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רקע–המערכה ברצועת הביטחון בלבנון 
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:לאחר מלחמת שלום הגליל⚫
;  השוףל מביירות ונערך בהרי "יצא צה1982בספטמבר 29ב־: ל התפנה מלבנון בשלבים"צה◼

ל ברצועת הביטחון"נערך צה1985ביוני 10ב־; האוואליל בקו "נערך צה1983בספטמבר 

רצועת הביטחון בדרום לבנון הייתה רצועת חיץ שרוחבה  ⚫
הגנה על יישובי הצפוןומטרתה הייתה , קילומטרים ספורים

(ל"צד)צבא דרום לבנון –ל "ברצועת הביטחון פעלה מיליציה מקומית בתמיכת צה◼

ש  "בשנים הראשונות התקיימה ברצועת הביטחון פעילות בט⚫
והפכה למלחמת  , ל הלכה וגברה"אך הפעילות נגד צה, שגרתית

התשה

במאי 25־ב' קו הכחול'בל פינה את רצועת הביטחון ונערך "צה⚫
2000

לאחר שהממשלה הגיעה למסקנה שרצועת הביטחון לא ממלאת את ייעודה◼



האויב
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אמל⚫
נתמכה בידי סוריה. 1975מיליציה שיעית שהוקמה בשנת ◼
הארגון השיעי העיקרי בעת מלחמת שלום הגליל◼
בתום מלחמת האזרחים בלבנון, 1990התפרק מנשקו בשנת ◼

חיזבאללה⚫
מיליציה אסלאמית שיעית פונדמנטליסטית שהוקמה בתמיכת אירן  ◼

1982בשנת 
הפכה במשך התקופה לארגון גרילה מאומן ומצויד היטב◼
שהסתיימה בהפסקת , לאמלפרצה לחימה בין חיזבאללה 1988במאי ◼

אז חזר חיזבאללה לפעול בדרום לבנון, 1990אש בנובמבר 

ארגונים פלסטיניים⚫
'דין וחשבון'חדלו להיות גורם משמעותי אחרי מבצע ◼



(ל"צד)צבא דרום לבנון 
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(:1978)הוקם בידי ממשלת לבנון לאחר מבצע ליטני ⚫

להגנת האוכלוסייה המקומית כנגד המיליציות המוסלמיות והארגונים  , מיליציה נוצרית◼
'צבא לבנון החופשית'בשם , חדאדור סעיד 'בפיקוד מייג, הפלשתיניים

צבא 'לששינה את שם המיליציה , מונה במקומו גנרל אנטואן לאחד1984עם פטירתו בשנת ◼
'דרום לבנון

ל"נתמך בידי צה◼

:ל"כ צד"סד⚫

(עיון' מרג)מפקדה ◼

(נחאסתל )חטיבה מזרחית , (בייל'גבינת )חטיבה מערבית : שתי מפקדות חטיבה: 1988משנת ◼

גדוד תותחנים, גדוד שריון, זין'גגדוד , בייל'גגדוד בינת , עישייהגדוד , גדוד טייבה, חצבאיהגדוד ◼

,  שים"נגמ, מ נגרר"מ130תותחים 10, מ נגרר"מ155תותחים T54/T55 ,10טנקים 19, שרמןטנקי 32◆
דים"זחל

רוב המפקדים היו נוצרים ודרוזים⚫

רוב החיילים היו שיעים◼



כוחותינו
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פרוס במוצבים, כוח לוחם סדיר קטן⚫

מארבים ופעילויות יזומות, סיורים, הפעילות התבססה על תצפיות◼

(עוצבת לבנון/יחידת קישור לבנון)ל"יק⚫

הופקדה על הנושא הצבאי והאזרחי הלבנוני ברצועת הביטחון ועל מעברי הגבול בין ישראל ◼
לרצועת הביטחון

בהמשך  , ל"בתחילה עסקה רק בענייני צד: שהתפתחה בהדרגה, (מוקטן)עם גדוד קשר , אוגדה משימתית◆
קיבלה אחריות על חלק מהגזרה המזרחית של  1991בשנת ; (ל"ל עם צה"צד)פיקדה על מבצעים משולבים 

רצועת הביטחון

ל"קיימה מערך חונכים ליחידות צד◆

מפקדה עורפית במטולה, עיון' במרגמפקדה קדמית ◆

(  בייל'גבינת )ומערבית ( עיון' מרג)מזרחית : הפעילה שתי חטיבות מרחביות ◼

עוצבת הגליל⚫

עוצבת ברעם במערב, עוצבת חירם במזרח◼

מפקדת פיקוד צפון⚫



ל"יוניפי
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⚫UNIFIL – United Nations Interim Force In Lebanon

1978הוצב בדרום הלבנון בשנת ⚫

'מבצע ליטני'חלק מהבנות שנתגבשו בעקבות ◼

שביצע סיורים ותצפיות והיה אמור לדווח לישראל , ם"כוח או⚫
וללבנון על הפרות החלטות מועצת הביטחון

:כ"סד⚫

ר"ארבעה גדודי חי◼

יחידת מסוקים◼

נקורה-מפקדה ⚫



שטח ואוכלוסייה
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שטח הררי קשה⚫
דרום–וואדיות בכיוון כללי צפון /שורת רכסים◼

צרים ומפותלים, צירי תנועה מעטים◼

שטחים בנויים, טרסות, צמחיה עבותה: מורכבתתכסית◼

נפש250,000אוכלוסייה של כ־–1985בשנת ⚫
2000נפש בשנת 110,000הצטמצמה לכ־◼

שיעית–רוב האוכלוסייה ⚫
זין'ג, עישייה, עיון' מרג: מספר מובלעות נוצריות◼

חצביא: מובלעת דרוזית◼



ל"פריסת צה
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מוצבים בנקודות  ⚫
שולטות

כ סדיר "סד⚫
מצומצם

גיבוי לפריסת  ⚫
ל"צד



(1)אירועים מרכזיים 
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פעילות אויב מוגבלת  –בשנים הראשונות ⚫
ל"בעיקר נגד צד◼
(1990–1987)שהתאושש , ל"הביא למאמץ מוצלח לשיפור כושרו המבצעי של צד◼

:ל"הביאה למבצעי תגובה של צה, 1986ע משנת "התגברות פח⚫
1988מאי , במיידוןפשיטה על מחנה חיזבאללה –' חוק וסדר'◼
1988דצמבר , בנועיימהיבריל 'פשיטה על מפקדת אחמד ג–' כחול וחום'◼

1990עד נובמבר 1998מאי –לחיזבאללה אמללחימה בין ⚫

:חיזבאללה חוזר לזירה ומבסס הגמוניה בדרום הלבנון–1990משנת ⚫
ל"כגיבוי לצד, ל הגביר היערכותו"צה◼
ירי רקטי על ישראל–הסלמה ◼

פעילות נרחבת כנגד חיזבאללה ויעדים –' דין וחשבון'ל למבצע "כתגובה יצא צה⚫
1993יולי , פלסטיניים

שתחמו את העימות והיו אמורות למנוע ירי על ישראל, פ"בע' הבנות'המבצע הסתיים ב◼



(2)אירועים מרכזיים 
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והחל לראותה כלחימה  , ש"ל לראות הפעילות כבט"חדל צה1995בשנת ⚫
לכל  דבר

הקמת יחידת אגוז, פ עם חיל האוויר"הרחבת שת, שיפור מודיעין◼

אם כי חיזבאללה נדחק בהדרגה מעמדות בשטחים שולטים לעומק לבנון, הישגים מוגבלים◼

והתגבר ירי רקטי על ישראל, נשחקו בהדרגה' דין וחשבון'הבנות ◼

פעילות משולבת רחבת היקף כנגד  –' ענבי זעם'ל למבצע "כתגובה יצא צה⚫
1996אפריל , חיזבאללה ולבנון

אזרחים לבנונים שחיפשו מחסה  100אש ארטילרית פגעה בשוגג בכ־–אירוע כפר כנא ◼
ם"במחנה או

ב הושג הסכם הבנות שהיה אמור למנוע פגיעה באזרחים לבנוניים וישראליים"בתיווך ארה◼

קרסו' ענבי זעם'והבנות , רצועת הביטחון לא שקטה⚫

1999יוני , זין'גל נסוג ממובלעת "צד◼



(3)אירועים מרכזיים 

11

תקיפות מסיביות של  –' רפואה חליפית'ל למבצע "כתגובה יצא צה⚫
יוני  , חיל האוויר כנגד יעדי חיזבאללה ומטרות תשתית ברחבי לבנון

1999

ל"בין חיזבאללה לצה' מאזן הרתעה'◼

כלפי כוחותינו' ירי מנגד'חיזבאללה עובר לטקטיקה של ◼

ט"נ, רים"פצמ◆

,  ל"להשגת הסדר מדיני שיאפשר פינוי צהעם סוריה כשלו שיחות ⚫
תוך שמירה על ביטחון הצפון

תקיפות חיל אוויר על  –' לפיד איתן'ל למבצע "בעקבות ירי על ישראל יצא צה◼
2000פברואר , מפקדות חיזבאללה ויעדי תשתית לבנוניים

–הממשלה החליטה על נסיגה מרצועת הביטחון באופן חד־צדדי ⚫
2000מרץ 



(4)אירועים מרכזיים 
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:ל"שרשרת אירועים הביאה להקדמת נסיגת צה⚫
2000במאי 3ב־אזרחים לבנוניים14פגיעה בשוגג ב־◼
ירי רקטות על אצבע הגליל◼
תקיפות חיל האוויר◼
ירי רקטות על הגליל המערבי וקריית שמונה◼

:2000במאי 23־22ל פינה את רצועת הביטחון בליל "צה⚫
בלילה אחד, מהלך טקטי מפתיע ומהיר◼
ל פוצצו בליל הפינוי"מוצבי צה◼

כרכום, גלגלית, בופור, דלעת, שני, שריפה, עישייה, ריחן◆
כדי לא לפגוע באוכלוסייה לבנונית, לא פוצצובייל'געיון ובינת ' מרג, חצביא

נשקו וציודו נפלו בידי חיזבאללה. 'התפוגג'ל "צד◼
ל הושמדו בתקיפה אווירית"עשרה מוצבי צד◆
ל ובני משפחותיהם מצאו מקלט בישראל"לוחמי צד6,000כ־◆



1982198319841985198619871988198919901991199219931995199519961997199819992000

פינוי רצועת  : 2000מאי 25
ל  "הביטחון והתייצבות צה

הבין־לאומיבגבול 

:  2000' פבר9–8
לפיד איתן

:  1999יוני 25–24
רפואה חליפית

:  1988במאי 4–2
חוק וסדר

:  1988' דצמ9–8
כחול וחום

היערכות  : 1985יוני 10
ל ברצועת הביטחון"צה

היערכות : 1983' ספט10
האוואליל בקו נהר "צה

נסיגת  : 1982' ספט30
ל ממערב ביירות  "צה

השוףוהתייצבות בהרי 

:  1992' פבר16
מוסאוויחיסול 

:  1993יולי 31–25
דין וחשבון

:  1996' אפר27–11
ענבי זעם

:  1987' דצמ9
אינתיפאדה

עד 1990' אוג2
:  1992פבר28

מלחמת המפרץ

שיחות  : 1998
חשאיות עם  

סוריה

:  2002' ינו11–3
שפרדסטאוןועידת 

ספירה לאחור מביטחון שוטף  חזרת החיזבאללהשנים ראשונות
למלחמת גרילה

, שיפור ביצורים
פעילות יזומה  

והרחבת פעילות  
חיל האוויר

:  1995' ספט28
הסכם הביניים

:  1993' אוג20
הסכם אוסלו

תקופות ואירועים



סיכום: הלחימה
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ל"אתגר מהותי לצה–מלחמת התשה בלתי פוסקת במשך שנים ⚫

ל לא מעוניין לכבוש שוב את לבנון"צה. ל"חיזבאללה לא יכול לסלק את צה: שוויון מעיק◼

לא שינו את קיפאון ההתשה' ענבי זעם'ו' דין וחשבון'מבצעי ◼

פצועים919הרוגים וכ־187ל כ־"שנות המערכה היו לצה18ב־◼

גרילה  –ל הגיע להישגים רק לאחר שינוי מהותי בטקטיקות הלחימה "צה⚫
כנגד גרילה

למדנו בדרך קשה כי צבא נייח המקיים שגרה מעמדות מבוצרות הוא מטרה קלה לארגון ◼
גרילה בלתי נראה

לומד במהירות, ארגון גרילה–ל לא הכריעו את חיזבאללה "ההישגים הטקטיים של צה◼

מתחילת שנות התשעים לא מילאה רצועת הביטחון את ייעודה להגנה על  ⚫
אך מדינת ישראל סברה שהפתרון יהיה הסדר עם סוריה, יישובי הצפון

ישראל ביצעה צעד חד־צדדי רק לאחר שנואשה מהגעה להסדר מדיני◼



:שאול מופז, שר הביטחון
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המלחמה בלבנון לא זכתה לאותות ולשירי הלל ולא תמיד "

ואולם הלחימה הייתה רצופה  . קיבלה תמיכה ציבורית מהעורף

.  מעשי גבורה וגילויי תושייה של מפקדים וחיילים

.  ההתמודדות עם לוחמת גרילה לאורך זמן מורכבת מאין כמוה

לכן  . אין בה ניצחונות בזק מפוארים ואין בה הכרעה מהירה וחדה

.  תחכום ואומץ, תבעה המלחמה בלבנון אורך רוח

אסונות וכישלונות  , הישגים והצלחות ידענו גם תקלותלצד 

ל  "והניסיון הרב שרכש צה, הפקנו לקחים, למדנו הרבה. כואבים

".משמש אותו במשימותיו כיום



,  חיל הקשר
האלקטרוניקה  

והמחשבים 
במערכה

16



בשנים שקדמו למלחמת שלום הגליל עבר חיל 
הקשר והאלקטרוניקה שינויים מהותיים
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VRCלציוד GRCם"התגהושלמה החלפת ציוד ⚫

א לרשתות הרדיו"הוקם מערך הצפנת דיבור ברשתות רדיו והגנה נל⚫

שהפך ממערך אנלוגי גלוי למערך  , הרדיו־טלפוןתהליך דיגיטציה של מערך ⚫
ספרתי מוצפן

שים"מים לנגמ"רכבי קשר ורכבי פיקוד הוסבו מזחל⚫

ב ממוכן"החל להתפתח מערך שו⚫

ב ובקרת ירי מבוססת איכון לגדוד ארטילריה"שו–ערמון ס"מתכ◼

('אוסף־תוקף')פיתוח תפישת סגירה מהירה של מעגלי אש ◼

שם החיל  . על תחום המחשביםבין־זרועיתקיבל החיל אחריות 1982במרץ ⚫
האלקטרוניקה והמחשבים, שונה לחיל הקשר



חיל הקשר האלקטרוניקה והמחשבים עבר תמורות  
שנות המערכה בלבנון18מהותיות ב־
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ל ושיפור "החיל פעל למיצוי יתרונות טכנולוגיות התקשוב לשם הגדלת עוצמת צה⚫
יכולת ההכרעה  

השימוש במחשבים היה עדיין זר ובלתי טבעי לחיילים ולמפקדים. ל של אותה תקופה סלד ממחשוב"צה◼

רדיו־טלפון, חד־פס, ג"תא, ם"תג: חידוש מערכי ציוד מתיישנים⚫

סיבים אופטיים, אבן יקרה, אורות הבמה: הקמת תשתיות מודרניות⚫

הרחבת השימוש בחוזי⚫

לחימה אלקטרונית בהפעלת מטענים מרחוק⚫

מקובעי שריון ועד מקורות אנרגיה ניידים: שיפורים טכנולוגיים⚫

:בתקופה זו פיקדו על החיל שישה קציני קשר ראשיים⚫
1986עד ספטמבר 1982מספטמבר , בר־דגןל מוטי "תא◼
1990עד מאי , ל בני מידן"תא◼
1993עד ספטמבר , ל שלמה ווקס"תא◼
1996עד ספטמבר , דיסטלמן( סאשה)ל אביהו "תא◼
1999עד יולי , הלאליל הרצל "תא◼
2002עד אוגוסט , ל משה מרקוביץ"תא◼



האלקטרוניקה והמחשבים במערכה, חיל הקשר

19

הקשר המבצעי העיקרי לכוח הלוחם: ם"תג⚫
אתגר מיוחד בתנאי הלחימה והשטח◼

כדי לא להתגלות, לוחמים השתמשו באנטנות קצרות בלבד: בעיה מרכזית◆

לאתרי שליטה( בשלט־רחוקהפעלת מכשירי קשר )' קווי מפתוח'הפעלת ◼
מוצבים חודרים, אסטרה, הר דב, משגב עם, ציפורן, הר הלל, הר אדיר, מצפה צור◆

שימוש נרחב בממסרים  מוטסים◼

(בחיוג)למרכזיות אוטומטיות ( מרכזניות)הסבת הטלפוניה מרכזות ידניות ⚫
בוצע עוד במהלך מלחמת שלום הגליל◼

ביטחון קשר: דגש מיוחד⚫
(ומוצבים סמוכים לקו סגול)קשר קווי למפקדות ומוצבים בשטחנו ◼
מוצפנים למוצבים חודריםרדיו־טלפוןעורקי ◼
הצפנת רשתות רדיו טקטיות◼

ב ממוחשבות ראשונות"מערכות שו⚫
('אוסף־תוקף')של מעגלי אש סגירה מהירה : לראשונה◼

קושי מיוחד–השיגרה ברצועת הביטחון ⚫
,  היה אתגר מיוחד, במשך שנים, קיום קשר למוצבים החודרים ולפעילויות המבצעיות בלחימה בלתי פוסקת◼

מקצועיות ודבקות במטרה, מסירות, שחייב עקשנות
לשליטה מקרוב על מבצעים, בשטחקים"חפפריסת אין־סוף◼



'בית היוצר'

20

נישאם"תגמכשיר קשר לרכבם"תגמכשיר קשר 



בית היוצר'שלט רחוק של 

21

יחידה רחוקה יחידה קרובה

רדיו־טלפוןאפיק 

93



ר"נישא לחים"תגמכשיר קשר 

פ חגור"מכשיר קשר נישא עם ק22
ל  "באדיבות ארכיון צה. מיכאל חי: צלם

4353/2, 3אוסף במחנה , ומערכת הביטחון



מגבר הספק  
ואט20נישא 

עבור 
מכשיר קשר  

נישאם"תג

23



ציוד רדיו טלפון

24

ציוד נושא

מקלט/משדר



(ם"תג, ט"רד)ח"בנגמצומת קשר 

ל"באדיבות אתר צה25



שנות השמונים, מרכזת טלפון מבצעית

26



(בחיוג)מרכזיה אוטומטית לקשר טלפוני מבצעי 

27

דו־תיליטלפון שדה 3614-מרכ, מרכזיה



28

תשתית תקשורת מבצעית ספרתית: 'אבן יקרה'



הר דב–" זרוע הגליל"ממסר 
מערכת תשתית שהוקמה בחופזה בשבועות הלחימה הראשונים וכללה ערוצים רחבי סרט שקישרו אתרי שליטה בלבנון 

למפקדת פיקוד צפון ולמטה הכללי 

29

תחזוקת  
אנטנות  

בשלג

ש"תק
מכוסה  
שלג



7-פקס–פקסימיליה בשדה 

30



(5-מכם)' קשת'

31



ארטילרילטיווחמים "מכ

32

"שילם"
מ"ק50ם טיווח ארטילרי בטווחים עד "מכ

ם עיקרי כל תקופת המערכה"מכ
(ישראל, אלתאתוצרת )

"להטוטר"
מ  "ק20ם לאיתור מרגמות בטווחים עד "מכ

1985בשירות עד 
(Cymbeline , תוצרתThorn EMI ,בריטניה)

"מעופף"
בשירות  . מ"ק20ם טיווח ארטילרי בטווחים עד "מכ

'  ענבי זעם'עד לאחר 
(RATAC , תוצרתAlcatel ,צרפת)



'נורית'ם "מכ

33

',  נורית'ם "ל מכ"נקלט בצה1988בשנת ⚫
שהיה אז בחזית הטכנולוגיה  

◼TPQ-37 תוצאתHughesב"ארה

במערכת  ' נורית'ם "החיל שילב את מכ⚫
דיווח  )ן"דמבאמצעות מערכת ב"השו

('נורית'מטרות 

זאת הייתה יכולת האיכון והטיווח העיקרית  ◼
' ענבי זעם'ו' חוק וסדר'במבצעי 

לראשונה נוצרה יכולת לאיתור בזמן  ⚫
,  אמת של מיקום שיגור אש מרגמות

תותחים ורקטות וחישוב מיקום  
בתצוגה גרפית על מפה', נפילות'ה

ל"באדיבות אתר צה



מערכת  
תצוגה 
וכינון 
סוללתית

(: ס"מתכ)
מחשב 

'  ערמון'
ש  "בנגמ

מוגף  
ביחידת  
ארטילריה

34



1992, הפעלת מחשב נייד בשדה

35



'אורות הבמה'תחנת קצה מוקשחת ל: 10משוב 

36

נכנס לשימוש  
1987מבצעי בשנת 



צג גרפי אזרחי ולידו מפה עם יריעת פוליאתילן: וזידיה

37

נכנס לשימוש  
1990מבצעי בשנת 



יריעת פוליאתילן' יצור'תוויין ל: 'וזידיה'

38

נכנס לשימוש  
1990מבצעי בשנת 



צבאיGPSנווטן 

39

1994בשנת נכנס לשימוש מבצעי 



'נטקס'ג'דגם , קובע שריון בליסטי

40

קובע השריון המקורי של משפחת  ⚫
,  הוחלף בקובע שריון חדשVRCה־

:מתוצרת ישראל

שהעניקה  (Kevlar)קוולארקונכייה מסיבי ◼
מיגון בליסטי והורחבה כך שתכסה את 

האוזניות

ביטנה שניתן היה להתאימה עם רצועות ◼
לנוחות המשתמש  

אבזרי שמע דומים למערכת השמע המקורית ◼
אך עם ניחות רעש משופר 

על שם יצרן  ', נטקס'ג'הקובע כונה בשם ◼
אבזרי השמע



,  75גדוד שריון 
אוקטובר  

1995

4203/35, 3אוסף במחנה , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. וולפסון ברקאי: צלם41



מודרניזציה של מקורות אנרגיה

42

מעבר  : תחילת שנות השמונים⚫
אלקלייןלסוללות אבץ־פחםמסוללות 
מתכלות

לבין  (Zn)מבוססות על ריאקציה כימית בין אבץ ◼
(MnO2)מנגן דו־תחמוצת

הצטיידות בסוללות :תחילת שנות התשעים⚫
דו־תחמוצתוסוללות ליתיום גפריתתחמוצת -ליתיום דו

שנתנו מענה לציוד הקשר הנייד החדיש, מנגן מתכלות

מעבר למצברים  : תחילת שנות האלפיים⚫
ליתיום־יוןמסוג ( סוללות נטענות)
הם החליפו את הסוללות המתכלות, עם הזמן◼



'ציפורן'פיצוץ אתר השליטה במוצב 

ל"באדיבות דובר צה. אלפי בן יעקב/במחנה: צלם43

הקו 'לאחר סימון ⚫
בין ישראל  ' הכחול

ללבנון התברר כי 
יש להעתיק את  

מטרים   70המוצב 
כדי שיהיה  , דרומה

בשטח ישראל

המוצב הישן פוצץ  ⚫
2000במאי 29ב־



לקחים עיקריים

44

למיתארהחיל התאים את האמצעים ותורות התפעול ⚫
הלחימה

ר בשטח הררי קשה"חי◼

ובין־זרועיבין־חילישילוב מבצעי ◼
מארבי לילה ללחימה של  /מעבר מלחימה באמצעות תצפיות יום◼

ר שנטמעו מספר ימים בשטח אויב"כוחות חי

('אוסף־תוקף')' מעגל אש'התפתחות התפיסה של ◼

נושא מרכזי–ביטחון קשר ◼

התגבר על המכשולים וסיפק יכולת  , החיל מילא הציפיות⚫
פיקוד ושליטה שענתה לצרכי הלחימה

כנושא חשוב–לוחמה אלקטרונית נגד מטענים ⚫



יזכור

45

חיילים272במערכה ברצועת הביטחון בלבנון נפלו 

:אלקטרוניקה ומחשבים שנפלו בקרב, חיילי חיל קשר

!לא שכחנו ולא נשכח

והבר שמעון יהב "סמ
פפיסמידובשותאט "רב
ט יוסף סילוק"רב
אמרוסי( מוטי)ל מרדכי "רס
ט עמרם דהן"רב

גפני( גבי)ר גבריאל "סמ
סגן יהודה מצגר

נתן שרפי' טור

סמל מרדכי שקדי
ט אברהם מזרחי"רב

ר אפרים מיכאל"סמ
וייר( קי'ג)סרן יעקב 

חזוןט ניב "רב
בן־עמיר שלום "סמ
(טאוסיג)ן אילן טל "רס

בן־אריהר שרון "סמ
אלגרבליאודי־יהודהסגן 

אורי דודט "רב
ארמןרן־ראובןר "סמ

סגן ארז שטרק
קוזמה( פביאן)ר יעקב "סמ
טמפלהוףן תדהר "רס
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לחיות את ההווה  , להכיר את העבר
ולהאמין בעתיד

א קֹוְבֶנר ַאבָּ
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