
המרגמותנעלמולאן
הכבדותל

בהפעלתןהכמישותהרב,דיוקןהפעלתן,פשטותהכבדות:המרבמותשלהייחודיותתבונותיהן
החדישותהארטילריהנשקלמערכותיחסית-ובאחזקתןבייצורןהכרוכותהנמוכותוהעלויות

להןיחזירשצה"להזמןהגיעהקרב.בשדהמשמעותייםיתרונותלהןמקנות-הטכנולוגיהועתירות
הכיפוריםיוםמלחמתעדשהיהכפיהמרכזי,מקומןאת

מרגמות?"לנואיןלמה"
סא"לשריון,קציניקורסמג"דשלמשרדושיזפון,1999,קיץ
שניהלההמערכהעלאירועניתוחלפניבהמתנהאניא'.

הרצאה-הכיפוריםיוםבמלחמתברמת-הגולן188חטיבה
גםנוכחיםבמשרדהקורס.לחניכיבתדירותמעבירשאני

האשתרגילאתמסכםוהמג"דהפלוגות,ומפקדיהסמג"ד
ביודעוהמג"ד,אלייפונההסיכוםכדיתוךבלילה.שנערך

הסוללות,מפקדישנינו,לתתאמוריםהיינוולירילפריסה
ראשונה:ירתהדרורישלהסוללהשבטה.בכתףמהתצפית
עדפגזיםארבעהדרשהטיווחאבלמהירה,הייתההפריסה
ועדמהפקודהדקות10חלפובסך-הכולבמטרה.לפגיעה
שנייה:ירתההמרגמותסוללתלתכלית.האשהנחתת
אךדקות,2נמשכההראשונההפצצהשלהיריעדהפריסה
4חלפוהכולובסךבמטרה,בול""פגעההראשונההפצצה

ההנחתהועדהאשמפקודתבלבדדקות
היוהאשודיוקהפריסהמהירותלתכלית.

בגדודשירתתיהופתעתי.לאמדהימים.
שהגדודולאחרמוצנח,כבדותמרגמות
כבדותמרגמותבגדודשירתתיפורק,

תכונותיהןאתאתהיטבהיכרתיהרעם"."
פשטותאתהמרגמות:שלהייחודיות
הדיוק,אתהירי,מהירותאתההפעלה,

מכול,וחשובהתחמושתסוגימגווןאת
פגיעותיהןשלההרסניתהההשפעהאת

השריוןקציניקורסמג"דשלמתגובתוהופתעתילאגם
במהלךבצה"להללוהמרגמותאתשהפעילמיכל1999.בקיץ

בהתשהבפשיטות,במלחמות,התגמול,בפעולות-השנים
הפוטנציאלאתמכיר-המדינהגבולותלאורךובתקריות

השכלנו,שלאעלמאוכזבאניהזה.בכלי-הנשקהטמון
בידינו,שהייתההזאתהיכולתאתלשמראחרים,כצבאות
כראוי.ולנצלהלפתחה

ושהנזחלות
הועברו1950,1951-בשניםבצה"לנקלטוהכבדותהמרגמות
תודבכ.1מרגמותשללסוללותוהפכוהתותחניםחיללרשות

120בקוטרכבדותמרגמותצה"להפעיללכןקודםעודאבל
שיוצרהה"דווידקה",זאתהייתההדרךבתחילתמ"מ.ו-160
במשקלבקבוקרמויתפצצהירתהה"דווידקה"תע"ש.על-ידי

הלשון:בזוליואומרתותחן,שאני
פלגתשלסיועקיבלנועופר,תשמע"
איןבלילה,בתרגילמ"מ120מרגמות
אתהיעיל,הסיועאתלתארבפימילים
הפגיעותדיוקאתהתאורה,איכות

לתפוסלתמרן,לנוע,לנושאיפשרו
ולפגועהיעדיםאתלזהותעמדות,

לנואיןלמהמביןלאאניבמטרות.
חייכתיהגדוד?"ברמתכבדותמרגמות
שובהנהלעצמי:וחשבתילשפםמתחת

הגלגל"!אתהמציאו"

מטהפיקוד,תפקידיביצע
בחת"ם.והדרכה
האחרון:בתפקידו

בגיסהסיועמפקדסגן
הגליל,שלוםבמלחמת

בהוצאתעורךכיום
מערכות""

המדויקות.
שלאימוןשבטה,כתף1959,קיץלכן,קודםשנה40

מרגמותסוללתהרעם","מגדודג'סוללה
מרגמות(סולתם""מ"מ120כבדות

סוללתמתאמנתלנובסמוךנגררות).
402מגדודליטראות25תותחים
היינושכברמאחרדרורי.שלבפיקודו
דרוריליהציעהאימון,שלהמסכםבשלב
סוללהכלהסוללות.ביןתחרותלערוך
מתוךפתעפריסתלבצעהייתהאמורה
סוללתיירילבצעמכןולאחרתנועה
כלעלעל-ידינו.שנבחרהמטרהלעבר
אתלטווחלפרוס,איפואהוטלסוללה
אופגזלתכלית,אשולהנחיתהמטרה
האשפקודתאתקנה.מכלאחתפצצה
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ק"מ.כארבעהשללטווחק"ג44

ה"דווידקה"פצצתשלהאפקט
פטרייתהעלתההיאמדהים:היה
שהתפוצצהבעתגדולהעשן

נרחב.שטחפניעלרסיסיםופיזרה
תע"שייצרההמלחמהבהמשך

6שלבקוטרנוספתמרגמה
פריץ"."שכונתהאינצ'ים,

מסוכנתהייתההזאתהמרגמה
אותההפעילוהםולכןלמפעיליה,
שוחהמתוךחבלבמשיכת
מהמרגמה.מהבמרחקשנחפרה

גדול,היהשלההפצצותפיזור
יותרהייתהוהשפעתה
בקרבקטלנית.מאשרפסיכולוגית

סוידאןעיראקמשטרתעל
רבותופצצותהמרגמה,הופעלה

שתייםרקאךהמשטרה,עלנורו
לקראתהמבנה.בגגפגעומהן

רכשהעצמאותמלחמתשלסיומה
120מרגמותמהצרפתיםצה"ל
בראנדט","מדגםנגררותמ"מ

ק"ג12.8במשקלפצצותשירו

פותחההעצמאותמלחמתבמהלךק"מ.חמישהשללטווח
המרגמהשלחיקוישהייתהמ"מ,120מרגמהבתע"ש

ראשי(מ"ישכונתההמרגמה,אינצ'ים.4.2בקוטרהבריטית
מסוגלתוהייתהרכבעל-ידינגררהישראל),מדינתשלתיבות
מרגמהגםק"מ.6.4שללטווחק"ג12.3במשקלפצצותלירות

הדרום.בחזיתהמצריםנגדבקרבותהופעלהזו
מ"מ120מרגמהסולתם""פיתחהה-50שנותבאמצע

קלההייתההפשוט,בעיצובהשהצטיינההמרגמה,חדשה.
בהלהשתמשאיפשרק"ג))300הנמוךומשקלהלהפעלה,
הייתההמרגמההים.מןאוהאווירמןמונחתותבפעולות
בפצצהבמטרהבול""לפגועהיהניתן-להפליאמדויקת
עלהשלאפיזורובתחוםראשונה

שצוינה.מהמטרהמטרים50על
ציוןשנתוניבתנאיכמובן,זאת,

מדויקים.היוהיריועמדתהמטרה
שלבמשקלפצצותירתההמרגמה

ומגווןק"מ,6.4לטווחק"ג12.8
פצצותכללהתחמושתסוגי

ותאורה.נפיץעשןנפיצות,
ובמיוחדהמרגמה,שלתכונותיה
מאודשהיהארטילרילכלי-נשקאותההפכוהקל,תפעולה
1955משנתשנים.באותןוהצנחניםהחי"רבמערךמקובל
-ובמלחמותרביםבמבצעיםהאלההמרגמותהופעלו
הימים,ששתבמלחמתסיני,במלחמתהתגמול,בפעולות

הכיפוריםיוםבמלחמתבהתשה,
בחילאחרות.רבותובפעולות
מרגמותגדודיהוקמוהתותחנים

נגררות,סולתם""מ"מ120כבדות
גדוד-החי"רלחטיבותשהוכפפו
גםהוקמוכאלהגדודיםלחטיבה.
ובמערךהמרחביתההגנהבמערך

המוצנח.
הסתיימוה-60שנותבתחילת

בהתקנתהניסוייםבהצלחה
והחלוזחל"ם,גביעלהמרגמה
מרגמותשלסדרתיבייצורבצה"ל
עלמכמ"תים)(מתנייעותכבדות

ד"'.דגם"לכינוישזכוזחל"מים,

חלקלמתנייעלהסבאזהוחלט
הנגררות.המרגמותממערךגדול
חטיבהאוחי"רחטיבתלכל

120מכמ"תגדודהוקצהממוכנת
פיקודהתחתכללבדרךשהיהמ"מ,

בחטיבה).אורגניתיחידה(הישיר
הפלוגותבמסגרתהשריון,במערך

החרמ"ש,גדודישלהמסייעות

מרגמותשלמחלקותתקניתהוצבו
חילעל-ידיואומנוהוקמוהאלההמחלקותד"'.דגם"

ההפעלהתרגולתמבחינתחת"מכסוללותופעלוהתותחנים
המיידיהארטילריהתגובהנשקהיוהאלההסוללותוהירי.

בעצםזוהייתהתפיסתיתמבחינההמ"פ.ושלהמג"דשל
המכמ"תיםגדודיהטקטי.הדרגשלהכיס"ארטילריית"

אוהחי"רלחטיבותבדרך-כלל,תבירים,היושהוקמו
מרגמותגדודיהוקמוכךעלנוסףהמרחביות.לחטיבות

שיועדוארטילרי,אגדבמסגרתשאוגדומוצנחות,כבדות
הצנחנים.חטיבותעםלפעול

הביאההכבדותהמרגמותשלבחשיבותןההכרה
לטווחפצצותשירתהמ"מ,601בקוטרמרגמהשללפיתוחה

ייצרהסולתם""ק"מ.כ-10של
ובהמשךנגררת,מרגמהבתחילה

מרכבגביעלשהורכבדגםפותח
הוקמובצה"לשרמן"."טנקשל
ואחריההימיםששתמלחמתלפני
מ"מ.160מכמ"תגדודיכמה

ההפעלהמבחינתלשיאן,
הגיעוהאפקטיבי,והניצול
יוםבמלחמתהכבדותהמרגמות

פיקודהקצהבאוקטובר21ב-החרמוןעללהתקפההכיפורים.
חמשמ"מ,155סוללותארבעשכללארטילרי,סד"כהצפון

מ"מ.120מכמ"תסוללותושבעמ"מ160מכמ"תסוללות

תוכנןהמבצע.לכלישירבסיועארטילריההוקצתהכוחלכל
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אגפיעלויריליעדיםהתנועהבעתהכוחותלפניצמודסיוע
ק"משניכוחותלהנחיתשנועדוהמסוקים,שלהטיסהנתיבי

מצפוןשתקפההצנחניםחטיבתהפיתולים".ל"מוצבמצפון
אתכבשההחרמון,שיאעלהשתלטהרצוףארטילריבסיוע
0330השעהעדהסוריהחרמוןמוצבואתהפיתולים"מוצב"
משימתאתהשלימההחטיבה"באוקטובר.ה-22בבוקר
גולני,חטיבתםיעוצפ".2וחמישההרוגיםשניבאבדההכיבוש
יצאההישראלי,החרמוןמוצבאתלכבושהייתהשאמורה

בוקרלפנות0200בשעה1900.בשעהממג'דל-שמסרגלית
סוריקומנדובכוחהחטיבהכוחותנתקלובאוקטובר))22
השולטותבגבעותוהצוקיםהסלעיםביןעמדותשתפסגדול
לכוחותנגרמושבמהלכוקשה,קרבהתפתחו-16.17

מצבהשהתבררולאחריום,אורעםרבות.אבדותהחטיבה
השטחועל16גבעהעלכבדההרעשהנפתחה"החטיבה,של

אתמוטטהזושהרעשהנראה17;גבעהלביןשבינה
בתוךהמבצע,במהלךהקספ".3הסוריםואשההתנגדות,

פגזיםאלףכ-13הארטילריהירתהשעות,מ-24פחות
ופצצות.

הכבדותהמרגמותשלשקיעתן
והיעלמותןהכבדותהמרגמותשלקרנןירידתשלהתהליך
והגיעהימיםששתמלחמתאחריכברהחלצה"למסד"כ
הזההמאמרבמסגרתהכיפורים.יוםמלחמתאחרילשיאו

הנסיבותואתהגורמיםאתביסודיותלנתחבכוונתיאין

אסתפקמעמיק.מחקרמצדיקיםואשרהזה,לתהליךשהביאו
בתפיסתלשינוילהערכתי,שהביאו,גורמים,כמהבציון

ללחימתהאשסיועבמערךהכבדותהמרגמותשלההפעלה
ולהיעלמותן.היבשהכוחות

היתרונותאתבולטבאופןהעלתההימיםששתמלחמת
מהירהותנועהעבירותיכולתבעלימשוריינים,כוחותשל

כוחותשלהמהירההריכוזויכולתהתמרוןמגוונים.בשטחים
בסיניהמערכותאתשהכריעוהםמפתחבנקודותאלה

גםרבהובמידה-הנגררתוהארטילריההמכמ"תיםובגדה.
נדרשהמאחור.נותרו-ה"שרמן"מרכבעלהמתנייעת
יכולתבעלת-השריוןבקצבלנועמסוגלתשתהיהארטילריה
מ"מ))155כבדיםפגזיםלירותויכולת-גבוההעבירות
הדגשהושםהאלהמהדרישותכתוצאהארוכים.לטווחים

155תומ"תיםמערךשלשלפיתוחועלהתותחניםבחיל
מארצות-םא"-109"תומ"תיםשלרכשוהחלחדישים,מ"מ

עקבובהכרח,והתרחב,הלךהתומ"תיםמערךהברית.
המרגמותמערךהצטמצםותקציב,כוח-אדםמגבלות
התומ"תים.להפעלתהוסבושצוותיהןהכבדות,

הכבדותהמרגמותמערךצמצוםעלשהשפיענוסף,גורם
מעמדואתביססההימיםששתמלחמתהטנק.היהבצה"ל,

בהיותוהיבשהכוחותשלהעיקריהלחימהככליהטנקשל
בהכרחהביאהזותפיסהמערכות.להכריעהמסוגלנשק

בתותח,-הטנקשלבפיתוחורביםמשאביםלהשקעת



-ועודבמיגוןוהתצפית,הכינוןבמערכותהירי,במערכות
בהקצאתגבוההלעדיפותזכההטנקחדש.טנקשלובפיתוחו

חשבוןעלהדברבאשניםבאותןכיספקואיןהמשאבים,
שלפיההתפיסהאחרות.לחימהמערכותשלהתפתחותן

בטווחהקרובים,בטווחיםהלחימהבעיותאתיפתורהטנק
הטווחבעלתהמתנייעת,הארטילריהואילוהטנק,תותחשל

הטנק,לטווחשמעברבטווחיםהקרבשדהאתתכסההארוך,
המרגמותמערךשלמשמעותילצמצוםהיאגםתרמה

כבדותמרגמותגדודיאיפואנותרוהמסתער.בדרגהכבדות
גדודיכמהוכןהמוצנחובמערךהמרחביתההגנהבמערך
אלהגםאךהפיקודיות,חת"מבעוצבותמ"מך06מכמ"ת
ב-1982.הגלילשלוםמלחמתעדנעלמו

ברמההמפקדיםלהכשרתקשורהיהנוסףחשובגורם
לפנימשולב.כוחלהפעלתבשריון,בעיקרהטקטית,

עלנוסף-טנקיםגדודכללהכבדותהמרגמותש"הועלמו"
מסייעתפלוגהבנגמ"שים,חי"רפלוגתגם-הטנקיםפלוגות

ומחלקתנ"טמחלקתמ"מ,81מרגמותמחלקתשכללה(
ארטילריקישורגורמיהנדסה,מחלקתמ"מ),120מרגמות
עללפקדהשליטה,מוטתמבחינתיותר,ופשוטנוחואווירי.
סיוע-מלמעלה""סיועהצורךבעתולבקשנטו""הטנקים

שלשוניםעדיפותסדריעקבומיידיזמיןהיהתמידשלא
המקצה.הדרג

בעולםהיחידהצבאכנראההיהצה"לפרדוקסלי,באופן
דווקאכימתבררהכבדות.המרגמותעלבמודעשוויתר
בעולםצבאותהמשיכו-היוםועדמ-1967-שניםבאותן
המרגמותסד"כאתוהעצימוהכבדותהמרגמותאתלפתח

למשל,הגרמני,הצבאהטקטית.ברמההשונותבמסגרות
מ"מ120מרגמהשלפיתוחה-70בשנותמ"סולתם"רכש

כנשקהזאתהמרגמהאתוהכניסוו3-םא""נגמ"שעל-גבי
בגדודיםבפלוגות,-הנמוכותהטקטיותבמסגרותאורגני

שלו.הממוכנותובעוצבותהטנקיםבעוצבות-ובחטיבות
החי"רבעוצבותכבדותמרגמותשלנרחבמערךעלנוסףזאת

גרמניהבצבאהכבדותהמרגמותמותקנותכיוםוהצנחנים.

מרדר"."מדגםנגמ"שיםגביעל

כבדותמרגמותומתמידמאזהפעילהאמריקניהצבא
עוצבותבמסגרתוו3-םא""נגמ"שיםגביעלםא"-107"

120למרגמותהאלההמרגמותהוסבוכיום(שלו.השריון
הןהאלההמרגמותברדלי")."מדגםנגמ"שיםגביעלמ"מ
זאת,ובחטיבה.בגדודבפלוגה,-הטקטיבדרגאורגניחלק

במרינס,האורגניותהכבדותהמרגמותעלנוסףכמובן,
האמריקני.הצבאשלהחי"רובכוחותבצנחנים

תפיסתעלהמבוססיםלשעבר,המזרחיהגושבצבאות

שלמפותחמערךקייםהסובייטים,שפיתחוהלוחמה
ו-120מ"מ82ממרגמותהחל-הדרגיםבכלכבדותמרגמות

מרגמותגדודיועדוהחטיבההגדודהפלוגה,ברמתמ"מ
ברמתבהבקעהביצוריםלפיצוחהמיועדותמ"מ,240כבדות

בצבאובמיוחדערב,בצבאותגםכךוהארמייה.הקורפוס
עלכיוםהמתבססיםוירדן,עיראקמצרים,בצבאותסוריה.
מקוםהכבדותהמרגמותתופסותהמערבית,הלוחמהתפיסת
בצבאותשקורהלמהבדומההטקטיים,בדרגיםחשוב

המערב.

ברחההכיםארטילריית-הכבדותהמרגמות
הטקטית

תחומיםבשלושהביטוילידיבאהכבדההמרגמהשלייחודה

גדולותבכמויותלייצרהניתןולכןזולה,היאעיקריים:
ויכולההקרבבשדהזמינההיאלהפעילה;קלובמהירות;

יעילה.אשבמהירותלייצר

הן:המרגמהשלתכונותיה

לפגועלהשמאפשרמהגבוה,במסלוללירותיכולההיא15

ראייה.קואליהןשאיןבמטרות
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נפיץ,-תחמושתסוגישלרחבמגווןלירותיכולההיא45

ותאורה.נפיץעשןקרבה,מרעומיונ"ט,נ"אמצרר
המטרות.עלגדולההשפעהישהמרגמהפגזישללפגיעות

בפגיעה.דיוק45

קטן,מאודצוותנדרשמרגמהלכלבתפעול.פשטות45
קצבאתלהוסיףישלכךביותר.קצרשלוההכשרהומשך
בדקה.פצצותחמשלפחות-המרגמהשלהגבוההאש

שדהשליעילכיסוימאפשר-ק"מ10עד-היריטווח45
הטקטי.בטווחהקרב

הקרבבשדההמרגמותהילת
בשדהלהפעילןמאפשרותהכבדותהמרגמותשלתכונותיהן

מגוונות:סיועלמשימותהקרב
בתאורה;סיועוהעסקתם;יעדיםסימון-בהתקפה

בתחמושתהאויבשלהשריוןעתודותהעסקתוסנוור;מיסוך
ונ"א.נ"טמצרר

מיסוךבתאורה;סיועסכנה;למשימותירי-בהגנה

ומצרר.נפיצהבתחמושתתוקףאויבוהעסקתוסנוור
כוחותשלהתקפותנגדבמיוחדיעילהגנהנשקהןמרגמות

בכוחות,מנחיתותסובלהמגןכאשרבהגנה,מסיביים.חי"ר

הכבדותהמרגמותשלוהמהירההיעילההאשעוצמתעשויה
התוקף.אתלהכריע

המרגמהשלתכונותיהניצול-הדריבשטחבלוחמה
לגבעה".מעבר"מטרותלהעסקת

קרוביםבטווחיםמטרותהעסקת-בנויבשטחבלוחמה
מבניםהעסקתאומחסהמאחוריאלמחסהמאחוריוירי

המבנים.בגגותופגיעהגבוהים

המרגמותהפעלת-מיוחדיםכוחותשלבלוחמה
במארביםהאויב,שטחבעומקטווחארוכותבפשיטות
להטיסן,והיכולתהקלמשקלןניצולתוךמיוחדים,ובמבצעים
מ"מ120מרגמותהופעלובעברלהנחיתן.אולהצניחן

שטחבעומקפשיטותשללמשימותמבצעיותבפעולות
כבדות.מרגמותהפושטהכוחמפעילשבהןהאויב,

ביחידותהכבדותהמרגמותשלמחדששילובן

באופןלמצותיאפשרהטקטיים,בדרגיםדהיינוהמסתערות,
הקרבבמסגרתיתרונותיהןואתתכונותיהןאתמיידי

שלהכיס"ל"ארטילרייתאותןתהפוךזמינותןהמשולב.
תוכפל,הכוחהפעלתיעילותהמח"ט.ושלהמג"דשלהמ"פ,

יחידת-תעמודהאלהברמותהמפקדשלפיקודותחתאם

סיועלבקששייאלץבלימיידית,להפעלהארטילריתאש



מרכיבאתמגבירותהכבדותהמרגמותבכירות.מרמותאש
כוח.מכפיללהיותוהופכותהמתמרןבכוחהאש

חדשיםסיפוחים
האשמרכיבבתפיסתהכבדותהמרגמותשלהרבהחשיבותן
רביםנשקלמפעליגרמההעולםבצבאותהיבשהבכוחות
והתחמושתהמרגמותבפיתוחומאמציםמשאביםלהשקיע

מ"מ120מרגמהבאחרונהפיתחסולתם""מפעללמשל,להן.

תחמושתמפעליק"מ.9.5עדמגיעשלההירישטווחקלה,
מ"מ.201למרגמותונ"אנ"טמצררפצצתפיתחושווייצריים

כוללותוהןבהקשההמופעלותפצצונות32מכילההפצצה
6,000ביןהואהפצצהשלהיריטווחעצמית.להשמדהמנגנון

בגובהלפיצוץהפצצהמרעוםאתלכווןוניתןמטריםל-7,200
ברדיוסהמטרהשטחעליעילהבצורההפצצונותולפיזור

שריוןלחדורמסוגלהפצצונתשלהנפץראשמטרים.100של
ברובלחדירה-מעלהדרושמעלהרבה-מ"מ70שלבעובי
פיצוץ(קרבהמרעוםפותחבבריטניההקיימים.הרק"םסוגי

פגיעה)עםפיצוץ(הקשהמרעוםוכןמ"מ120למרגמהמעל)
הפעלתאתהמבטיחהאטה,בגלאימצוידהמרעוםמתוחכם.
התחמושתסוגימגווןוכד'.שלגבוץ,במשטחיגםהמרעום
עשן;תאורה;נפיץ;עשןנפיץ;-מ"מ120למרגמהשפותחו
רבהגמישותמאפשר-קרבהמרעומיוכאמור,מצרר;

משימות.שלרחבבמגווןהמרגמהבהפעלת
מערךלהקיםהחליטצה"ל"כיהתבשרנובאחרונה

אם-'נגמ"שיםגביעלמ"מ120בקוטרמתנייעותמרגמות

על-"הסדירות.החי"רביחידותאותןולשלבמושבחים1"13

היבשה...זרועבמפקדתשהתגבשההחדשה,התפיסהפי
אוטונומית.כיס'ארטילריית'הסדיריםהחי"רגדודייפעילו

עלםינחתותה".4חילשלהארטילריבאגדהתלותתקטןכך
בנושאבמאמרולא".פעםאףמאשרמאוחרמוטב"נאמר:כך
סולתם":"שלהאחרוןהפיתוחאתגםיליזרב5אמנוןמציגזה

המרגמהםא"-113".בנגמ"שהמותקנתמ"מ,120מרגמה
מ-הרתעעוצמתהפחתתובכללםאחדים,חידושיםכוללת

מעלותב-360ירישלאפשרותבלבד;טון30לכדיטון120
אולםחדישות.אשובקרתניווטמערכותהנגמ"ש;מתוך
ליחידותהמרגמותשבהכנסתאפשרתפיסתי.שינויאיןבכך

אתלהעציםהיבשהזרועמפקדתמתכוונתהסדירותהחי"ר
להחזירהיאשהכוונהואפשרלא,ותואלהיחידותשלכוחן
בטכניקהההיסטורילתפקידןהמרגמותאתדברשלבסופו

יהיהמהונראהבקטן,נתחיל"בתורהידועההישראלית

הלאה".

המרגמותעתידלגבימחודשתחשיבהנדרשתכך,אוכך
הבאים:התחומיםבשני
גדולים,צבאותשלהפעולהיכולתעלהמגבלות1.
המודרני;הקרבבשדהכבד,שריוןעתירי
הכוחמבנהעלהטכנולוגיותההתפתחויותהשפעת2.

המשולבים,לכוחותלהעניקהיכולתועלהרכבועלהמסתער,
ארטילריה,חי"ר,טנקים,(מגווניםכוחמרכיביהכוללים
מהירות,ניידות,-בהפעלהגמישותמסק"רים)הנדסה,
שתלווהמשמעותית,אשייצורויכולתוביםבאוויריבילות

בצמוד.הכוחותאת

ליושנהעטרהלהחזיר
פשטותהכבדות:המרגמותשלהייחודיותתבונותיהן
הנמוכותוהעלויותבהפעלתןהגמישותהרב,דיוקןהפעלתן,
הנשקלמערכותיחסית-ובאחזקתןבייצורןהכרוכות
להןמקנות-הטכנולוגיהועתירותהחדישותהארטילרי
בדרגיםלהפעלהזמינותןהקרב.בשדהמשמעותייםיתרונות

הכוחותשלאורגניחלקבהיותןמותניתהטקטיים
פשוטותהפעלהותרגולותתורהובפיתוחהמסתערים
חייביםיהיוהמסתייעיםהכוחותמפקדיומהירות.

ליצורכדיהמרגמותבהפעלתהכשרתם,במסגרתלהתמחות,
משגיאותולהימנעהכוחמרכיביכלביןמלאהאינטגרציה

הואהמרגמותבתפעולהמפקדיםשלידעחוסרהעבר:

ולהיעלמותן.השריוןמיחידותלהוצאתןשהביא
הכבדותהמרגמותשלמחודשתבהכנסהרבהברכהיש
השינויאתלהביאכדיבהדיאיןאולםהסדיר,החי"רלמערך

ולחי"ר.לשריון-בכללותוהלוחםלמערךהדרושהתפיסתי

אשסיועמרכיבישלבערכםלהפחיתכוונהכמובן,אין,
הכיסויכינראהזאתעםוכד'.טיליםתומ"תים,-אחרים

-ק"מ10עד-הטקטייםהקרובים,בטווחיםהאשסיועשל
המרגמותיוחזרוכאשרומיידי,יותריעיללהיותיהפוך

המסתער.לסד"כהכבדות

מקורות
31עמ'התותחנים,חילבחילו,צה"ל1.
1992,ספטמברהכיפורים,יוםמלחמתתולדותהיסטוריה,מחלקת2.

333-330עמ'

333עמ'שם,3.

2002בפברואר26הארץ,ברזילי,אמנון4.

שם5.
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