שאיכותו

במגעהחי"רחיילבאהאחריםמכליותרנפשי.
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שניתןעדקרוב,כה-אוייבועםביותרקרוב

שלעיניוצבעאתהרואההיחידשהואלומר
הורג.הואאותוהאויב

העתידיהקרבבשדההחי"רמשימות

לכלקבועיםגורמיםהםהמלחמהעקרונות
לאשתקפותםלהניחוישההיסטוריה,אורך

דמותותהאהעתידי,הקרבבשדהגםתתבטל
מרכיבישארכלכעל-החי"רעלתהא.אשר

השינוייםאתנכונהליישם-הצבאיהכוח
אותםעםהטכנולוגייםמהפיתוחיםהמתבקשים

יביאבהםמושכלשימושאשרקבועים,גורמים
בשדההחי"רשלמשימותיועקרונית,לניצחון.

מהמ-בהרבהשונותיהיולאהעתידיהקרב

קשהיהיהביצועןאבלבעבר,מילאאותןשימות
אי-פעם.מאשרומסובך

יאופייןהעתיריהקרבששדהלהניחיש
שלרבבתחכוםלמרחב,יחסיתכוחותבצפיפות
האששלובקטלנות-יתרהנשק,מערכות

מרכזימקוםימלאעדייןהטנקבקרב.המופעלת
יוגבל,פעולתוחופשכיאםהיבשה,בלחימת

י(עסי4)המדויקותהתחמושותשלפיתוחןעקב
בכליגדושיהיהכולוהקרבשדהלמיניהן.

בליי-אלקטרוניות,כמערכותבמסוקים,רק"ם,

הלחימהתהיהמכךוכתוצאה-וכדומהזרים

ההתפת-למרותפעם.אימאשריותרמסובכת

במערכותהחישה,באמצעיהמרשימותחויות
עדייןייתקלוהתקשורת,ובצינורותהמודיעין

גורםאותו-ב"חיבוך"הלוחמיםהכוחות
-קלאוזביץדיברעליוומשבשמעכבמתסכל,

כמושלמותהנייר,עלשנראו,תכניותלאלהשם
האישיהעומסיהיהכזה,קרבבשדהלחלוטין.
החי"ר,חיילעלובמיותרחייל,כלעלהמוטל

ייחשףגיסאמחדבעבר.מאשריותרגדול
מאירךאךולפגיעה,לאיתורמתמידיותרהחייל
מחשבתיאתגרבפניויעמירגיור-היתרגיסא

שלאחדשותאופציותבפניוויפתחוטקטי,
בעבר.נודעו

משימותיישארוזהקטלניקרבשדהבתוך
כאמוריהיהכיאםבתוקפן,הקלאסיותהחי"ר
אלהמשימותעםלבצען.יותרומסובךקשה
:למנותניתן
התחמושתפיתוח:טנקיםעםשיתוף'פעולהא.

נ"טבאמצעיםהקרבשרהוהרביתהמדויקת
משימו-במילויהשריוןביעילותלפגועמאיימים

בכוחותהטנקיםאתללוותהצורךמכאןתיו.
הנ"ט,מגנניביןררךעבורםלפלסשיוכלוחי"ר,

אויב,חי"רמפניהידידותייםהטנקיםעללהגן

חי"רכוחותשלרכבםכליאויב,טנקיולתקוף

ה-IFV-נגמ"ששלמשופרטיפוסיהיהאלה
עוסקארה"בצבארכב-הלחימה-לחי"רנ.-

בכךשייחודו)%54-2(,כזהכליבפיתוחכיום
כשחיילירכובה,לחימהממנולהילחםשניתן
עצמםלחשוףצריכיםאינםבוהמוסעיםהחי"ר
מחוץב-54-113(נעשהשהדברכפי(ירילשם

מונית"רקאיננוהXM-2השריון.למחסה
ה-BMPבנוסחממששלרק"םאלאלחי"ר",

25בקוטראוטומטיבתותחגםיצוירהואהרוסי.
הןלהשתתףהחי"ריוכלוכךנ"ט,ובטיליםמ"מ

MunitionGuidedPrecision-PGM:
VehicleFightingInfantry-IFV2

בתפיסת'ההגנהמסויםמלכורקייםלמעשה

המאופיין,(המודרני,הקרבבשדההחי"רשל

ומדוי-גדולותאשכמויותבהפעלתכאמור,

התחפרות,מחייבתאשמפניהגנה:קות)
גילויעלהמקלגורם-ניידותבאברןהכרוכה.
מכאןלהשמדתם.האשוריכוזהחי"רמאחזי

:פעולהדרבישתיבהגנהלחי"רשמורות
היטב.מבוצרתנייחתהגנהארגון1.

ממקוםדילוגיםהמאפשרתניידתהגנהארגון2.
למקום.

שבאהכפי-האמריקניתההגנהתפיסת
החדשהשרהתקנוןק5-001-45-ב3,ביטוילידי
אתמעדיפה-האמריקניצבא-היבשהשל

החי"רשילובאתומרגישההשנייה,האפשרות

ותוקפני.פעילנייד,הגנהבקרבהשריוןעם

ד:

;.

ה'ב'הצבאיהרעותהוגההטיףה-30בשנות
יחידות-נחתים-של-יבשה,להקמתלירל-הארט

השריון,לגבישימלאו,חי"ריחידות-לאמור
הצי.שלהנחתיםיחידותשללזהדומהתפקיד
;כיוםגםפגלאזהרעיוןשלשטעמורומני,
לצי,נוספתבהקבלהיאפשר,ה-IFYורעיון

Ship),(Capitalאניה-ראשה""בטנקלראות
ב"ספינות-ליווי"מלווהכשהיאלקרבהיוצאת

להכריעשתוכלכדיעליה,להגןשתכליתן

בקרב.דברשלבסופו
הינוסגורשטח:סגוריםבשטחיםלחימהב.

אפשרותאתהטופוגרפיהמגבילהבואשרשטח
אוהררישטחהםבאלההשריון.שלתנועתו

בנוישטחמלאכותיים,מכשוליםזרועשטח
כאןהחי"ר.שלממלכתו""זומבוצרים.ויערים

פיתוחלכלמעברהלחימה.בעיקרהואישא
מנגמ"שיולררתהחי"רייאלץומכני,טכנולוגי
קלאסית.חי"רלחימתרגליתולהילחםומסוקיו,

להחזקתבנויהרגליםחיל:שטח-הגנההחזקתג.
חי"רביותר.והזולההיעילהבצורהשטח

קרקעתוואיעלוהנשעןנ"ט,באמצעיהמשופע
שריוןמתקפותלבלוםיכולומכשולים,נוחים

הטנקיםגםכיספקאיןזמן.לאורךגדולות
חייביםהללואולםהגנתי,כנשקלתפעולניתנים

קרבביצוע-העיקריתלמשימתםלהישמר
ההגנה.נטלבעיקרישאשהחי"רמכאןהתקפה.
אתמשפרהמוררנייםהנ"טאמצעיפיתוח
בצבאזו.משימהלבצעהחי"רשליכולתו

בגדודלמצואאפשרלדוגמה,האמריקני,
דראגון"."טיליו-40טאו""מערכות22חרמ"ש

האוויריהממד:אוויריבילתמשימהביצועד.
שדהאתולהוציאכובד,מרכזילהעתיקיאפשר
משקלו.משיוויהקרב

בהכרהזכתהמוסקיםחי"רכוחותהפעלת
השארביןכךעליעידומעשי.נסיוןובמגוון

במלחמתהאמריקניםשלהרביםהמבצעים
האמצעיםפותחולאעדיין-זאתעםויאטנאם.
בדרךכנדרק"םשללתובלת-סערהטכניים
טנקיםישנםוברה"מארה"בבצבאות(האוויר.

ומטוסיולהטילם,להטיסםשאפשרקלים

לאאך-לשאתהמסוגליםגדוליםתובלה
מערכה).טנקי-!להצניח

לגמישותהודות-מיוחדותמשימותביצועה.
האויבבעורףלפגועהרגליםחיליכולהפעלתו
האויבעלזובדרךולהקשותרגישות,בנקודות

ניתןהצבאיתבהיסטוריההמערכה.ניהולאת

מיוחדותלמשימותרבותדוגמאותלמצוא
מפקריםבחייבהתנקשותהחל-כאלה

אתלחסלהבריטיבניסיון(האויבבצדבכירים
עבוראפריקה),בצפוןרומלהגרמניהמצביא

לכיבוש"ניתניםשאינם"מעוזיםכיבושדרך

וכלהב-1940(,בבלגיהאבן-אמאאלכמצורת(
שלהצנחניםבפעולות(הקרבשדהבבידוד
1944(.ביונילנורמנדיהבפלישההבריתבעלות

והצנחניםהרגליםחילמערךשלשילובו
בצה"ל

גילהיום-הכיפוריםשבמלחמתלומרמקובל
למלחמהנכנסהחי"רהחי"ר.אתמחדשצה"ל
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הכלח.עליהםשאבדניוד
צה"להחלהכיפוריםיוםמלקחיכתוצאה
בפיתוחואנושייםחומרייםמשאביםלהשקיע
חיילמצוירכיוםואכן,החי"ר.מערךשליכולתו
השוניםוקסדהחגורברובה,בצה"להחי"ר

הכיפורים.יוםבמלחמתברשותושהיומאלה

נ"טבמערכותומצוירנגמ"ש,עלנעהוא

בעולם.מהמשוכללות
ללחימהכוחותיואתצה"לבונהכעיקרון,

בומשותףמאמץשהואהמשולב",ב"קרב
יחידותהלוחמים.הכוחותכלחלקנוטלים
הכרעהלהשגתמיועדותאינןכשלעצמןהחי"ר
לאפשרהואתפקידןעיקר;הקרבבשדה

ב"קרביכולתןאתלמצותהשריוןליחידות
הדומיננטיתבודדתנשקמערכתאיןהמרכזי".

החמושוהמסוקהטנקהנ"ט,טיל;הקרבבשרה
מלחמהמכונתשלאחריםמרכיביםהם

המורכבותלבעיותלענותהמיוערתמורכבת,
והעתידי.הנוכחיהקרבשרהשל

בגזרותהאויבשלהיערכותוצורתבשל
מרכזיתפקידלחי"רויהיהימשיךמסוימות,
מבוצרים.מערכיםבפריצת

מפעםמעורר,הצניחהמושגשלקיומועצם
סמל,היאהצניחהאמת,וספקות.תהיותלפעם,
אפשרותגםבהטמונהאבל:לאומץ-לבמבחן

הרחקלפעולמסוגלצה"ללעתיד.פעולה

למערכותשנה1979.40אוק'ם-271,מערכותישי

כגוןופעולה-האויבשטחבעומק
כך.עלתעידבמצריםנגע-חמדי

הרגליםבחילפיתוחמגמות
המודרני,הקרבשדהאתגריעללעמורכרי

מחד:כפולפעולהבקולנקוטהרגליםחילעל
מתקדםאמל"חפיתוחעללשקודעליוגימא

חייליאתלאמןעליו-גיסאומאידךומתוחכם,
המיומנותמבחינתהןולהכשירם,החי"ר

לעמודהנדרשת,התודעהמבחינתוהןהטכנית
שלמאופיוהנובעיםהמיוחדיםהלחציםבפני
החי"רשחייללחשובהיאטעותזה.קרבשדה
דומההואושאיןמקצועי","לוחםאינו

רבותשניםלטנקיסט.אולתותחןבהכשרתו
גייסותיושאתחילהואשהחי"רבצה"ל,סברו
זהואיןגדולה,השקעהוללאבקלותלאמןניתן

מפקרת-קצין-חיל-ראשיהינהשמקחצ"רמקרה

הרגליםחילהשדה.בחילותשהוקמההאחרתה
הלחימהואמצעיומסובך,מורכבמקצועהינו
הקוויםלאורךיותר,עודלהתפתחעתידיםשלו

:הבאים
:הרגליהחיילשלהלחימהערכותשכלולא.

החייליידרשכבעבר,בעתיד,כיבהנחה
הניתןככלעליולהקלישרגלית,להילחם
מודרנייםאמצעיםלוולהקנותזו,בלחימה
שלהקלאסייםבתפקידיםתפקידועלשיקלו

רק"םגרושקרבבשרה:הנ"טבושרשכלולב.
עדנ"טכושרלספקישבלבד,טנקיםולאאויב,

דרךהבורד,מהחייל-ביותרהנמוכותלרמות
והאוגדה.החטיבהלרמתועדוהמחלקההכיתה

היותעללוויכוחמעבר:הנגמ"ששכלולג.
לשכללישלחימה,כליאותובלהכליהנגמ"ש

לויאפשראשראשכוחלוולהקנותמיגונו,את
כמורכותמטרותנגרהטנקיםאשאתלהשלים

להעסיקאואויב,וחי"רמסוקיםשריוניות,
טווח.ארוכתנ"טבאשאויבשריון

כסיוע:לילהראייתאמצעיפיתוחהמשךד.
בהתקפה.והןבהגנההןללחימה,

סיכום

החי"רימשיךה-80שנותשלהקרבבשדה

אמצעיהתפתחותבלחימה.מרכזיתפקידלמלא
יביכולתופוגעיםשאינםרקלאוהניודהלחימה

למצותלומסייעיםאףאלאבקרב,להשתתף
הייחודיות,תכונותיואתיותרטובבאורח

שטחכלררךלנועביכולתביטוילידיהבאות
יעידו-לצה"לובהקשרמצב.מכלולירות
שלהראשיההיסטוריוןמטקלף,ג'יימסדברי
החיילאותנולימדאם":האמריקניהצבא

לסמוךלעולםלנושאלזההיהמשהו,הישראלי
אתלהשכיחהעלולהבמידההטכניקהפלאיעל

החיילהקטן.רובהועםהקטןהחיילשלחשיבותו
הקרב".בבנייןהעיקריהמשעןעורנוהרגלי


