
השריון ניצני
בתש״ח

 ושירותי כראוי, מאומנים אנשיו חדיש, יהיה שציודו שריון חיל להקים נצליח "אם
 במספר נוכל - השריון רכב של כושרו את לקיים בכוחם יהיה שלו המיוחדים העזר

 אויב כול נגד הולם כוח ולהפעיל עזרה, להושיט להתגונן, יחסית, קטן, אנשים
 גורל לנו נכון רבים דורות במשך עוד ־־־ המדינה. של הנפתלים לגבולותיה מתפרץ

 מכאן להסיק חייב הנס, על לסמוך רוצה שאינו מי רבים. כנגד מעטים עמידת של
ובציודו, באיכותו משוכלל שריון חיל הקמת היחידה: ההגיונית המסקנה את

היבשה" צבא של העיקרי כמשען
כפכפי* אממן

 הבריטי בצבא טנקים טכנאי היה כפכפי ירוחם
 הצטרף 1948 ובפברואר השנייה העולם במלחמת

 שאליהם המדהימים הדברים הפלמ״ח. למטה
 מתורת לקוחים כאילו בתש״ח, וכתב פעל חתר,

 המלחמות לקחי בסיס על העדכנית, הביטחון
שנותיה. בשבעים ישראל מדינת שחוותה

 בן צעיר אז כפכפי, ירוחם שטח 1948 במארס
 בפני שריון, כוח ולהקמת לרכישה תכניתו את ,29

 אבידר יוסף האלוף אפסנאות) אג״א(אגף ראש
 בן־ארצי בן־ארצי. אפרים סא״ל סגנו, ובפני

 ונענה: תפקידך?" "מה בשאלה: כפכפי אל פנה
 לי". שסיפקתם הנשק כלי את להחזיק "תפקידי
 להחזיק הוא תפקידך "אם בן־ארצי, שאל "מדוע",

 התשובה ברכישה? אתה עוסק מדוע נשק, כלי
 עדיין לי סיפקתם שלא משום "פשוט, הייתה:
 למימוש בחתירה ירוחם שהמשיך לאחר נשק..."
 ביולי פרסם הוא שונים, אנשים עם ונפגש רעיונו
 הקורא ,8 חטיבה מטה של רשמי מסמך 1948

 קרם הרעיון הישראלי". השריון "חיל להקמת
אותו. לממש לאירופה נשלח וירוחם וגידים עור

____כפי?כפ תה,ירוחםא מי
 קובנה בעיר 1919ב־ נולד כפכפי ירוחם
 כפכפי. ופרל שמואל הצעיר בנם שבליטא,

 הרצל. מתומכי ציוני לעברית, מורה היה אביו
 משפחתו, עם ארצה ירוחם עלה ארבע בגיל
אביב בתל העובדים לילדי החינוך בבית למד

כפכפ .
 הראשון המחוזי הספר בבית "נורדיה", ובגימנסיה

 בדגניה חקלאית הכשרה עבר העובדים, זרם של
 השתתף 1938וב־ נהלל, ליד שימתן ובגרעין א׳

 - בחניתה קיבוץ ובהקמת הקרקע על בעליה
ומגדל. חומה מיישובי
הבריטי לצבא ירוחם התגייס 1942 ביוני

 צריפין) (כיום בסרפנד הטירונות ולאחר
 צבא של טנקים של יסודי בתיקון לעבוד התחיל

 שליד טירה במחנה מדגם"מטילדה", אוסטרליה
חיפה.

 לעבוד והחל למצרים נשלח 1943 בתחילת
 שהגיעו "שרמן", טנקי של לכשירות בהכנסה
 שבמצרים, אלכסנדריה לנמל הברית מארצות

 מונטגומרי של השמינית הארמיה את לצייד כדי
 הקרב לאחר באל־עלמיין. רומל נגד הקרב לקראת

 הניצחון הבריטי, הצבא בניצחון שהסתיים
 ישראל ארץ כיבוש של האיום את שהסיר

 הטכני ספר לבית ירוחם נשלח הגרמנים, בידי
 במצרים, אל־כביר בתל הבריטי הצבא של לטנקים

 של התיקון מלאכת את שנה במשך למד ושם
 בתום האנגלית. בשפה הועבר הקורס טנקים.
 של"מומחה מקצועית דרגה ירוחם קיבל הקורס

 סמל ודרגת )Armament Artificer(בחימוש"
).Staff Sergeant(ראשון

 בית באותו למדריך הפך 1944 בשנת
 לחניכים בעברית החומר את והעביר ספר

 תרגם כמובן החומר את הארץ־ישראלים.
 הספר בבית שנתיים לאחר האנגלי. מהקורס

 לבריגדה והצטרף לאיטליה ירוחם נשלח הטכני
 סדנת על אחראי של תפקיד קיבל שם היהודית,

 התקדמו הבריגדה כוחות הכבדים. הרכב כלי
 עד החזית, קו התקדמות עם בהדרגה, צפונה
כשהמלחמה האלפים. ולהרי איטליה לצפון
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בל ממפצים... היו גלגלי־המניע מנוקבים... היו התותחים אלון... את מצאתי -לא

ה״שרממם" את רכשנו "כך
 רכישת תיאור את השריון" .כסאון לכתב סיפר אשר האיש

 בגייסות כקצין היום פשרת — כהו״ל צה״ל עכור הראשונים הפנקים
השריה.

 ההפיכה ,8 הפינה הקפת ועם כפלם״!/ שירת הסדינה קום לפני
 תפקיד כה קיבל שרוק יגהק אלון! עסי כראשה אשר הפשוריינח

 הופלה זה תפקידו עקב תקין. הגמב והכאתו רכישתו נרק׳ס. הקשור
 כרכישת עסק כה ואשר להלן, מתאר הוא אותה השליחות גם עליו

ישראל. לננולוח מחוץ חילפזשריה עבור פנקים

 הרכש תכניות את גשערכתי
 לפעול שעלי ההלטתי תורק הראש

 לביצוען. מותר ומדולה גסהירות
 ספקו שהיה דל. עדה מזזק לאלוף פניתי

 תכניותי. את נפניז והעליתי וטזס־בד.
 בזע־־זג לבידור נקראתי סבן לאחר סיד

 ובדארצי. אבידר תאלופיס עם ונפגשתי
 בו־ארצי, אלוף עם קזר וינוח אז היד.

 הזא היום. עד אזתו לשנזח ינזל שאינני
 עניתי חפקיידד •סד, נשאל: אלי, פנה
 הנשק כלי אח להחזיק .חפקידי לו:

 — עוד שאל — -פדוזר לי*. שסיפקתם
 פדוע נשק כלי להחזיק היא תפקידך -אם

 את לו עניתי ברכישהד אתה עוסק
 באותו לעמת שיכולתי תיחידד, התשובה

 לי סיפקתם שלא סשום .פשוס, זסן:
נשק"... עדייו

• עתון בעזרת גילוי
 בשליחות יצאתי לאחר־טבן סיד

 תור• קיבלתי צאתי, לפני לאיפלידב
 גרר פריסר*.יאן"" לפלזן להגיע אות
 אלון. כשם אדם על לשאול ושם פא,

 לפלון, נכנסתי בפגאס לרוסא הנעתי
 ענה לתמהוני, האיש. אודות שאלתי ומיד

מד איש בפלח איו כי פקיד־הקבלה לי
 בשעות זה היה בעבר. היה לא ונם

 הבינותי וזהי סוגאי־שגת, של ר&וקדסות
 אוכל לא ראשח, ביום לסחרר- גם כי

 באוחו הדר השכרתי האיש. את לגלות
 נש־ העיר. ברחובות לסייל ויצאתי פלח.

 ראיתי רומא של הראשי ברחוב סיילתי
 ניניהם שוחחו אסר ונזזנרד- כתור לפני

 החלפתי, סשוס־סה סד- רז* לזר אנגלית
 איסלקמב לא וגס — אנגלים אינם כי

אחדות דקות לאחר בעקבותיהם■ הלכהי

 לניודקפד, השנים נמקי ו,ליכד- של
 לידם. נסומ, ואני, — שם והתישבו

 וראיתי •האיז', עתת מניסי שלפתי
 לעבי חוקרים פנסים שולח שהבחור

 היה אתמה דקות מקץ ולעברי. העהון
 אליו, פניתי ישראלי. — הבחור לי: בחר

 סופר כי התלסתי ולבסוף קזנוז. שוחחנו
 בשם אדם לו פוכר אם אותו לשאול לי

 ני הבחור. לי ענה להפתעתי .אלו!".
 אמו ארזי, יהודה שהיה -אלה", *הוי

two והוא האמיתי, שפז את כאן 
 כי אש ■י- -פדיפדניאד בפלח מתגורר

האסיתי. בשסו
 כששאלתי לבית־הסלח. סיד חזרתי

 לפי פקיד־הקבלה כפומ עT אחי, על
לתורו. פיד אותי והפנה כוונתי.

 המנקים בעקבות אנו
 כשק הר סיכויי על דיון ערכנו
 כמקופות גהיפדשים מיד והתחלנו

 הגענו טה וסן לאחר באיסליד- שוונים
 ואשר איסליזג בפדכז אהד, נבאי לסועד,

 אשר סנקים נו נפנאים ני לנו יזרע היה
 לקטתנג טסוייפים בתנאים אפשר

 סוס סמי אמריקניים, סנקים אלה היו
 זדי באיסליה הושארו אשד -סרפד
חיב ההעברד- לפני תאסריקנימב הכוחות

 שאי־אפשד בכדי בפנקיגג האמריקנים לו
 צבאיות למטרות בהם להשתטש יהיה

 נקנה הוד נקדיחת התבטאה ההבלד,
 הם־ גלגלי של כס.נפ ובניגצץ ההותזג

 התותחים את כי סיד, ברוד היה ניזג
 אלו היו ואה ופלבד לתקן. קשה יהיה

 ודינו שלא מ״ס- 105 הוביצר תווזוזי
לעו ראשתית כעדיפות בהם טעונייניס

ני בדיקד- לאהד לי הוברר זאת פה

 שתובלו החלקים אח לההליף יהיה אפשר
 את לטהור כד ודי הנפץ. חופר ידי

 אלו הלקים ההבלת ידי שנעשה הליקוי•
 זכרתי. אבל באיסלית להשיג יכולנו לא

 החלקים נפגאיש עהלית ליד שבוואדי
 •שרפנמד של .תופים" שזדו הודושית
 לפגי בהם חיבלו שהאחרונים בריטיים

הארז• את עזבם
 הרשיח את האיטלקית לטפשאן הגשנו

 יפים לאהד הללו. עודסי־הסנקיה לקניה
 רכישת אושרה התשובה: הגיעה אחדים

סנקית שלושים

אימון- מתן אינו ספיר
הטנקים. מזירת פרשת וזחלה אז

 בסם אהד איטלקי במק־ס אתנו יהד היה
 ואשי שלט, הטוזדגם היה אשר אפאדאזי,

 בדקנו האיטלקית עם בפו״ם לנו עזר
 אחרוה שעות וכעבור טנק אחר טנק

 אנו שאותם השלושים הם איזה החלסט
 להטביע החלים אפאדאזי לרכוש. חצים

 אחד כל על אדופות באותיות שפי אה
 לסנה האיש את לשמע הסאמץ סתת

 לבס-ף. לזרפועם... זפן ארד זה מרעיונו
להט והטנפט נפקנח. זעו גם וויתרנו

 תראשוטו האות הוא^^^שהיא בעת
 פנו, לאתר יופיים מוסנקית שפי של

 ידעה סקופי זדסלקי בעהון הופיעה
 ביקר סורקי -קצין כי נאפו־ בה קצרת

 רכישת של באפשחיות והתעניין בפועת
עוזפי־טנקתד,

 תונאות על דווהחי כשחזרתי. פיד
 פסח■ ולפנהל אחי, ליהודה ניקורי
 פיר שתגיע ספיר, פנחס אז, הנסחון
 מתוך נפה אותי, שאל ספיר לפקות

 רכי־ על ממליץ שאני חללו הטנקים
 עניתי קת לש אוכל המיידית שתם

 לארץ מאם סיום חדשיים תוך בי לו,
 לתותחית פרט בולט, את אשקם
 פלא אמון אז נתן לא שספיר דופני.

זו. בהנהחז
 קדזד פעילות החלה מנן לאחר פיר

 הנד והסדר הרשיונות להוצאת תנית
 לגבולזת פהיז הפנקים נר סע של המדיני

איסליד.
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1958 באפריל בביטאון"השריון" הראשונים" השרמנים את רכשנו מהכתבה"כך חלק

 הסדנה את ירוחם הוביל הסתיימה באירופה
 נשלחו. לשם לגרמניה, הכבדים הרכב כלי עם

 שנים כארבע אחרי 1946ב־ השתחרר ירוחם
מלכותו. הוד בצבא שירות של וחצי

 רומש לגדנדי סדנה הקמת
משוריין) (ןויל

 הפלמ״ח למסה כפכפי גויס 1948 בפברואר
 ירוחם טכני. מטה קצין לשמש אלון, יגאל ידי על

 במטה החטיבה) תחבורת מת״ח(מרכז את הקים
 הזו ליחידה ואנשים חיילים גייס הוא הפלמ״ח.

 המ״כים עבור הבריטי הציוד מעודפי ג׳יפים ורכש
 שבו דלק, מלאי רכשה גם היחידה הפלמ״ח. של

 שדה יצחק של בפיקודו ה״הגנה" השתמשה
 יזם 1948 מארס בסוף העמק. משמר בקרבות

 את הציג הוא טנקים. של לרכש תוכנית ירוחם
 דאז, הפלמ״ח מפקד סגן רבין, ליצחק התכנית
 שם העובדים, לילדי החינוך מבית עוד הכיר שאותו

 ירוחם שדה. ליצחק פנה ובהמלצתו שניהם, למדו
 טנקי וירכוש לאיטליה בדחיפות שייצא הציע
 שדה יצחק באיטליה. האמריקאים שהותירו שרמן

 כהן(לימים יצחק אל ירוחם את והפנה הסכים
 ההדרכה אה״ד(אגף ראש ששימש בן־חור), האלוף

 ליטווינסקי בתל מקום איתר ירוחם ההגנה). של
 חמש לגדודי סדנה להקמת השומר) תל (כיום
 והיה הקים שירוחם זו סדנה משוריינים). (חיל

 חטיבה של הסדנה לימים הייתה הראשון, מפקדה
 שלו חניכים ירוחם גייס זו לסדנה השומר. בתל 8

 גדוד את להכין גמר ירוחם הבריטי. מהצבא לשעבר
 עם במאי 15ב־ הראשון משוריינים) חמ״ש(חיל

 דרגת קיבל וירוחם הוקם צה״ל המדינה. הכרזת
 הסדנה .8 חטיבה של חימוש קצין של ותפקיד סרן

 קיבלה ולראשונה חטיבתית, סדנה להיות הפכה
קרומוולים. 2ו־ ורנו הוצ׳קיס לתיקון: טנקים אליה

 שבסוף כך על התבססה ירוחם של תכניתו
 הגרוטאות במגרשי נותרו השנייה העולם מלחמת

 שרמן. מדגם אמריקניים טנקים עודפי אירופה של
 פיצוץ באמצעות שימוש מכלל הוצאו אלה טנקים

 התותחים. בקני חורים וקדיחת שלהם ההינע גלגלי
 הבריטי בצבא באירופה שירותו עקב זאת ידע ירוחם
 פוצץ הבריטי שהצבא זכר גם הוא המלחמה. בעת
 המנדט תקופת תום עם שלו הטנקים עודפי את
 הושמדו השרמן טנקי ישראל. בארץ בריטניה של

 הטנקים לתוך נפץ חומרי הכנסת באמצעות
 אך כולו. הושמד האלה הטנקים פנים ופיצוצם.

 ההינע גלגלי ולכן המזקו״מים על הגן התובה שריון
 ליד לוואדי הושלכו אלה טנקים שלמים. נותרו

 הינע בגלגלי להשתמש שיוכל ידע ירוחם עתלית.
באירופה. שנמצאים טנקים להשמיש כדי אלה

ראליהיש השרינן חיל ת־!מ7לה
 הטכני הקצין בהיותו כפכפי שהכין במסמך

 חיל "להקמת הייתה שכותרתו ,8 חטיבה של
 ,1948 ביולי ירוחם, פירט הישראלי״, השריון

 האילוצים את ומנה זה, חיל להקים הצעתו את
לעומת יתרונותיו את גם אך צה״ל בפני שעומדים



 שכתב מתזכיר קטע
 בעניין כפכפי ירוחם
 שתי להקמת הצעה

 השירות של קבוצות

 בגדודי הטכני
 קבוצה השריון:

 וסדנה בגדוד טכנית
חטיבתית ניידת
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 8 חטיבה ממטה הפנייה תוכן וזה ערב. צבאות
הישראלי: השריון חיל להקמת

פתיחה
 בכיבוש המרכז, בחזית האחרונים הניצחונות

 לעין הבליטו הפשיטה, גדודי ובהפעלות נצרת
 לסוגיו השריון חיל של המיוחד ערכו את כל

 תחליף, כל אין זה נשק שלסוג ההכרה השונים.
 ההגנה בתכניות יסוד אבן לשמש צריכה

ישראל. צבא של וההתקפה
 יהיה שציודו שריון חיל להקים נצליח אם

 העזר ושירותי כראוי, מאומנים אנשיו חדיש,
 כושרו את לקיים בכוחם יהיה שלו המיוחדים

 קטן, אנשים במספר נוכל - השריון רכב של
 כוח ולהפעיל עזרה, להושיט להתגונן, יחסית,

 הנפתלים לגבולותיה מתפרץ אויב כל נגד הולם
המדינה. של

 ומצויד מודרני אך קטן שריון חיל של מציאות
 וההתגרות הכיבוש תאוות את תרסן כהלכה,

המדבר. כוחות של
 של הים וחיל האוויר חיל הקמת עם בבד בד
 על ההגנה בעיית את לפתור יש ישראל, מדינת

היבשתיים. גבולותיה
 גדודי והעמדת גדולים מצב חילות החזקת

 שאין מעמסה יהוו הכן במצב רגלים חיל
 לנו נכון רבים דורות במשך עוד בה. לעמוד

 שאינו מי רבים. כנגד מעטים עמידת של גורל
 את מכאן להסיק חייב הנס, על לסמוך רוצה

 שריון חיל הקמת היחידה: ההגיונית המסקנה
 של העיקרי כמשען ובציודו, באיכותו משוכלל

 שריון חיל של קיומו עובדת אם היבשה. צבא
 יהיה לא המדינה, לאויבי תספיק לא ישראלי
 וטווח עונשין, משלחת של בתפקיד כמותו

 תשובת את יביא הקלים גדודיו של הפשיטה
לגבולות. מעבר הרחק ההגנה צבא

 שריון חיל להקים עלולים שכנינו גם אמנם
 לקיים בכוחם שיהיה להניח אין אך משלהם,

אותו.
הבעיה: עיקר וכאן

 הטכני בכושר תלוי שריון חיל קיום
ראוי טכני בסיס בלי המדינה. של והתעשייתי

 חיל אך שריון חיל קניית אמנם תיתכן לשמו,
 הראשונה, ההתמודדות עם להתקיים יחדל זה

 המדינות מכול חזקים אנו זה בשטח ודווקא

אותנו. הסובבות
 והמשוריינים הממוכנים הרכב כלי אחוז

 אחת על (טנקים קרב בתנאי בשדה הפועלים
 מכלל ויוצא מתקלקל אשר וכמה), כמה

 הם כשהתנאים גם ביותר, גבוה הוא שיחוש
 פעולה כושר של מהירה החזרה "נורמליים".

 מכריע טקטי גורם להיות הופכת הרכב לכלי
המערכה. בגורל
 כלי לייצר הארץ תעשיית באפשרות אין

 ביכולת המזרח, בכל לנו דומה אין אך רכב,
 שנפגעו(אם הרכב כלי את לתקן שלנו הטכנית

 ובכישרוננו לכך) הדרוש את מועד בעוד נכין
השריון. חיל את לקיים

דרושים: שריון - חיל של לקיומו
ותחזוקה. חילוץ שירותי א.

תיקונים. שירותי ב.
 תותחנים, טכנאים, לאימון: ספר בית ג.

 ואנשים מפקדים, אלחוטאים, נהגים, מקלענים,
המסייע. הושק סוגי בכל מאומנים

 הדרושה התכנית מפורטת המסמך בהמשך
פרקים: בשלושה הטנקים, ותיקון לתחזוקה

והחזקה. העברה חילוץ, שירותי א: פרק

תיקונים. שירותי ב: פרק
שריון. לרכב הספר בית ג: פרק

 פגום המקורי המסמך המערכת: (הערת
במלואו). כולו את הבאנו לא ולכן בחלקו

טנקים לרכש אירנפהב ליחנתש
 ידי על ירוחם נשלח ו948 באוגוסט ו5ב־

 ורכישת איתור לצורך לאיטליה הביטחון מערכת
 הוא האמריקני. הצבא של מושבתים שרמן טנקי
 ספיר) פנחס קוזלובסקי(לימים פנחס עם נפגש

 סיפור ובמימונו. העניין בנחיצות אותו ושכנע
 של בסיועו לארץ, ושליחתם הטנקים רכישת
 את להשיג שהצליחה סירני, ועדה ארזי יהודה

 הפלגת את שאפשר האיטלקי היצוא רישיון
תסריט לשמש היה יכול בארי, מנמל הטנקים

 לארץ הגיעו טנקים גרוטאות 30 הוליוודי. לסרט

 מטען תחת מוסתרות כשהן 1948 באוגוסט
 בתקופת שהגיעו אוניות שתי בבטן בצל של

 כניסתן ונמנעה ישראל על שהוטל אמברגו
 סולקו חיפה, בנמל האוניות את לפרוק כדי לנמל.

 הזמנתם באמצעות מהמקום הזרים המשקיפים
 לראות היה מרגש הכרמל. על שתייה למסיבת

 טנק לכל שנשקו הסלוניקאים הסווארים את
לרציף. במנופים שהורד

 וכולם ליטווינסקי בתל בסדנה טופלו הטנקים
 שתוקן הראשון השרמן טנק לכשירות. הוחזרו

 הוכתר ירוחם, עמד שבראשה ,8 חטיבה בסדנת
 הושק זה טנק שדה". "יצחק טנק 1948 באוקטובר
 רעייתו אסתר, ידי על מהסדנה ביציאה בשמפניה

 נוספים שרמנים עם יחד אלה, טנקים ירוחם. של
 השריון לחיל הבסיס את היוו בהמשך, שנרכשו

צה״ל. של

בן־גזריו[ דוד הממשלה שוא עם פגש7נ

 בא 1948 נובמבר חודש בסוף הימים באחד
 לראות כדי בן־גוריון, דוד הממשלה ראש לסדנה

 שרכש הראשונים השרמנים 30 את עיניו במו
 ויחד בבואו, אליו ניגש ירוחם באיטליה. ירוחם
 התיקונים פעולות התבצעו שבהן לסככות צעדו

 הממשלה ראש פנה הביקור בהמשך הנדרשים.
 אנשי "כמה אותו: שהפתיעה בשאלה ירוחם אל

 הייתה: תשובתו הסדנהז" בסגל לך יש מח״ל
 "אז בתמיהה: המשיך ובן־גוריון אחד." לא "אף

 בצבא מניסיוננו בא "הידע זה?" לכול הידע מאין
 כפכפי. ענה השנייה" העולם במלחמת הבריטי

 שבע שהיה ונראה והתמיהה, השאלות תמו בכך
 כול וחימוש תיקון שיפוץ, בסדנה. מביקורו רצון

 חדרו אף מהם 4 חודשים. כמה נמשך הטנקים 30
.1948 בדצמבר 8 חטיבה עם לסיני

דבר אחרית
 מכיוון לפיליפינים ירוחם נסע 1950 בשנת

 גילה שם אך שרמן, טנקי שם שיש לו שנודע
 מצבם בגלל שימוש עוד בהם לעשות ניתן שלא

 מנועי ורכש לאנגליה נסע 1951 בשנת הגרוע.
מהארסנל שרמן טנקי 40 ועוד לשרמנים, טנקים
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שריון חיל להקמת בדרישה 1948 ביולי כפכפי ירוחם ממכתבו קטת

 ירוחם היה 1954־1952 בשנים צרפת. צבא של
 צה״ל בכול ו־ב׳ א׳ רכב לכל האחראי טכני קצין
 והועלה החימוש) חיל (לימים טכנאים בחיל

 בנסיעות פעם מדי המשיך ובמקביל רס״ן, לדרגת
 כחבר נסע 1954 בשנת לאנגליה. בעיקר רכש,

 13אי־אם־אקס־ טנקי של לרכישה המשלחת
)13-AMX( .בצרפת

בבית השתלמות לשנת נשלח 1955 בסוף

 הבריטי הצבא של לטנקים לטכנולוגיה הספר
 הבריטית שריון בדיוויזיית ביקר הוא באנגליה.
 מפקד - החדש לתפקיד ארצה וחזר בגרמניה

 אלוף. סגן לדרגת והועלה השריון בגייסות חימוש
 לתפקיד הדרום לפיקוד ירוחם עבר 1959 בשנת
 הטנקים שמרבית כיוון בפיקוד, חימוש מפקד

 השרמן טנקי סיני במבצע הדרום. לפיקוד הועברו
היבשה חילות בראש השריון חיל את שהציבו הם

 הימים ששת במלחמת גם בעול לשאת והמשיכו
הכיפורים. יום במלחמת ואפילו

 ובמשך מצה״ל ירוחם השתחרר 1963 בשנת
 הביטחון במערכת לשרת המשיך רבות שנים

 נפטר כפכפי ירוחם הממשלה. ראש ובמשרד
.91 בגיל 2010 בשנת

ז״ל כפכפי ירוחם של בנו הוא כפכפי אמנון *


