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כמשתמע , ל“כיווני ההתפתחות של צה
מושכים תקציבית”מהתקשורת למיניה 

ח “ואמל, מודיעין, לכיווני חיל האוויר“ 
ובאשר ללחימה ביבשה , “לאש מדויקת

המגמות מצביעות על העברת דגש לחיל 
 .הרגלים וצמצום הכוח המשוריין

עד כאן אלו סדרי עדיפויות והקצאות 
אבל לאיזה מתאר מלחמה זה —משאבים 

קרוב לוודאי שחיל האוויר ?  נותן מענה
נערך ליעדים אסטרטגיים וללחימה באש 

, כנגד כוחות צבא בעומק שטח האויב
 ? אבל למה נערכים כוחות היבשה

בשנים האחרונות ראינו כי צבא היבשה 
בפעולה סדורה פועל במסגרות 

להבדיל ממבצעים (,  חטיבתיות או פחות
מ מקו “ק 6 — 4לעומק של  ) מיוחדים

, בלחימה רגלית מול אויב מבוזר, המגע
ח “הפועל ברמת חוליות או מפעיל אמל

לא מדובר במערכים סדורים של . ונעלם
 .אויב

רוב המלחמות הזעירות האלה בעבר 
נערכו כתגובה לפעילות טרור או כנגד ירי 

 ). צורה אחרת של טרור(תלול מסלול 

אבל יש מתארי לחימה אחרים  בהם איננו 
רצים אחרי האויב ולהוציא אותו 

כאשר  היא נערכת  —מלחמה . ממחבואיו
צריכה להשיג מטרות מדיניות וגם מטרות 

ולשם כך צריך להכתיב את , צבאיות
צריך להכריח את האויב להלחם , הקרב

בלחימה נגד  —פי  התנאים שלנו -על
טרור אנחנו נלחמים לפי התנאים שמציב 

שלו ושל “ כללי המשחק”לנו האויב ולפי 
במלחמה שמטרתה השגת .  סביבתו

צריכה להינקט יוזמה , משימות מדיניות
צריך להכתיב את מקום הקרב , התקפית

ובעידן המודרני זה מחייב  , ואת מתכונתו

נפרסת לרוחב ולעומק לטווחים , לחימה ניידת
החורגים מגבולות המערכה שאויב מנסה 

אחרת , לא בהכרח לוחמת קו מגע, לכפות עלינו
 .  אנחנו משחקים לידיו

האם חיל הרגלים היום ערוך טוב ללחימה 
לעומק של עשרות , רצופה, מתמשכת

? קילומטרים תוך שינויי משימה תוך כדי לחימה
סיור ואש סיוע בלחימה , הנדסה, לשילוב טנקים

 ?ניידת ובתמיכת מודיעין קרבי מצטבר

האם ? ח תואם ללחימה כזו“האם יש לו אמל
ר שאמור להיות נושא הלחימה הממוכנת “הנמ

או שמא הוא נבנה ? אכן מתאים לייעוד כזה
כבונקר נייד להסיע חיילים לשדה הקרב ושם 
להותיר אותם להלחם חשופים ובעוצמות אש 

 ?ל“של נק

ל נאלץ לערוך שינויים מהותיים אולי “כאשר צה
ר “הגיע העת לשנות את הקונספציה של חי

ולגבש תפיסה של צבא ממוכן לשלב ,  ושריון
את חוכמת הלחימה הניידת בתנועה רצופה של 

לבנות ? השריון עם כישורי לחימת חיל הרגלים
בעל עצמת אש מעבר לנשק , ר נייד ומוגן“חי

ל המחליף מסעות רגליים “עם תו,  האישי
עם מיגון שמעבר לשכבות , בלחימה ניידת

. ומהירות ובאש סמוכה, הפלדה  מושג בניידות
הגיעה העת ליצור יצור שמשלב ביו יתרונות 

  -ר  “לוחמת השריון ויתרונות לוחמת החי
ר הם ארגון טוב “חטיבת הטנקים או חטיבת החי

צריך משהו . בלחימה זה לא מספיק, לאימונים
 .ולא רק סמוך לקרב —משולב

שנים למלחמת יום שנים למלחמת יום שנים למלחמת יום שנים למלחמת יום     40404040
הכיפורים הן סיבה טובה הכיפורים הן סיבה טובה הכיפורים הן סיבה טובה הכיפורים הן סיבה טובה 

לחזור ולדון במלחמה לחזור ולדון במלחמה לחזור ולדון במלחמה לחזור ולדון במלחמה 
מרבית האירועים מרבית האירועים מרבית האירועים מרבית האירועים . . . . ההיאההיאההיאההיא

המתוכננים הינם אירועי המתוכננים הינם אירועי המתוכננים הינם אירועי המתוכננים הינם אירועי 
מורשת קרב  זה בסדר מורשת קרב  זה בסדר מורשת קרב  זה בסדר מורשת קרב  זה בסדר 

גמור  אבל החלט לא הכי גמור  אבל החלט לא הכי גמור  אבל החלט לא הכי גמור  אבל החלט לא הכי 
    ....חשובחשובחשובחשוב

יש הרבה נושאים שניתן יש הרבה נושאים שניתן יש הרבה נושאים שניתן יש הרבה נושאים שניתן 
בהם להפיק לקחים בהם להפיק לקחים בהם להפיק לקחים בהם להפיק לקחים 

כאלה כאלה כאלה כאלה , , , , חשובים גם כיוםחשובים גם כיוםחשובים גם כיוםחשובים גם כיום
שלא מוצו עד תום או שלא מוצו עד תום או שלא מוצו עד תום או שלא מוצו עד תום או 

כאלה שמקבלים זוויות כאלה שמקבלים זוויות כאלה שמקבלים זוויות כאלה שמקבלים זוויות 
ראיה אחרות לאור מידע ראיה אחרות לאור מידע ראיה אחרות לאור מידע ראיה אחרות לאור מידע 

    ....ותובנות מצטברותותובנות מצטברותותובנות מצטברותותובנות מצטברות

מפקדות מפקדות מפקדות מפקדות         ――――למשל למשל למשל למשל 
המפקדות כיום המפקדות כיום המפקדות כיום המפקדות כיום , , , , אוגדהאוגדהאוגדהאוגדה

גדולות ומסורבלות גדולות ומסורבלות גדולות ומסורבלות גדולות ומסורבלות 
בהרבה מהמפקדות בהרבה מהמפקדות בהרבה מהמפקדות בהרבה מהמפקדות 

וכיום יש וכיום יש וכיום יש וכיום יש , , , , במלחמה ההיאבמלחמה ההיאבמלחמה ההיאבמלחמה ההיא
אמצעי העברת מידע אמצעי העברת מידע אמצעי העברת מידע אמצעי העברת מידע 

כל כל כל כל !  !  !  !  טובים פי כמהטובים פי כמהטובים פי כמהטובים פי כמה
מפקדות האוגדה במלחמת מפקדות האוגדה במלחמת מפקדות האוגדה במלחמת מפקדות האוגדה במלחמת 

יום הכיפורים פעלו יום הכיפורים פעלו יום הכיפורים פעלו יום הכיפורים פעלו 
קים  של מספר קים  של מספר קים  של מספר קים  של מספר ““““מחפמחפמחפמחפ
שים ומפקדי שים ומפקדי שים ומפקדי שים ומפקדי ““““נגמנגמנגמנגמ

הריחו הריחו הריחו הריחו ) ) ) ) אלופיםאלופיםאלופיםאלופים((((האוגדות האוגדות האוגדות האוגדות 
ראו את ראו את ראו את ראו את , , , , את אבק השריפהאת אבק השריפהאת אבק השריפהאת אבק השריפה

והלוחמים ראו והלוחמים ראו והלוחמים ראו והלוחמים ראו , , , , הלוחמיםהלוחמיםהלוחמיםהלוחמים
ומה קורה ומה קורה ומה קורה ומה קורה     ――――,  ,  ,  ,  אותםאותםאותםאותם
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היחס בין נפגעים , כאשר המורדים שיפרו את החימוש שלהם •

מכדורים לבין נפגעים מרסיסים השתנה ומוקשים הפכו להיות 

מוקשים ורסיסים יצרו ריבוי , אחד מהאיומים היותר מסוכנים

 .פצעים וסיבוכים גדולים יותר שהיו קשים יותר לטיפול

 .הלם ואובדן דם היו סיבוכים משמעותיים בטיפול בפצועים •

. פינוי אווירי הוא הדרך הטובה ביותר לפינוי בלחימה בטרור •

ונתיבי הפינוי הם יעד , המרחק ליחידות רפואה מטפלות גדול יותר

 .למארבים

נדרשים . ההתכוננות לפינוי מוטס צריכה להתחיל בימות שלום•

 . מסוקים ייעודיים

מנועי לנחיתה קצרה צריך להיכנס לשירות -מטוס תובלה קל דו •

 . כמטוס פינוי ולהיות מוצב בכל מחוז צבאי

משבצות תקן צריכות להיפתח לצוות פינוי אווירי כך שהם  •

 . יתאמנו ויהיו מוכנים לפריסה מהירה כאשר תידרש

ימנט והחטיבה צריכה לצאת 'פלוגת הרפואה האורגנית של הרג •

 . מתהליך הפינוי הרפואי בלחימה כנגד טרור

פצועים צריכים פינוי היישר מהשדה לבית חולים ללא כל תחנות  •

יטפל בהלם , ד ברמת הגדוד שיעצור שטפי דם"ביניים מעבר לתאג

 .ויתאם פינוי מוטס

ניתן להניח שפלוגות הרפואה יטפלו בחולים שהם בעיה עיקרית  •

לצבא האדום באפגניסטן הייתה בעיית תחלואה רבה . (בלחימה כנגד טרור

 .).א.ג, ופיזור גיאוגרפי רב במוצבים מבודדים, בגלל רמת הגיינה נמוכה

צוותי ניתוח מיוחדים צריכים להיבנות לפני תחילת כל מבצע  •

הצבא האדום באפגניסטן היה (. עיקרי ולהיפרס קדימה ככל האפשר

 .)א.ג. ממוקם במספר בסיסים והיה יוצא למבצעי טיהור מדי פעם

    ניהניהניהניה''''צצצצ''''לקחים מלחימה בשטח בנוי בצלקחים מלחימה בשטח בנוי בצלקחים מלחימה בשטח בנוי בצלקחים מלחימה בשטח בנוי בצ

, עמדות רפואה צריכות להתמקם קרוב ככל האפשר ללוחמים •

. שייתנו טיפול מציל חיים מהיר לפצועים

יחידות הרפואה של הצבא הרוסי לא הצליחו להיכנס (

פינוי מקו המגע נעשה , לגרוזני ונותרו בשולי העיר

 .).א.ג, ם לוחם"ברק

כלל -שי פינוי הינו בדרך"פינוי קרקעי בנגמ •

הטוב ביותר כאשר היחידות מצויות באזורים 

 .צפופים ומוגבלים

גם , יחידות התמרון חייבות תגבור רפואי •

בתוך היחידה וגם ביחידות רפואה כתגבור 

 . לתקן הרפואי הרגיל

פצעי רסיסים וצליפות הרבה יותר , כוויות •

 . נפוצות בקרב בעיר

צלפים מגבירים את אחוז הנפגעים בראש  •

 .ובצוואר

יחידות רפואה התומכות ישירות ביחידות  •

. לוחמות בעיר צריכות להיות מוגנות ומחופרות

בית חולים שלם צריך להיות תחת , כאשר ניתן

פני הקרקע במרתפים המקושרים ביניהם 

 .בתעלות

 U.S. Army Medical -המאמר התפרסם לראשונה ב
Department Journal נכתב  1998פברואר -בגליון ינואר

    ידי -על
;Mr. Lester W. Grau Dr. William A. Jorgensen, 
D.O. 

    ניה ניה ניה ניה ''''צצצצ''''לקחים מפינוי פצועים בצבא האדום באפגניסטן ובצבא הרוסי בצלקחים מפינוי פצועים בצבא האדום באפגניסטן ובצבא הרוסי בצלקחים מפינוי פצועים בצבא האדום באפגניסטן ובצבא הרוסי בצלקחים מפינוי פצועים בצבא האדום באפגניסטן ובצבא הרוסי בצ

    2013201320132013יולי  יולי  יולי  יולי      7777ידיעון תקופתי מספר ידיעון תקופתי מספר ידיעון תקופתי מספר ידיעון תקופתי מספר  2עמוד 



הזדמן , ב"מאז סיימתי את שרותי בממשלת ארה
לי לחשוב על חלק מהמשימות שהיה לי הכבוד 

, CIAלעסוק בהן בהיותי במדים או כראש ה 
תקופת הלחימה "משימות  שאנשים מכנים 

אני מבקש לטעון שתקופה זו רחוקה , " בטרור
מהסיבה הפשוטה שתקופת , מלהימוג כעבר

 .הטרור טרם עברה מן העולם

, או מלחמה זעירה כפי שהיא נקראת, חתרנות
, הינה אחת הצורות הותיקות ביותר של לחימה

מונעת ממאבק כוח , והיא עדיין נפוצה מאד
או , מראייה אתנית צרה, מאידיאולוגיה, מקומי

תוצאות , שהיא חתרנות מעבר לגבולות המדינה
המלחמות האלה תעצבנה את העולם בו אנו 

כפי שההתפרצויות המשויכות לאביב  –חיים 
הערבי או לקיצונים במאלי ובמגרב מזכירים 

 .לנו

בריטניה ומדינות אחרות נרתעות באופן , ב"ארה
כדי להלחם , "רגליים על הקרקע"מובן מלהציב 

כנגד טרור או כדי לתמוך בקבוצות המנסות 
למרות זאת  אנחנו . למוטט משטרים עריצים

צריכים לשמר את ההבנה והיכולות שרכשנו 
האינטרס שלנו יהיה לסייע . בעשור האחרון

גם אם בדרכים , לפחות לחלק מאותן מדינות
. שאינן הצבת רגל צבאית גדולה על הקרקע

בעיראק למשל השקענו מספר שנים יקרות 
 .וקשות לפני שהבנו מה צריך לעשות

הצפתי  2005 -ב Military Reviewבמאמר ל 
מספר תובנות המכוונות לרמה הטקטית 

בכל מבצע צריך לשאול  -כמו, והמערכתית
או (האם המבצע : "שאלה פשוטה אבל חיונית

הוריד יותר בחורים רעים מהרחוב ) המדיניות
 "?מאשר הוא יצר

כאשר אני מביט לאחור מדהים אותי לראות 
שהלקחים ישימים ברמה הטקטית והאסטרטגית 

 . גם יחד

עלינו להיות , כאשר אנחנו דנים בשימוש בכוח
קרי רוח ובלתי , מציאותיים, בעיניים פקוחות

תהליך קבלת ההחלטות שלנו חייב , משוחדים
להיות משולב בענווה אינטלקטואלית במקום 

 . בביטחון מופרז

נצטרך מודיעין מפותח היטב כדי לעדכן את 
ואנו חייבים לקיים , החלטותינו ופעולותינו

הבנה בפרטים של המדינות והחברות בהן אנחנו 
אלא כפר אחרי , לא רק ברמת המקרו –פועלים 

 . עמק אחרי עמק, כפר

הערתי שכל אחד , בעיראק" אסטרטגית הנחשול"כאשר פעלתי עם 
 -וגם   -חייב לפעול לבניית האומה בין אם הוא רוצה בזה או לאו  

עקרונות אלה . שהצלחה דורשת יותר מאשר מבצעים צבאיים
פי  כן צריך -אף על, משולבים עמוק בהיסטוריה ובהגיון בריא

במיוחד מול אלה הרוצים להשיב את המיקוד של , להיאבק עליהם
 .הצבא שלנו למשימות הנקראות משימות מסורתיות

" הסטנדרטיות"לא תגרום ליכולות , נטיית יכולותינו למבצעי ייצוב
, כל מבצע עתידי ימשיך לכלול שילוב כלשהו של התקפה. להיעלם

אזרחי הדורש מאיתנו להפעיל כל -ובמיוחד מאמץ צבאי, הגנה וייצוב
כלכלי וצבאי המצוי במאגר שלנו בתאום עם , אמצעי דיפלומטי

 .שותפי קואליציה ומדינות מארחות

בהינתן הרצון המובן לצמצם את מחויבויותינו נצטרך לתת דגש גדול 
. יותר על סיוע ביטחוני לאפשר לאחרים להשיג את אתגריהם

במסגרת הזו יהיה נבון להכיר בכך שאונקיה אחת של מניעה לעיתים 
ועוד מתצפית אחרת של . קרובות שווה יותר מליטרה של ריפוי

לפעמים זה נכון גם ברמה  –" כסף הוא תחמושת"שירותי בעיראק 
 .האסטרטגית

אל תנסה לעשות יותר "לורנס  . ה. זכורה אמרתו המפורסמת של ת
 ". מדי בידיך שלך

זה טיפוסי כדרך , במציאות. דריסת רגל קלה רצויה היכן שניתן
מקבלי ההחלטות , ולכך. חוץ מאשר היכן שזו טעות –פעולה נכונה 

צריכים להיות ישירים וברורים כאשר הם מחליטים 
האפשרויות ובוודאי על הפעולות , על האינטרסים

 . שלנו

פיתחנו מפקדים מנוסים , במהלך העשור האחרון
הצבאות שלנו . מאד שלמדו רבות על לוחמה זעירה

התפתחו לארגונים המעודדים יצירתיות ודורשים 
. יוזמה ואומץ לב, רמת אלתור חסרת תקדים

 . האיכויות האלה חייבות להיות מוגנות ולהשתמר

מלחמות זעירות תמשכנה להיפרס בקשת רחבה של אלימות 
, מספר אויבים קיצוניים יישארו בשולי האוכלוסייה שלהם. פוליטית

והם , ומנגד מצוי אויב עמוק בתוך המארג של האוכלוסייה שלהם
לאמץ דרכי  –וקרוב לוודאי גם אותנו , מכריחים את האוכלוסייה

 .פעולה יקרות כדי לזכות בשלום

ב בהגנה ובביטחון חייבת "עליונות בריטניה וארה, בשנים הבאות
להישמר כדי להבטיח את האינטרסים שלנו ושל הקהילה 

ו אלא "אנחנו צריכים לא רק לאשרר את ערכה של נאט. הבינלאומית
 . ולחזק את כוחנו הכלכלי, להרחיב את הקשרים ביון חבריה

ויימנעו מהתנגשות בעוצמה , סימטרי-אויבינו יתקפו אותנו באופן א
מהמשכיות המלחמות . הקונבנציונלית שאנחנו יכולים להפעיל

כפי שאסור לנו לעולם לשכוח שלא ,  הזעירות לא ניתן להתעלם
 .תמיד אנחנו בוחרים את המלחמות בהן אנחנו נלחמים

ידי  גנרל דוויד פטראוס בלונדון בעת קבלת -נוסח מעובד מנאום שנישא על[
 .]SWJפורסם ב . מדלית זהב

    גנרל דוד פטראוס על תובנות מעיראק ואפגניסטןגנרל דוד פטראוס על תובנות מעיראק ואפגניסטןגנרל דוד פטראוס על תובנות מעיראק ואפגניסטןגנרל דוד פטראוס על תובנות מעיראק ואפגניסטן
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המשימה הקרבית הועברה . עברו באיטיות כבשאר הימים, באוקטובר 6-ה, אן'ברמצ 10-שעות הבוקר של ה

הצבא הסורי הפך למעין כוורת דבורים . שהורידו אותה לדרגים הנמוכים, לכל מפקדי היחידות והעוצבות

באותו יום הגיע  11,00בשעה . אך בדממה מוחלטת בהתאם לתכנית ההונאה המבצעית, הפועלות בכל הרצינות

 .והחל לקבל דיווחים על מוכנות הכוחות לתחילת המלחמה, למפקדת המבצעים, אסד-אל' חאפט פריק

למפקדה הכללית והודיע כי החיל , האוויר-מפקד חיל, מיל'י ג'נאג 'לואאבשעות הצהרים המוקדמות התקשר 

שכן המטוסים האמורים להשתתף במהלומה האווירית הראשונה , נמצא בשלב הקשה ביותר לקראת המלחמה

, האוויר הסורים-אם האויב היה יודע זאת היה מבצע מכת סיכול על בסיסי חיל. מטעינים עכשיו את הפצצות

הסורים בשלב הזה לא יכלו לעשות דבר אלא להתפלל . והיה משבש את כל תכניותיו ומונע את ביצוע המשימה

ואכן , "ש"-עד שתגיע שעת ה, כך שיעוור את עיני האויב מראות את כל ההכנות שנעשו והצעדים שננקטו, לאל

 .האויב לא נקט בצעד כזה לשיבוש המהלך הסורי

גם מפקד חיל התותחנים . האוויר על מוכנותו המלאה-הודיע חיל 13,00בשעה 

כך עשו . הודיע על מוכנות כל הגדודים הנוטלים חלק בירי ההכנה למבצע ההתקפה

שדיווחו על מוכנות צוותי הסער להבקיע את קו , גם מפקדי דיוויזיות הדרג הראשון

 . הביצורים הישראלי ברמת הגולן

תכנית התאום בין אש הארטילריה והמטוסים קבעה כי הפגז הראשון ייפול ברגע בו 

ולכן ניתנה הוראה למטוסים , מי של האויב"יחצו מבני המטוסים את קו הגילוי המכ

להמריא לביצוע משימותיהם לפני שניתנה מילת הקוד ליחידות 

-ניתנה הוראה למטוסי חיל 13:50בשעה . הארטילריה לפתוח באש

ונתנה מילת הקוד להתחיל , הודיעו כל גדודי הארטילריה על מוכנותם 13:55ובשעה ,  האוויר הסורי להמריא

תותחים ומרגמות להנחית אש על כל יעדי האויב בגולן להם לא הוקצה  900-החלו כ 14:00בשעה . בהפגזה

, הפצצה את קו הפסקת האש והגבול הבינלאומי הלבנוני-מטוסי קרב וקרב 80-כן חצו למעלה מ. מאמץ אווירי

    בעיניים סוריותבעיניים סוריותבעיניים סוריותבעיניים סוריות    ————1973197319731973ביוני ביוני ביוני ביוני     6666————פתיחת הלחימה הסורית ברמת הגולןפתיחת הלחימה הסורית ברמת הגולןפתיחת הלחימה הסורית ברמת הגולןפתיחת הלחימה הסורית ברמת הגולן
 פסח מלובני‘ ם מיל“אל
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על ריכוזי , פרס-נדא ותל אל-תל אבו אל, בחרמון, כדי להטיל את פצצותיהם על מרכזי הכוונת המטוסים במירון

 . ועל כל הגשרים שעל נהר הירדן', עליקה וכפר נפאח-הטנקים של האויב באזור אל

והאש הארטילרית הועתקה לעומק , תוצאות המהלומה האווירית וההפגזה הארטילרית המכינה היו טובות מאד

החלו להתקדם  – 7-ו 9, 5 –כאשר צוותי הסער של דיוויזיות הדרג הראשון , מערכי ההגנה של האויב

 . להתקפה

בין אם , הרעיון המבצעי של ההתקפה על הגולן התמקד בריכוז הכוח והאמצעים שיאפשרו עליונות על האויב

תוך לקיחה בחשבון את האפשרות שהאויב יפעיל את עתודותיו , ביחידות ההבקעה ובין אם לאורך כל החזית

כשהמטרה היא , ולאחר מכן להתנגש באויב בכוח מכל הכיוונים, הקרובות הערוכות ממערב לנהר הירדן

ההערכה הסורית היתה כי . כך שלא תהיה לו תקומה, ולכתוש אותו לגמרי, להשמיד את כוחותיו הערוכים בגולן

וכי האויב לא יהיה מסוגל לבצע התקפת , ר ושריון ישראליות מתוגברות"חטיבות חי 5-4הם מסוגלים להשמיד 

. ותעצור את התקדמותה) המצרית(נגד נרחבת באמצעות כוחותיו גם במצב בו תכשל החזית המערבית 

השמיים היו בהירים והשמש התקדמה . באוקטובר 6-ההתקפה החלה בשעה שתיים אחר הצהרים של ה

להצטרף אליה כדי לטהר , כשהיא מעוררת את הכוחות הסורים שעמדו מוכנים לזינוק בבסיס ההטלה, מערבה

ידי שלושת דיוויזיות -תכנית המבצעים קבעה הנחתת שלוש מהלומות חזקות על. 1967ביוני  5-את מחדלי יום ה

ידי כוח המשלוח -והשנייה על, 52ר "ידי חטיבת חי-האחת על, ושתי מהלומות מסייעות) 5-ו 9, 7(הדרג הראשון 

 במטרה להשתתף במלחמת השחרור, שהגיע לסוריה כשלושה חודשים לפני תחילת המלחמה, המרוקאי

    ם סורי בסוף ההתקפהם סורי בסוף ההתקפהם סורי בסוף ההתקפהם סורי בסוף ההתקפה““““רקרקרקרק    טנקים סורים בהתקפהטנקים סורים בהתקפהטנקים סורים בהתקפהטנקים סורים בהתקפה
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