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 מ חיים ארז"ט אל"המח

 גיוס החטיבה

לפני כן היה תהליך של שבועיים  .5..0..3ביום ששי בבוקר  החטיבה קיבלה פקודת כוננות

: פרשו את זה בשני דברים . תגבור כוחות כוננות, שהתחיל להסתמן אצל המצרים וגם אצל הסורים

ואצל הסורים . אצל המצרים פרשו את השינויים שחלו באויב באזור התעלה בתרגיל גדול שיש להם

 . קצר לפני המלחמההמיגים שהיתה בדיוק זמן  5.פרשו את הענין ככוננות בגלל הפלת 

תגבר את הגבול המצרי , הכניס את היחידות הסדירות שלו לכוננות -ל עשה "על כל פנים מה שצה

וניתנה איזושהיא אתראה לכוננות ביתר , והסורי עם כל היחידות הסדירות שהיו לו בעיקר בשריון

כנה לגייס את ביום ששי ניתנה פקודה לאוגדה שתיכנס לכוננות ותהיה מו. יחידות המילואים

ביום ששי אחרי הצהריים נתתי הוראה להודיע לכל קציני החטיבה בטלפונים ולצוות הגיוס . אנשיה

ט "אז באותו מקרה אמר לי הסמח. שלא יזוזו לשום מקום, זה היה ערב יום כיפור, הראשוני הביתה

וע ביום כיפור תשמע אתה מסתבך ואחר כך יבואו ויתלוננו אצל קצין הקבילות שלא נתנו להם לנס

מרכז . קיבלנו פקודה לגייס את האנשים והתחלנו לגלגל את הגיוס 0350-ביום כיפור ב. לטיול

נעשו מספר פעולות . הוא היה מיועד לדלג לתל אביב לבית המוסיקה. הגיוס שלנו היה בחסה

שו עם בטלפונים הודיעו לכל צוות הגיוס הראשוני להגיע לנקודת המפגש למקום שבו יפג. במקביל

, ובמקביל התחילו להעמיס את כל החומר וזזו לכיוון מקום המפגש, מפקד מרכז הגיוס והצוות שלו

הגיעו לשם אז לא היה מפתח ולא היה מי . משם התחילו הבעיות. לבית המוסיקה שליד יד אליהו

 ודי, כ הנושא הזה התנהל בצורה טובה ויעילה"על כל פנים בסה. התחילו לעבוד בחוץ. שיפתח

 . מהר התחילו לנסוע המפיצים בכדי לאסוף אנשים

גם בשלב הראשון להפצה וגם . לא הגיע רכב. התקלות שהיו בשלב הזה היו בעיקר תקלות של רכב

 . בשלב השני כאשר כבר אנשים חיכו בנקודות המפגש ולא היו אוטובוסים להביא אותם הנה

נתקבלו לחטיבה בתחום , יש מאנשיהבערך כשל, החטיבה היא חטיבה חדשה כאשר חלק גדול....

כחודשיים לפני המלחמה ביצענו . ורק אז הם נכנסו לרשתות, חודשים לפני המלחמה 6-3של 

כך שרוב אנשי , כחודש וחצי לפני המלחמה עברנו מחסה לשדה תימן. תרגיל גיוס עד נקודות מפגש

 ....סניםלא הכירו את המח, לא הכירו את המחנה, החטיבה לא ביקרו פה אף פעם

לנו היו . בנושא זה מצב החטיבה היה גרוע ביותר. ח"התחום השני מבחינת החטיבה זה תחום הימ

להסבה  A.-לקראת המלחמה או לפניה התחלנו להכניס את הA [84M .].[ טנקי]לפני המלחמה 

לאחר . בשלב ראשון התכנון היה שכל הטנקים שעוברים הסבה חוזרים אלינו. ים5Aוהתחלנו לקבל 

. שעברנו לפיקוד דרום התכנית הזאת שונתה וחלק גדול מהטנקים הועברו ליחידות הסדירות בסיני



לנו : לפני המלחמה המצב שהיה הוא כזה . אנחנו היינו מיועדים לקבל טנקים מיחידות אחרות

וליס חלקם 'טנקים כאשר חלקם בג 84ס לשריון "היינו צריכים למשוך מביה. טנקים 22בחטיבה היו 

זה כמובן כאשר זה . א"ממש 4-ו 20ד "טנקים בה 0., 630[ סדנא גייסית]טנקים ב 3., טהבשב

אבל זה המצב שבו תפסה , היה סביר, היה על הנייר בלבד ואף אחד לא חשב שתהיה מלחמה

כמובן שטנקים לא היו . טנקים 40כ קיבלנו "סה. 05.מקורות לקבלת טנקים היו . אותנו המלחמה

בתחום הזה כמובן ברגע שהתחילו להגיע אנשים עשינו תכנית איך . יו בעיותמוכנים וכשירים וה

ס לשריון "של גיורא יקבל את הטנקים בביה .ואז סיכמנו שגדוד , לקלוט את הטנקים האלה

של  5גדוד . א"וממש 20ד "טנקים שבחטיבה ויקבל תוספת מבה 22של עמי יקבל  2גדוד . וליס'ובג

לאחר מכן פירוט של הצטברות הכח ניתן . 20ד "ה ותוספת מבהשמעון יקבל את הטנקים בשבט

 .לקצין החימוש להסביר

נ היה מעט .נ, לא היה לפי תקן רכב אחר. מים"מבחינת רכב אחר היה לנו מעט מאד רכב כולל זחל

אבל . משקפות וכל הדברים האלה הרגשנו יותר במלחמה, היה לנו מחסור גדול מאד בנשק. מאד

מסתבר . ס לשריון"היו קשיים גדולים מאד בקבלת הטנקים מביה. חצי ריק ח היה"למעשה הימ

חלק . לא היו מכשירי קשר, לא היו כנות, חסרו מקלעים, חסרו משקפות. שהטנקים לא היו מוכנים

א חלק מהטנקים שהיינו צריכים לקבל לא היו "במש. ל"בשבטה כנ. מהטנקים לא היו תקינים

 .הרבה מאד דברים שסוכמו לא היו מוכנים -בקיצור הסתבר [. ל"כנ]. 20ד "וליס ובבה'בג, מוכנים

 

 קצין אפסנאות חטיבתי סרן דוד טל

 אנחנו נדבר ואם, היה לנו חוסר באמצעים. כחודש לפני המלחמה הגשנו לאוגדה דרישת אמצעים...

. 8.במקום  .יפי סיור היה 'ג. נ היו רק שבעה.נ. מים בחטיבה"זחל 83מים חסרו לנו "על זחל

 03מקלעי . 63היו לנו רק  200במקום  05מקלעי . מקלעונים, אקדחים, גרורי מטבח ומים[ חסרו]

[ אישי]כ מה שהיה בחטיבה זה ציוד "סה. קסנונים לא היו[ זרקאורי. ]6.משקפות רק . לא היו לנו

, יוסקיבלנו פקודת ג 0350ביום שבת בבוקר בשעה . ...והפריט היחיד שהיה לנו בנשק היו עוזים

התחלנו להכין את המחסנים לקראת מסירתם לסגל המילואים וראינו שזה ...פתחנו את המחסנים

ט לנפק ציוד ללא חתימה "קיבלנו הוראה מהמח. חלוץ של סגל המילואים לא הגיע בזמן. לא הולך

מבחינת כמות העוזים בחטיבה . וכאן היתה בעייה גדולה בנשק. ישירות מהסדיר לאיש מילואים

לטנקיסטים . אבל כל חייל שהגיע בא לנשקייה וקיבל עוזי, בדיוק הכמות שמגיעה לנו היתה

-איש ונשק היה רק ל 2,000-כשהגיעו לכאן קרוב ל, האחרונים שהגיעו לא היה להם נשק בכלל

 -זה גרם לשיבושים שאנחנו ראינו בתחילת המלחמה . היו הרבה חוסרים....איש  300,.-600,.

היתה הצטיידות מאד חפוזה ... רי הקשר שאין להם נשק ואין להם תחמושתאנשים שצעקו במכשי

כל הדרגים ...נשאר פה במחנה...A.של [ היה]רוב הזיווד שלנו ... ה לקחו מה שבא ליד'והחבר

שהיו בגדודים נפגשו איתנו בטסה ואז ראינו כמה חוסר יש במזון ובדלק ובתחמושת ורק שם 

 .    התחלנו להתארגן



 

 ן אריה פרסי"וש חטיבתי רסקצין חימ

טנקים שהיו  3.בסדנא גייסית ...'בטיפול דרג ג 2מתוכם , טנקים 22בבית הספר לשריון היו ....

אותם הטנקים שלומדים  -טנקים  0. 20ד "בבה. טנקים מסיני בסבב טיפולים, בסבב טיפולים

טנקים כשירים : כאשר התשובה היתה לקצין האפסנאות ביום ששי , מפורקים, עליהם מכונאות

אמרו שיסגרו  2, גמורים 6מהם , טנקים 4א במחזור הליין היו "במש. אפשר לבוא לקחת

הגיע גיורא , ט חילק איזה גדוד מקבל מה"וכפי שהמח, כאשר קיבלנו את הפקודה לגיוס....אותם

 3 טנקים עם בעיות כשירות ועוד .טנקים שהיו שם הוא גילה  22ואז מתוך , לבית הספר לשריון

וליס בסדנא 'בג. 'היו בעיות דרג ג 2-כאשר ב, טנקים 22בשבטה היו . עם בעיות במערכת הירי

 22[. הטנקים היו מפורקים 20ד "בבה. ]שעות 56-28והשאר כעבור , טנקים מוכנים 0.גייסית היו 

 ....טנקים שהיו פה בשדה תימן היו מוכנים

 

 ן יצחק קאול"קצין הקשר החטיבתי רס

, הטנקים שקיבלנו בשלושת המקומות האחרים: ריות שהיו מבחינת ציוד קשר הבעיות העיק

. כובעים ופתילים רבים כדי להשלים את הטנקים, טים"היו חסרים בהם מק, השונים משדה תימן

פים שירדו "והיו מ, 88טים "היה חוסר רציני במק....הדבר גרם לעיכוב בירידת הטנקים למלחמה

היה רק למפקדת ( 300ש "רק)רכב קשר . היו ערכות טכנאים לא....88ט "למלחמה בלי מק

 ....החטיבה

 

 ט"מח

הגדוד הראשון של . כ החטיבה עשתה את ההתארגנות שלה די מהר"סה...למרות כל הבעיות שהיו

שעות אחרי שקיבלנו  3.זאת אומרת , 3.+זה בק, עמי שהתארגן במחנה בשדה תימן ויצא מפה

וכמובן זה בקצב הרבה יותר מהיר ממה , הוא התחיל בתנועה לכיוון סיני, את הפקודה לגיוס

מבקש מהגדודים לפרט בקצרה מה . גם יתר הגדודים עשו את העבודה די מהר. שנדרש בפקודות

 .     ולוח הזמנים שלהם עד התחלת תזוזה מן המחנה, היו נהלי ההצטיידות שלהם

 

 גיורא לב  ן"רס 268ד "מג

טנקים בסדנא  ..ועוד , ר"ממדור תותחנות ומדור נט, ס לשריון"טנקים מביה 22היינו צריכים לקבל 

מצב . במוצאי יום כיפור קיבלתי הודעה שאת הטנקים מסדנא גייסית לא מקבל. וליס'בג 630 גייסית

היתה לי איזה שם חוליה של . לא כשירים בכלל 6-.בערך . ש היה חמור מאד"הטנקים בבסל 22

היה איתי יורם קצין החימוש . כשירים 2יש רק  22-פיקוד דרום שבחנה אותם והם טענו שמתוך ה

כל מה שראינו כן כשיר לא כשיר פחות או יותר סגרנו . קח כלים והתחיל לסגור זרועותהוא ל. שלי

הבעייה היתה שאנשים נסעו לשדה . צוותים 6-.ש "בערך בחצות היו לי כבר בבסל. על המקום



. וליס'היינו צריכים להפנות אותם לכאן באוטובוסים ולקחת אותם לג. וליס'תימן בעוד הטנקים היו בג

וליס כי היה 'ג להודיע לכל מי שבא שירוץ ישר לג"ד דבר נסעתי לחסה וביקשתי שם מהשעשיתי עו

חיילים בטעות לחסה  0.-3.הגיעו איזה . לי חשש שכמה מהאנשים לא יודעים שהמחנה עבר

רצו בהתחלה שנחתום על כל פריט . ש היתה זיווד"הבעייה העיקרית בביסל. וליס'ומשם רצו ישר לג

אחר כך , אז בהתחלה עוד הייתי שקט. גם תעודת ספק וכל מיני דברים כאלהביקשו שם , זיווד

מקלעים לא רצו לתת לנו מכל מיני סיבות . התחלנו פשוט לפתוח את המחסנים בכח ולהוציא ציוד

גם אלה שהיו להם מקלעים ברור . מקלעים 8כ היו בגדוד "ש ונדמה לי שסה"פנימיות של ביסל

קיבלנו ציוד קשר שפרקנו משולחנות . ה ביותר היתה ציוד קשרבעייה חמור. שהם גנבו אותם

. ש וזכרתי שבארונות הצוערים יש"אז טוב שהייתי פעם בביסל, ש ולא היו כובעים"הלימודים בביסל

בונקר . דבר נוסף זה נושא תחמושת. ארונות ומצאנו שם כובעי קשר ולקחנו אותם 80פתחנו 

הבונקר נמצא שם בבנין שרק רכב אחד יכול לגשת . סהתחמושת מרכזי של כל הסביבה שם זה בח

למזלי שם התחילו לחמש . וליס זה עסק של שבועיים'לקחת ואם רוצים להוציא תחמושת מחסה לג

 68.היו שם טירונים שסחבו תחמושת מחסה לחטיבה . ש"על המגרשים של ביסל 68.את חטיבה 

לא היתה . לקחנו מהם והעברנו אלינו וליס וכשהביאו את התחמושת לצנטוריונים'שהתארגנה בג

וטנק  .פלוגות של  5טנקים בנינו  22-מ. אחרת לא היינו מגיעים עוד הרבה זמן, שום ברירה אחרת

שתיהן . מיכליות 2ש היו ריקים ושלחו לי מהחטיבה "הטנקים בביסל. היתה בעייה של תדלוק. ד"מג

. ט שאני אסע עם מה שיש"ן עם הסמחקבעתי בטלפו. היו לא תקינות ואי אפשר היה לתדלק מהן

לא היה אוכל בכלל . כאן בשער של שדה תימן קיבלתי עוד מיכליות וגם שתיהן לא היו תקינות

. ומי שהצליח לסחוב חמישייה אז היה, ש סירבו לתת לנו מנות קרב"בביסל. והאנשים היו רעבים

בכלל שקיבלנו אוכל היה ביום נדמה לי שהפעם הראשונה . בבוקר' הבטיחו לנו ארוחה חמה ביום א

 .שלישי או ביום שני

פ מפקדה ופלוגת "מ, ד"נשאר סמג. כאן בשדה תימן אני למעשה לא ידעתי בדיוק מה קורה

: מים "זחל 3כ לגדוד "קיבלנו בסה. קבעתי איתם בטלפון להיפגש בבוקר כאן ליד השער. ש"החרמ

זה . זילים וזהו .וקיבלנו . חל טכניד וז"זחל מג, זחל חבלה, זחל מרגמה, ש"לפלוגת החרמ 3

 .  ש"למעשה היתה פלוגת מפקדה ופלוגת החרמ

 

 עמי מורג       ל"סא  333ד "מג

מצאנו את ארגזי הזיווד מונחים לפני . טנקים של מפקדת החטיבה 5טנקים ועוד  3.היו לנו ...

ההגעה של הקצינים והחיילים בעיקר של . כל טנק עם ארגזי זיווד של הצוות שלו. הטנקים

הזרם הרציני הגיע רק בשעות הלילה הראשונות . הטנקיסטים היתה בהתחלה קלושה מאד

לא היו כנות ... הגיעו התחילו להכניס את הזיוודים וזיוודו את כל הטנקיםוהקצינים הראשונים ש

, גם לא היה מזון. היו חסרים אפיסקופים. לא היו משקפות ואמצעי ראיית לילה, למקלעי מפקד

 .מבחינת כשירות כל הטנקים היו כשירים. מנות קרב חירום



 

 ן יהודה טל"רס 333ד "סמג

היה קצין , היה הדוקטור', פ ז"היה מיקי שחר מ. ר מספר קציניםכשאני הגעתי הנה אז היו פה כב

הקצינים עם מספר חיילים סדירים שאפילו בחלקם לא היו .'פ ו"הקשר ונדמה לי גם ירון סמ

כאשר נתנו אז  2.00-2050עיקר הכח התחיל להגיע בערך משעה . טנקיסטים זיוודו את הטנקים

מבחינת .... רשמנו מיד ושלחנו אותם להצטיידות שאותם, לאנשי צוותים, עדיפות לטנקיסטים

ולקראת בוקר של יום ראשון ...' פ ח"א שלחנו את סמ"הטנקים הנוספים שהיינו צריכים לקבל ממש

הטנקים האלה הגיעו עירומים ונאמר לנו שהזיווד צריך להגיע ממקום  6. טנקים 6הוא הגיע עם 

ה הזאת באיזור טסה היינו צריכים להשלים אנחנו לפלוג. הזיווד הזה היה חלקי ביותר. אחר

, בלי מקלעים, הם הגיעו בלי אפיסקופים. י זה שהיינו צריכים להוציא מטנקים אחרים"אפיסקופים ע

ש נעשתה בצורה מאד "ההתארגנות של פלוגת החרמ. ועוד חוסרי זיווד נוספים, בלי כנות

ה צריך לדחוף אותם בכדי שהם מהם הי 30%, מים היו זרוקים מחוץ לסככות"הזחל. פרטיזנית

זיווד שהיה וחיכו + אנשים  0.מי שהיה תפס זחל נסע איתו לאפסנאות להעמיס ציוד . יניעו

פ מפקדה הגיע הוא התחיל לארגן את הנושא "זילים וכשמ 4.-קיבלנו כ: בנושא הרכב . לאנשים

זה היה ביום שני  אוכל לא היה פה ובפעם הראשונה שחיילים קיבלו אוכל. של הרכבים והדרגים

 . בצהריים

 

 ל שמעון בן שושן"סא .23ד "מגתקציר דברי 

 5. 20ד "מבה 0.ט בשבטה ועוד "טנקים של קמ 23מבחינת חלוקת הטנקים היינו צריכים לקבל 

מ שלו "והוא יצר קשר עם מ 20ד "לבה' פ מ"שלחתי את עודד מ. מהטנקים בשבטה לא היו כשירים

חשבנו שהטנקים  20ד "לאחר שהתברר מצב הטנקים בבה. 20ד "שהיה בדרך והיפנה אותו לבה

ואז אמרתי  630-טנקים מ 0.קיבלנו הוראה למשוך . במלחמה ואין טעם לחכות האלה לא ישתתפו

הטנקים בשבטה היו אמורים להיות מזוודים ומוכנים . לקבל את הטנקים 630-לעודד לנסוע ל

ובשבטה היו אמורים להיות עירומי , כולל נשק וקשר ומוכנים לכוננות פרט לתחמושת, לכוננות

קיבלו משימה לרדת לשבטה ' ול' פ כ"מ. קים בצורה הכי מהירהתחמושת מוכנים לחמש את הטנ

. לקבל את הטנקים ולחמש אותם, טירונים שקיבלנו מהחטיבה 20עם אנשי הצוות שהגיעו ועם 

ה לזרוק את הטנקים בשדה היתה הורא ולמוביליםתימן הגיעו על מובילים לשדה  630-הטנקים מ

התחמושת בשבטה לא . אותם לשבטה לשמחתיהם הביאו  פ"גלל התעקשות של המב תימן אבל

גם לא . עדיפות שימוש -ורוב התחמושת היתה תחמושת אימונים , היתה מאורגנת כמו שצריך

על הטנקים היו כסאות גנן . היתה תחמושת מספקת ושלחו לנו תחמושת נוספת משדה תימן

צריכים לעקור את מרותכים ובגלל שכבר התחלנו לחמש את הטנקים ולא ניתן היה לרתך היינו 

גררנו . אחת יכלה לנסוע ולא יכלה לתדלק והשנייה להפך  -מיכליות דלק  2היו לנו . הכסאות בכח

החטיבה שלחה לנו עוד מיכליות וגם הן נתקעו . אחת עם השנייה ותדלקנו אבל הדלק לא הספיק



שר במיוחד חסרו עם זיווד חסר כא, טנקים .2כך יצאנו עם . וגררנו אותן כדי להשלים את התדלוק

. שלא הגיעו, וללא מנות קרב, חוליות רזרביות, מדידים, אפסיקופים לנהגים ולמפקדים ומקלעים

 .ם"נשארה להמתין לזיווד ולצל' פלוגה מ

 

 אורי זכאי ן"סה רטיבחה ן"קמ

 .ט לא הכרתי פה אף אחד"פרט לסמח .בבוקר 0:00.בה ביום כיפור בשעה אני הוצבתי לחטי

מבחינת מפות  .דבר ראשון שעשינו היה לקבל מפות ממחסן המפות האוגדתי .התחלנו להתארגן

הו ובוהו אחד גדול מכיוון שכולם היו במחסן אחד ופוטוסטטים זה היה ת מבחינת ,זה זרם בסדר

מה שכן הספקנו לעשות זה לחלק מנות גדודיות וחלק מהמפות גם  .כשאין מנות חטיבתיות

עד איפה מגיעים לא  .הכנו מפות לאורך כל גזרת התעלה אבל רק מה שצמוד לתעלה .להדביק

למעשה רק הגיליון של  ,"חגית"זור של קצת מזרחה ליהתחילו מהאן שהיו מפות ה לכן למי ,ידענו

 .גזרת התעלה

 

 ט"מח

ואני , היתה פה התרוצצות עצומה. גם השלישותי וגם האפסנאי היה גרוע, השלב של ההתארגנות

. ליחה להגיע למגע עם האויב ועוד בין היחידות הראשונותחושב שזה בכלל היה נס שהחטיבה הצ

למרות כל הקשיים , כולל בחטיבה שלנו, 85.כדאי שתדעו שאחוז הגיוס הכי גבוה היה באוגדה 

 .   שהיו

 



 3.3.3.שדה תימן    -מ ומעלה "מרמת מ  -סיכום מלחמה  תחקיר 

 קרבות הבלימה  -'   פרק ב

.1.01.7  -  31.01.7 

 

 ט"מח

טנקים הגיע  21-עם כ 257גדוד . "ספונטני"הגיע לציר  599הגדוד הראשון  7.10-ב 1400לקראת 

שבע בערב לאיזור רפידים שם תדלק -הגיע לקראת שש 264גדוד . 1700בשעה  "ספונטני"לציר 

, גדהנפגשנו עם סגן מפקד האו: המשימות של החטיבה באותו יום . התארגן והתחיל לנוע קדימה

להיות מוכן , "ספונטני"והפקודות היו לתפוס את איזור ציר  ,דיברנו עם מפקד האוגדה בקשר

 ."חזיון"ולהיות מוכן להוציא את האנשים מהמעוז ב "הברגה"לתפוס את איזור בבוקר  8.10לקראת 

תכננו את הפעולה "( ספונטני"נפגשתי עם עמי בצומת הציר )הגדוד של עמי : הפעולות שבוצעו 

עם שחר עדין בחושך עמי יעלה על ציר הכביש : עקרי התכנית היו ". חזיון"להוצאת האנשים מ

לתוך מעוז " חביבה"וינוע כאשר הוא נע קדימה על ציר הכביש " הברגה"מ ל"שמוביל מציר החת

באותו זמן צריך לתת לו  257ש שלו ועם טנקים כאשר גדוד "הוא היה מצוות עם חרמ". חזיון"

לנו אישור לפרוץ לקראת הבוקר הסתבר שלא קיב. הפעולה היתה צריכה להתבצע עם שחר. חיפוי

ולהיות מוכנים לפי פקודה לבצע את הכניסה " הברגה"היו לתפוס את איזור קדימה והפקודות 

נסעתי , עם עמי נע קדימה 599בלילה גדוד . וץ מערבה לתפוס את קו המיםאו לנסות לפר" חזיון"ל

לבלום את האויב במידה וינסה לפרוץ כדי " הברגה"פס את השטח לרגלי ת, איתו למקום הזה

-ספונטני"נשאר בצומת  257שמעון עם גדוד ". הברגה"ושיהיה מוכן בבוקר לתפוס את , קדימה

הגיע בערך בשעה  264גדוד ". הברגה"ר נע והתפרס על בבוק 0600עם שחר לקראת , "כרטיסן

בחלק  599כשגדוד , גדודים 3" הברגה"ואז היינו פרושים באיזור " הברגה"לאיזור  0900-0800

". זנגביל"נוע לכיוון למדרום והתחיל  264בחלק הדרומי וגדוד  257גדוד , "הברגה"הצפוני של 

. מ מאיתנו"ק 4-3כוחות גדולים של אויב במרחק ו לינמשך כל שעות הבוקר היינו פרושים ואז גי

מבחינת פעילות אויב הם . לא קיבלנו, ביקשתי כל הזמן אישור לפרוץ מערבה. התחלנו לנהל אש

מבחינת התמונה האוגדתית מדרום לנו היתה . הרבה קטיושות, הפעילו בעיקר מטחי ארטילריה

ישבה  600וחטיבה , "זנגביל"ישב ב 79חלק שלה גדוד , "חלוץ"שישבה על איזור  14חטיבה 

      מחליפה אותנו  162התקבלה פקודה שאוגדה  1000לקראת שעה ". מכשיר-חמדיה"מדרום באיזור 

כיוון שבמיתלה יש בעיות רציניות ביותר ויש שם , ואנחנו צריכים לרוץ במהירות לכיוון המיתלה

המצרית מתחילה לחדור  4ביזיה די  -התחושה שלי היתה ששם הולכת קטסטרופה . כוחות קטנים

במקביל לזה ברגע שעדיין עמדנו על . הפקודות היו לעזוב את המקום. וצריך לרוץ מהר למיתלה

גדוד אחר , "הברגה"גדוד אחד עבר מצפון ל. התחילה לעבור דרכנו 460ש "חטיבת ביסל" הברגה"

-ספונטני"לנוע חזרה לכיוון  בשלב הזה התחלנו ."חזיון"התחילו לרוץ לכיוון , עבר באיזור הדרומי



ואמר שהוא נתון בצרה  460ט "לכיוון המיתלה וכאן באחד השלבים התקשר אלי מח" כרטיסן

פניתי למפקד האוגדה אריק והוא . לפני כן הוא התקשר גם עם עמי. ושאשלח לו מיד גדוד לעזרה

יש פה טנקים של " הברגה"אמר לי שקיבלנו פקודה לרוץ מיד למיתלה ואני רואה פה ממש באיזור 

יש שם , אני לא יודע אם החטיבה כולה או שגדודים שלה, האוגדה של ברן מהחטיבה של קרן

לכיוון  בלנו אישור לסייע ורצנולא קי. שיקחו את הצנטוריונים ויכניסו אותם פנימה. צנטוריונים

-ו 257רים הגדודים האח 2יחד איתי כבר הגיע למיתלה כאשר אחרינו נסעו  599גדוד . המיתלה

בדרך באיזור , חזרנו לטסה. כאשר הגענו למיתלה קיבלנו פקודה לחזור חזרה לכיוון טסה. 264

אסמעיליה ציר -לנסות לתפוס את כביש טסה: היו נפגשתי עם מפקד האוגדה והפקודות ידי 'הג

תכבוש את  600במקביל לזה חטיבה . וללחוץ מערבה" חמוטל"להיות מוכן לכבוש את , "טליסמן"

ידיעות על אויב לא ". ציונה-חגית-חמוטל"הגענו לאיזור  1600בערך בשעה ". חמדיה"ואת " מכשיר"

מכן גדוד  רלאח, "ציונה"חיפוי באיזור  599גדוד : התכנית היתה  .ראינו מה שהיה בשטח. היו לנו

ויכבוש " טליסמן"מציר הכביש בממד הצר שלה מציר " חמוטל"ושמעון יעלה על , יתקרב 264

ואם אני לא טועה  ,"מכשיר"וגם על" חמוטל"אינו כבר טנקים של האויב גם על עם דמדומים ר. תהאו

שמעון עלה ". ציונה"לאיזור " עכביש"הוא חתך דרך , הגיע גם גיורא. דפק שם כמה 599גדוד 

הוא בא מהחלק ". מכשיר"אני חושב שזה היה מכיוון , למעלה ואז התחיל לחטוף טילים מהאגפים

הטנק של  -טנק אחד נשרף מיד . היו לו שלושה טנקים. והודיע לי שאי אפשר לעמוד פה הדרומי

" סמןטלי"נערכנו על ציר  8.10באותו לילה של . קיבל פקודה לרדת חזרהשמעון . ל"יוסי קליין ז

פה היו לנו את הנפגעים הראשונים ". ציונה"מגע עם האויב באיזור  נשאר להחזיק 257כאשר גדוד 

 ". טלחמו"על 

 

 עמי מורג       ל"סא  599ד "מג

טיפול . ירדנו על שרשראות לכיוון סיני. בערך בחמש בבוקר 7.10אנחנו יצאנו מכאן ביום ראשון 

ברפידים עצרנו לקבל פקודות . 0930בל לבני בסביבות 'טיפול שני בג, 302-שהיה ראשון עשינו ב

. לא היו לנו שום ידיעות מודיעיניות מה קורה בשטח. ניבלבל 'עשינו כבר בג" היכון לירי"ה כשאת

הגענו לצומת רפידים ומשם שלחו אותנו ". היכון לירי"בל לבני עשינו 'ידענו רק שיש מלחמה אז בג

 מה שנעשה. ולהערך עליה להגנה" כרטיסן-ספונטני"לטסה כאשר הפקודה היתה לתפוס את צומת 

. מור לא לדפוק אותםשלמצנע יכולים להיות עוד לפנינו ו שרידי הגדוד שלאמרו לנו ש, מערבית לנו

-ו 34כ התקבלה פקודה שאנחנו ננוע ונתפוס את איזור "אח. שוב מבחינת אויב לא היה שום דבר

כאשר השארנו פה , ואני עם הפלוגה של רוני אחריהם, של מיקי קדימה' נענו כאשר פלוגה ז. 32

פה פגשנו פעם ראשונה את הכח . בטח את הצומתלא' פ של ו"מאחור מחלקה אחת בפיקוד הסמ

". כרטיסן-ספונטני" את עדיני שגם אותו שלחו לאבטח את הצומת הזו של, מהאוגדה של ברן

באיזור הצומת , עם הדמדומים קיבלנו פקודה להיכנס לחניון לילהכ התפרסנו כאן ו"אח, התקדמנו

, בפיקוד של שרגא' ים שהיוו את פלוגה חהטנק 6בלילה הצטרפו אלינו ". חזיזית"עם " ספונטני"של 



לחלץ " חביבה"בלילה קיבלנו פקודה להיות מוכנים עם שחר לפרוץ על ציר . טנקים 24ועמדנו על 

, בלי להדליק אור, עשינו קבוצת פקודות חפוזה. מעוז הפירדן, "חזיון"את הנצורים שיושבים במעוז 

 8-בבוקר של ה. ודיעו לנו שהעסק הזה בוטלבערך אחרי חצות בסביבות שתיים בלילה ה, ולמזלנו

והתחלנו לאתר אויב , התפרשנו, עלינו לשם". הברגה"איזור  לחודש קיבלנו פקודה לתפוס את

והתחלנו לירות על טנקים ותותחים , משקפות בגדוד 2היו , היה קצת קשה בלי משקפות. בשטח

חוץ מהפגזות ארטילריות לא  .זה היה די שעשוע כל העסק הזה". 31ערוב "שהסתובבו באיזור 

ירדנו . קיבלנו פקודה לרוץ למיתלה, בבוקר 10בסביבות , בשלב שני. הרגשנו שזו מלחמה

מ גבי עמיר וביקש "ש אל"ט ביסל"ואז נכנס אלי לרשת מח" ספונטני"נערכנו על ציר , "הברגה"מ

למטה ומתחילים  נכנסים 162למעשה קודם לכן ראינו את הטנקים של אוגדה . שנבוא להציל אותו

לא עשה , הסתובבו". חזיון"מתחתינו בכיוון , "ערוב"לציר " חביבה"טח שבין ציר להתרוצץ פה בש

אנחנו רצינו לרדת לעזור להם אך לא . רושם שהם יודעים מה הם רוצים ואז התחילו להידלק שם

כי , להציל אותוגבי עלה עלי בקשר וביקש שנבוא , ואז כשעמדנו לנסוע לכיוון המיתלההיה אישור 

הגענו למיתלה כאשר בדרך אמרו לנו . לא קיבלנו לכך אישור ורצנו למיתלה. החברה שלו נקטלים

אישית לא האמנתי שבבלגן הזה כשאיש לא יודע איפה הם ואיפה ". 79מבדיל "שאנחנו מתדלקים ב

נת אבל זאת היתה הפתעה ראשונה מבחי ,"79מבדיל "כוחותינו תחכה מיכלית דלק דווקא ב

ומבחינת , היתה פה מיכלית ענקית שתדלקה את כל הטנקים של הגדוד. הלוגיסטיקה של המלחמה

פה פגשתי את . מזון הפגישה שלנו היתה עם שיפוני כשהוא זרק לנו מנות קרב תוך כדי תנועה

הגענו לאיזור המיתלה עם . מפקד האוגדה שאמר שבמיתלה יש שואה וצריך לרוץ מהר למטה

ש "החרמ. ידי'שית באיזור הגיידי למיתלה ופלוגה של'וגה אחת באמצע הדרך בין הגפלוגה ועוד פל

" מבדיל"ציר  הוא התחיל להיכנס על אזשמע שירדנו למיתלה   -ד גם כן הגיע  "וחלק מהתאג

מ וירתה "מ 175עמדה שם איזה סוללת תותחים של . מזג אויר יפה. שום דבר, באנו לשם. דרומה

ידי ואחר 'בהתחלה לג. חוזרים חזרה, אמר קדימה, ט הגיע"המח. שום שואהלא היתה , בקצב איטי

בטסה היתה קבוצת פקודות חפוזה של החטיבה וקיבלנו פקודה להיכנס . חזרנו לטסה. כך לטסה

ש באיזור "ולהערך לשב" פוטון"לנסות להיכנס ל, "פוטון"לרוץ לאיזור ציר , "טליסמן"על ציר 

אני לא ראיתי לא את גיורא ולא את שמעון איפה . שמעון ואני, יוראסדר התנועה היה ג". מיסורי"

זה כבר היה ". ציונה"והתחלתי לרוץ לכיוון " טליסמן"נכנסתי ישר על ציר . שהם עמדו עם השדרות

הרבה טנקים בוערים וקשה . ש רציני מאד"אנחנו רואים שב" ציונה"באיזור . בשעות אחר הצהריים

התפרשנו . אי אפשר להיכנס" פוטון"דיווחתי אחורנית שלאיזור . מי ועל מיהיה לנו לזהות מי יורה ב

בסוף הצלחנו לאתר מי יורה עלינו אש מאיזור . ורה על מיוניסינו לאתר מי י" ציונה"באיזור 

, ירינו כמה פגזים ואז חטפנו הפגזה ארטילרית של זרחן בדיוק על העמדות של הגדוד, "מכשיר"

אנחנו קיבלנו . היו תנאי ראות גרועים מאד. 'פ ח"ונהרג סגן הלל מעוז סמ ,הפגזה מדוייקת מאד

       ".39טליסמן "פקודה לנתק מגע ולהיכנס לחניון באיזור 

 



 סרן מיקי שחר'  פ ז"מ

ן "ש של רס"פגשנו פה נגמ. לגבי הקטע הראשון כשהגענו לפה הוא היה הקטע הלא נעים במלחמה

מכאן . וא הודיע לנו שמכאן הוא האחרון שיוצא ממערב למזרחה. כים"אריק שהיה מפקד קורס מ

לנוע מערבה , ל"קיבלתי פקודה לנסוע עם מחלקה עם סרן עמיקם מעין ז ואז. מערבה הכל מצרים

. לא היתה לי מפה. אויב לא להיכנס לאש אלא רק לדווחני מזהה ואם א" 36ספונטני "עד איזור 

-והוא אמר לי שקודם אגיע ל 36-ד איך מגיעים ל"מגשאלתי את ה. 34-המפה שלי התחילה רק מ

פה עברו מעלינו כמה מטוסים שלנו , "34י ספונטנ"לבכל מקרה הגענו הנה . ואז אסע אחורה 34

ד שאני כבר יודע איפה "עתי למגעצרתי שם והוד. מ"התחילו לירות נ" הברגה"ומכיוון , לכיוון מערב

 . עד לשם לא זיהיתי שום דבר. הערבים

כל הירי . מהצד הדרומי ,וז שאת שמו אני לא יודעוקצת אחרי תע" 30אבנית "רת נכנסנו לציר למח

. התיקונים היו ברשת הגדודית בלבד. פים ירו"המ 2-ד ו"המג, שם היה ירי ברשת גדודית

. ט יוצא מן הכלל"רוני הוריד שם נ, (ט אחרי מחפורת"היה שם נ)ט אחד "רוני פגע בנ" הברגה"ב

אחרי זה נכנסו לשם שתי משאיות של קטיושות שעמיקם . היו עוד כמה יריות. 76PT-עמי פגע ב

כנסו ואז היינו כמו של הקטיושות הן נ' דיווח קטיושות ברשת הגדודית ובש, ל זיהה אותן"מעיין ז

 .אחרי זה נסענו למיתלה. כולן היו בול בתוך האיזור שלנו, שחורטייסים בענן 

 ,ט"אז היו לנו פקודות סותרות שעמי דיבר עם המח, 460זה חטיבה  -" פחם"לגבי הקטע הזה של 

ואחר כך אני שמעתי את גבי עמיר קורא לנו ולאחר כמה פעמים שהוא ביקש שנבוא לעזור הוא 

אלוף ] 103-מ, שיש לו אישור עבורנו לחזור ולהצטרף אליו( אז עמי לא היה ברשת)הודיע לנו 

צרתי ועמי גם כן כבר הסתובב ואז הודיעו לנו סופית שלא אני ע. הודעתי את זה לעמי[. הפיקוד

 .הולכים אלא רצים עד למיתלה

קיבלתי משקפת ואחד הצוותים שלי מצא , בדרך קיבלתי בצומת המיתלה ציוד. נסענו למיתלה

ד הודיע "המג, מערבה" טליסמן"חזרנו בחזרה וכשנכנסנו בצומת טסה על ציר  .פ"משקפת למ

הקמתי קשר ". חמוטל"ואז התחלנו לראות את כל המדורות מכיוון , ברשת שאנחנו נכנסים מערבה

שהם נלחמו פה , פלוגה של סימון, מגדוד של דן ספיר' של פלוגה ג 2מ "וענה לי מ" מוסקיטו"ב

הוא הודיע לנו . רמכיוון שלא יכולתי לזהות שום דב" חמוטל"שאלתי אותו אם הם באמת ב. למעלה

התארגנו באיזור הזה והתחלנו לירות כשכאשר . שהוא לא יודע איפה הוא נמצא ורק שלא נירה

בערך בעליה , ברגע שאנחנו עלינו ירד אותו גדוד של דן ספיר להניע את הטנק שלו שנשאר למעלה

והוא  3מ "משמאלי עמד אמנון עמיקם מ. עלינו למעלה והתחלנו לירות". חמוטל"למשפך של 

ואז הודעתי לו והוא התקפל לכיוון הזה ואמנון ירה , ממש מהגב" מכשיר"התחיל לקבל אש מכיוון 

עמדנו שם התחיל להיות חושך והרגשנו כמו אידיוטים שהם ". חמוטל"והשאר ירינו לכיוון " מכשיר"ל

הימניות המחלקות  2. אז התקפלנו לאחוראחרי זה כבר לא היה מה לעשות . רואים אותנו ויורים

של  פגע בקצה הצפוניאמנון עם המחלקה שלו כן . לא זיהיתי אם הם פגעו או לא" חמוטל"שירו ל

 .כאשר הוא היחידי שירה שם אמנון פגע. מה התוצאות אני לא יודע. מטרות 2-לפחות ב" מכשיר"



, עד שאיתרו אותו, ל"הלל ז', פ ח"אחרי זה התקפלנו לחניון לילה והתחיל החיפוש אחר סמ

ד שינועו אלינו כוחות רגליים מכיוון דרום מזרח ויצרו "קיבלתי פקודה מהמג. והתארגנו שם בחניון

עברנו את , התקפלנו. כולם היו ערים. ישבנו שם כל הלילה. לא ידענו כלום. איתנו חבירה בלילה

לא , קיבלנו שם את הפקודה לגבי חבירה. התארגנו שם שלושה גדודים בקווים. הכביש בחזרה

ה לזהות נצנוצים ובסוף הודיעו לנו שהחבירה לגבינו בוטלה 'ואז פתאם התחילו החבר, דענו מהי

ה שיצאו מאחד המעוזים והלכו כל הלילה 'וכנראה שזה היו חבר, ם הולכים לאיזה גדוד אחרהוש

בלילה . זה לשבת ולא ידענו אם זה ערבים או שלנו, כמובן שכל מה שהשתמע מכל זה. והגיעו אלינו

. ן שיפוני ייבדל לחיים ארוכים מאד והביא סיגריות לצוותים ותחמושת בלי הגבלה וסוללות"יע רסהג

 .ומבחינה זאת המורל היה גבוה .לא היו פנסים אבל סוללות היו

 

 סגן אמנון עמיקם  599גדוד ' פלוגה ג  3מ "מ

אלית הדרומית אני הייתי במחלקה השמ". מכשיר"אני אתייחס רק לשלב שמיקי כבר דיבר בנושא 

, הגדוד של דן ספיר הסתובב כאן בשטח. היתה חשכה והם הרביצו בנו אש די מדוייקת. ביותר

קיבלנו , על כל פנים אנחנו ירינו. התרוצצו מדרום לצפון בסוף החליטו לקחת מזרחה הכי בטוח

ת ואני הייתי פרוס כאן עם המחלקה כאשר מיקי עם שתי חלקו, בעיקר מהאגף הזה דרום מערב

, לא טוב ,מבחינת המקום שבו התפרסנו היה שטוח". חמוטל"צת מצפון לכיוון אחרות היה פרוס ק

הודעתי לו שאני מתחיל . היו טנקים שעמדו מאחור וממש לא היה להם מה לעשות. וצפוף מאד

הפגיעות שלהם היו כאן די מדוייקות כנראה . היתה כבר כמעט חשכה מוחלטת. לחתוך לכיוון הזה

בתחילה היתה שמש בעיניים ולאחר מכן . יכשור הלילה שלהם ומטרות כמעט שלא זיהינובגלל מ

אני יריתי והיינו , הוא תיקן אותי. שהיה שאלתיאל בזמנו' א3על כל פנים אנחנו חיכינו עם . חשכה

טים או "זה היה נ -הטנק שלי דפק שם שתי מטרות . היינו רואים איך זה והיינו דופקים, מחכים

, היו פגיעות יוצאות מן הכלל. לאחר מכן באותה שעה פחות או יותר ממש גשם של זרחן. טנקים

פ "ואז גם שמעתי ברשת הגדודית שלא הייתי צריך להאזין לה שנפגע סמ, נכנסו ממש בין הטנקים

הסתדרנו בשתי שדרות כשאני הייתי , לאחר מכן אנחנו התקפלנו לכאן חזרנו לכביש. 'של ח

היה . ל היה קצת מאחורי וימינה"ה של הפלוגה שלנו והטנק של הלל מעוז זמחלקה אחרונה בשדר

ראיתי שהלל מעוז שכב על , רצתי לטנק הזה. ק או איש צוות שעמד בצריחון והתחיל לצווח"שם מט

בדקנו דופק וכבר לא . לאחר מכן התברר שיש לו רסיס באיזור הרקה. הרצפה כשהוא נראה שלם

 .  מה לעשות ההי

 

 סגן שרגא בר ניסן 599גדוד ' פ ח"מ

לצומת הזאת מקום  2100הגעתי ביום ראשון בלילה בשעה . ב.מ.טנקים שהגיעו מב 6ני עם א

למזלי מצאתי שם את . לא מצאתי שם את עמי(. צומת טסה)ד שאני אגיע אליה "שסיכמתי עם המג

יון הלילה של עד לחנ. "ספונטני-כרטיסן"טוביה רביב והוא אמר לי שעמי כנראה נמצא בצומת 



כשנהגים נוהגים עם , לא רק מקלעי מפקד, אני הגעתי ללא מקלעים בכלל" 34כרטיסן "הגדוד ב

סע על הציר : בקשר עמי אמר לי . אז עד הנה הגענו. מדפים פתוחים כי לא היו לי בכלל אפיסקופים

את המקום  נוספזיהיתי אותו ות. ראותלמזלנו היה לילה בהיר שאפשר ל. ואני אגיד לך כשתגיע

-כך התחלנו את יום ה. לקחתי מיתר הפלוגות מקלע אחד ואפיסקופ אחד לכל טנק. בחניון הגדודי

8.10. 

 אנחנו היינו". הברגה"מאיזור ' מ 4,000זה היה טווח , ביום הזה הפלוגה שלי ניהלה מפה אש

וזה שני  ,4,000ט בטווח "הפלוגה דפקה פה גם טנק וגם נ. פלוגה הצפונית ביותר של הגדודה

 .טנקים שונים

ירינו , הפלוגה הצפונית ביותר, ד"אני הייתי באיזור של המג  -" מכשיר"ו" חמוטל"על הקרב באיזור 

עד שאנחנו זיהינו מי יורה ועל מה יורים כבר . הראות היתה ממש אפסית". חמוטל"יותר לאיזור 

מטרה אני לא יודע אם טנק או  פ שלי השמיד פה איזושהיא"הטנק של הלל הסמ. בקושי ראינו

אחר כך כבר ירד לילה והיה ממש לא נעים לעמוד . ש אבל ראו התפוצצות שהוא ממש התפרק"נגמ

. שים בתוך החול"שים ושמעו ממש את השריקה והנפילה של הח"הם ירו עלינו כנראה ח. שם

. פגזי זרחן 9ל של ואז ירד מטח בין הטנק שלי לטנק של הל, אנחנו כמעט לא ראינו מאיפה יורים

הטנק של הלל ירד לאחור והצוות דיווח . ראינו אותם באויר מתפוצצים והפגיעות היו מדוייקות ביותר

תפס את הפיקוד איש צוות והוא לא ידע לתת . דיווח מאד מבולבל שהלל נפגע והוא מפנה אותו

הוא אמר שהוא רואה . תואנחנו מיד ירדנו והתחלנו לחפש או. בדיוק דיווח מדוייק של מקום וכיוון

שאלנו אותו לאיזה כיוון . הפחד שלנו היה שהוא מצטרף למצרים. שם טנקים והוא מצטרף אליהם

אחר כך התברר . ואמרנו לו שיעצור במקום, הוא אמר שהוא נוסע מערבה, והוא נתן כיוון לא נכון

, עליתי על הטנק. אחרי הטנק של איתמר ואנחנו בדיוק באנו מאחוריו' שהוא הצטרף לפלוגה ז

אני ". ציונה"אנחנו עמדנו דרום מציר הכביש דרום מערבית מ. בדקתי את הלל והוא היה כבר מת

 ".חמוטל"הייתי הפלוגה הצפונית ביותר כשעליתי לכיוון 

 

 ל שמעון בן שושן"סא 257ד "מג

התחלנו בתנועה על ציר הכביש כאשר . טנקים 21בבוקר בשבטה התנועה מתבצעת עם  7.10-ב

נסענו במהירות די גדולה אם כי היתה מגבלה . א שלי"מ של הקש"מ שלי וזחל"מצטרפים אלינו זחל

היו תותחים מתנייעים ומשאיות וזה די הפריע בחלק מהזמן לדהירה על הציר ובצידי הציר   -

חממות המנועים והממסרות בדרך אילצו אותנו לבצע טיפולים בשהייה בדרך כל גם הת. למטה

ט עוד "המשכנו בתנועה למקום שהמח. 1530הגענו לאיזור רפידים בשעה . שעה וחצי עד שעתיים

לאחר קשיים רבים  ". פוררת"ל" פונדק"בין , "פדוי"בשדה תימן הורה לי להגיע אליו על ציר 

לעלות על , ט והוא הורה לי לחזור חזרה על עקבותי"קשר עם המחבהקמת קשר הצלחתי ליצור 

 .חזרנו על עקבותינו והגעתי לאיזור הזה. והוא מחכה באיזור, "צאלון"ולהגיע לאיזור " פונדק"ציר 

 .  ושם לקבל את הפקודות" ספונטני-כרטיסן"היה כבר חושך וקיבלנו פקודה לנוע לכיוון צומת 



נודע לי שעמי נמצא . ושם נערכנו לחניון לקראת מחר בבוקר 2400הגענו למקום הזה בסביבות 

ש ופלוגת "ד עם פלוגת החרמ"הסמג. היתה קבוצת פקודות לגבי מחר בבוקר. קצת יותר קדימה

מפקדה ועם כל הדרגים של הגדוד היו עוד מאחור בדרך וגם הפלוגה של עודד מגידו הצטרפה 

עם שחר : הפקודות כאן היו . כ"פלוגות בסה 2 כלומר הגדוד מנה, אלינו רק למחרת בצהריים

ואולי אפילו " זנגוויל"כאשר המגמה היא לרדת בכיוון דרום ולכבוש את " הברגה"לעלות על איזור 

 -היה צריך להתבצע ' שלב א. לנומבחינת אויב אני לא יודע מה עמד מו". חזיון"להגיע לאיזור 

היינו בחניון . מדרום 264מצפון וגדוד  599דוד ג, כאשר הגדוד שלי נמצא במרכז" הברגה"תפיסת 

אנחנו עוד לא נפגשנו עם  ,היו גם ידיעות לגבי קומנדו ופשיטות. מה קורהידענו ערני כי לא בדיוק 

מימין ' כאשר פלוגה כ" הברגה"ממש בחושך נסענו בבוקר על הציר ונכנסנו פנימה ונערכנו ה. אויב

טנקים שהוא  3בערב התבקשנו לתת למפקד האוגדה  עוד. משמאל בפריסה די רחבה' ופלוגה ל

ווחת ומי שהגיע לשם היתה ארטילריה מסיבית באיזור הזה ומט. היה צריך להיכנס איתם לשטח

מבחינת ירי בכינון ישיר . מטווח עוד לפני שהגענו לאיזור הזההיה כנראה שהמקום הזה   -בבוקר 

כים ניהלנו אש לטווחים ארו. נחת באיזור שלנו אף אחד לא, היו כל מיני פגזים שהסתובבו באיזור

היתה אפשרות קצת יותר טובה לירות כי הם היו בשטח קצת ' לפלוגה כ. 'מ 4,000-3,000מאד 

בינתיים כמעט הייתי במצב של ריק . מדי פעם החלפנו עמדות בגלל הירי של האויב .יותר גבוה

בסביבות . גם כן לא בצורה רצינית כבדה, תחמושת קלה כמעט לא ירינו. מבחינת דלק בטנקים

ואנחנו יוצאים החוצה , בא להחליף אותנו כאן במקום 162קיבלנו פקודה שכח אחר מאוגדה  1030

אי אפשר היה להתחיל לנוע מכיוון שהיינו בלי . המצרית 4כאשר המגמה היא לרוץ לכיוון דיביזיה 

". הברגה"שנכנסים לשטח ותופסים את חזרה ראיתי טנקים שוטים " ספונטני"ביציאתי על ציר . דלק

היו מיכליות דלק וזה לקח הרבה מאד זמן לתדלק את הטנקים מכיוון " 34ספונטני "במחצית הציר ב

פגשנו שם " כרטיסן-ספונטני"בהמשך התנועה בצומת . שהמיכליות פעלו על עקרון הגרוויטציה

ריקנים עם מים ולראשונה היתה 'החלפנו ג. טריילר עם מנות קרב ופה קיבלנו לראשונה מנות קרב

על מנת להגיע " מבדיל"אפשרות לאכול למרות שלא היה זמן כי היתה מיד ריצה מטורפת על ציר 

בדרך קיבלתי פקודה לעצור במקום . לקראת הפעולה באיזור המיתלה, מה שיותר מהר לחטיבה

 לידצת פקודות במקום היתה קבו "צאלון"באיזור , "מבדיל -עכביש"למפגש באיזור ולחזור אחורה 

, "חמוטל"ולהגיע לכיוון , לפרוץ פנימה, "טליסמן"הכוונה היתה לנוע על ציר . ט"י המח"הכביש ע

הגענו לאיזור , התחלנו בתנועה קדימה". חמוטל"כאשר עמי היה צריך להיות בחיפוי ואני עולה על 

. ם בלגן נוראי שקשה לתארווהיה ש 500היו טנקים של " חמוטל"באיזור . כבר עם דמדומים" ציונה"

הפחד . זאת הרגשה לא נעימה לבוא בפעם הראשונה במגע עם האויב ואין לך ידיעות על הנעשה

בנוסף לזה היתה . היתה בעייה לנצור את האש כדי לא לירות. הגדול היה שמא נירה על כוחותינו

כאשר אני הייתי , "הציונ"באיזור " טליסמן"משמאל לעמי תפס את כל הקטע . וראיתפה צפיפות נ

במקום הזה אני מארגן איכשהוא את ". חמוטל"צריך להתרכז בצד ימין של הכביש ולתפוס את שולי 

, המגמה הראשונית היתה לשפר עמדות. שתי הפלוגות ופלוגה שלישית שכבר הגיעה של עודד



שעודד  אבל כמובן .ואחרי זה לעלות ולהסתערלנהל אש ולראות מה קורה למעלה , טחלצפות לש

זה קשה לתאר את זה היום . זה היה כביכול שיפור עמדות". חמוטל"רץ קצת קדימה ועלה כבר על 

נערכנו " חמוטל"בשלב של . כולם יורים אחד על השני. טילים ובזוקות, אבל אז ראית טנקים נדלקים

שהם  עד .500דין לפנינו עמדו טנקים של ע". חמוטל"ניהלנו אש לעבר ". ציונה"בעמדות באיזור 

כאשר נורו שם טילים " חמוטל"לאחר מכן עלינו למעלה לכיוון . הסתלקו משם זה לקח קצת זמן

' פלוגה מ". חמוטל"ט שנורו על הטנקים שעלו על "לכיוון צפון וגם בזוקות וגם נ" חמוטל"מכיוון 

 הפלוגה מנתה, עלתה למעלה ונדמה לי שהיא הפלוגה היחידה שממש טיפסה והגיעה עד למעלה

כאן נפגעו . 'חיפשה את פלוגה ל' היתה עדיין בעמדות חיפוי ופלוגה כ' הפלוגה של יוסי ל. טנקים 8

כלומר טנק אחד נשאר בשטח כאשר הצוות שלו , אחד נשרף כליל ושניים נפגעו וחזרו. טנקים 3לנו 

למטה לאחר פ בעצמו נפצע וארגן את הכח "המ. 'פ של פלוגה מ"זה הצוות של הסמ. נהרג

עודד . לאחר שארגן את הכח שלו יישרנו קו". חמוטל בחלק יותר נמוך של " חמוטל"תערות בההס

ט כשעודד היה פצוע ובמקום החלטנו בדיוק מה לעשות כלומר טיפול "זז אחורה ונפגשנו עם המח

יעלה יותר ביוקר ממה  זה, השרוף לאנשים שנשארו בשטח בפצועים והחלטה לא להיכנס לטנק

אינני זוכר אם היו גדודים . בכל מחיר" ציונה"וחלט להישאר ולשמור על הקו של ה. שזה כבר עלה

צפון  -עם הפנים לכיוון מערב" ציונה-חמוטל"נוספים באותו הלילה אבל הגדוד שלנו נשאר באיזור 

טנקים בעמדות , בעמדות המתנה גבוהות קצת רוש מאח"בלילה ארגנו גם את החרמ. במער

לא היה ברור לנו מה קרה לצוות של יוסי קליין . בכוננות לקראת הבאות תצפית ובצורה כזאת כולם

ויבואו , היו דיווחים שונים אבל היה עוד סיכוי שהם יבואו אולי רגלית כי הם הכירו את השטח. ל"ז

, אנשים כאשר אחד מהם היה פצוע קצת יותר קשה 4התקרב צוות של  2300בסביבות . לכיווננו

יכוי שזה אפילו אם יש ס, וחנו לכל האנשים בטנקים שלא יירו כי זה כוחותינודיו. תומכים אחד בשני

 .ד לטיפול"העברנו אותם לתאג. 500הם הגיעו אלינו והסתבר שהם היו מחטיבה , םמצרי

 יוסי שרוןן "רס   257גדוד ' פ ל"מ

הולכת  ט והוא סיפר שהמלחמה"פגשנו את הסמח. עצרנו בחניון לילה ביום ראשון בערב על הכביש

קיבלנו . והיתה הרגשה שאנחנו עומדים לפספס את העסק, גיעו כוחות לתעלהשכבר ה. להיגמר

 2אחרי שעברנו את טסה נתקע לי הטנק הראשון שעפו לו . "ספונטני-כרטיסן"לנוע לצומת  הפקוד

יע והוד ליס שהוא ברח מרמת הגולן 2מ "הגיע אלי מ. הגענו לצומת ונכנסנו לחניון לילה. בוגיזים

היה שם טנק שרוף שלנו ". הברגה"בבוקר נסענו לאיזור של . קיבל טנק והצטרף אלינו, שהוא פליט

השטח היה . תפסנו שם עמדות. שעמד ממש בכניסה וזה הכניס אותנו לאווירה של המלחמה

. עמדנו שם עד לפני הצהריים, עלינו לעמדות. היו סמנים של פגיעות בשטח. מטווח מלפני שהגענו

, ראינו את הגשרים. זיהינו הרבה כוחות של המצרים באיזור הפירדנים. היתה בינונית הראות

. במשך הזמן ספגנו הפגזות. הטווחים לירי היו גדולים ולכן לא ירינו. דיווחנו על כך. והרבה תנועה

לבסוף ליס . וכנים לדפוק אותומשרואים איזה טנק מתקרב וכבר היינו בשלב מסויים דיווחו בפלוגה 

" ספונטני"קיבלתי פקודה לנוע אחורה על ציר . דיווח שזה שוט שלנו והסתבר שהוא היה פגוע



התידלוק היה איטי מאד ונאמר לי להמתין במקום וכל הגדוד יצטרף . לתדלוק ואחר כך לחזור

פגשנו את הדרגים של הגדוד  בצומת טסה. בדרך קיבלנו אוכל. וקיבלנו הוראה לנוע לצומת טסה

באמצע הדרך . מהקיבלנו הוראה לנוע דרו. ומים שהיו חסרים לנו, שמנים, עוד תוספות מזוןוקיבלנו 

ו אמרו לנו שאנחנ". עכביש"נכנסנו בשדרות לציר ". עכביש"ואמרו לנו לנוע לציר עצרו אותנו 

". חמוטל"לכיוון " טליסמן"על ציר  קיבלתי פקודה בקשר להתחיל לנוע. מתכוננים ללכת לדור סואר

" 34טליסמן "הגעתי לאיזור . י על הציר כשזה כבר היה שעות אחר הצהריים המאוחרותנסעת

לא זיהיתי בדיוק מה . ראיתי פטונים משמאל .וטנקים בוערים למעלה" חמוטל"ראיתי את , למעלה

ד לתפוס עמדות לכיוון "ואז קיבלתי פקודה מהמג. מצד ימין ראיתי שוטים". מכשיר"ו" חמוטל"זה 

לחתי להכניס את הפלוגה בין השוטים שהיו מימיני לבין הטנקים של עמי שהיו הצ". חמוטל"

נתתי פקודה לפלוגה לירות רק על . עלינו לעמדות וראיתי שיורים על מטרות שכבר בערו. משמאלי

ואם אינני טועה זה היה , ואז ראיתי טנק מצד שמאל יורה לכיוון ימין ופוגע בטנק. מטרות וודאיות

. בינתים התקשר אלי עודד .דמדומים וראיתי את הנותב עובר מצד שמאל לצד ימין היו .טנק שלנו

ואז הוא ידע איפה הוא , הנחיתי אותו לפי שמות המקומות במלחמת ההתשה ,תלא היו לו מפו

. ון שהיה בפלוגה האחרונה'לאחר מכן עבר אלי ג. אני ראיתי עובר על הכביש. נמצא והוא עבר אותי

הוא לא ידע איפה לתפוס . והיה שם בלגן רציני "34טליסמן "הוא הגיע ל. רההוא לא ידע מה קו

תפס , ירד, הוא זיהה אותי. מפקד נצנצתי לו עם פנס או זרקאור. הוא ביקש שאני אנצנץ לו. עמדות

. כבר לא זיהינו מטרות כי ירד חושך. לא ירינו, אז עמדנו. עמדה כי פשוט לא היה מקוםמאחורי 

ולהיכנס שם " 34טליסמן "וקיבלנו הוראה לנוע לאיזור " חמוטל"דד נדפק על שמענו בקשר שעו

 . עמדנו בעמדות עד הבוקר. הפלוגה שלי היתה מצפון לכביש. נכנסנו שם לעמדות. לעמדות
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אחר כך חזרנו . נסענו כמה שעות בשטח, פנינו דרום מערב. לקראת שקיעה הגענו לרפידים

היינו . היתה קבוצת פקודות 0130-ב. 2400-לילה בהגענו ב" ספונטני-כרטיסן"לצומת . לרפידים

ד "אז המג. בבוקר התחלנו לנוע 0400-ב. מחדש לאחר שהיא נכבשה" הברגה"צריכים לתפוס את 

. לכיוון הפירדן" הברגה"עמדנו מצד מערב ל. לל אויבאין שם בכ. כבר אמר לנו שעמי שחרר את זה

היו . בצהריים 1100עמדנו שם עד . פ שלי ירה ולא פגע"הסמ. 5,000זיהינו כמה טנקים בטווח 

זיהינו אחר כך שזה , ראינו גדוד טנקים" ערוב"מצפון באיזור ציר . קצת דילוגים בגלל ארטילריה

בהתחלה . ט"ו שם קטיושות וארטילריה רצינית ונשחטפ 19אלה היו הטנקים של גדוד . פטונים

קיבלנו הוראה . ד בירר מה קורה שם הוא אמר שזה כוחותינו"חשבנו לפתוח באש אבל אחרי שהמג

. התחלנו לנוע דרומה. בצומת טסה תדלקנו. בצומת קיבלנו מנות קרב ולחם. חזרה 1100-לחזור ב

לאחר מכן התקבלה פקודה לעבור צפונה ". שעכבי"מ ואז עלינו על ציר "חזרנו חזרה אחרי כמה ק

הגדוד עשה איגוף של . אני הייתי אחרון בשדרה. מערב והגדוד התחיל לנוע לכיוון" טליסמן"לציר 

כשאני חציתי את הכביש כבר היה . דרומה" טליסמן"חצה את הכביש ציר  ,חזר בחזרה ,האנטנה



ים ולא הצלחתי לזהות שום יחידה מה שראיתי זה שוטים ומגחים וכולם יור. ממש אור אחרון

לא . ד"ניסיתי לאתר גם את המג. הוא ניצנץ וזיהיתי אותו. ביקשתי מיוסי שינצנץ בפנס. מהגדוד

הוא אמר לי שהוא נוסע למקום . הצלחתי לאתר אותו עד שהוא לא הדליק את התאורה האדומה

התחלתי לנוע . 205גול היה לילה בהיר ואפשר היה להבחין בס. 205הכי גבוה בשטח שזה סגול 

התחלתי . חשבתי שאני אצטרך לתפוס מימין לעודד. ל"לכיוון הזה בדיוק היה העסק עם יוסי קליין ז

. לפני האנטנה" ציונה"התארגנו באיזור . ואז התקבלה פקודה לחזור בחזרה 203לנוע לכיוון סגול 

 .ה ואחורה לתצפיתהפלוגה שלי היתה מדרום לכביש ובמשך כל הלילה דילגנו טנקים קדימ
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הקמתי . משקפות ומפות, בטנקים היה הכל חוץ ממקלעים. אני הגעתי לטסה ביום שני בצהריים

, התפרסתי שם וחיכיתי להם. שמעון אמר לי להתפרס מדרום מזרח לצומת טסה .קשר עם שמעון

נסענו . דרומה" מבדיל"להתחיל להוביל על ציר הוא אמר לי  1200-בערך ב. הם היו בתנועה דרומה

קי 'אותי עצר ג. מ על ידי על הכביש ורץ קצת קדימה"שמעון נסע נדמה לי על זחל. מ"ק 10בערך 

התחלנו להסתובב וכל . אמר לי לעצור גם את שמעון ולהחזיר את כולם חזרה. סגן מפקד האוגדה

-לאחר שעמדנו כ. בעמדות תצפית קדימהפ "הגדוד עלה בשדרות באיזור ההוקים כאשר טנקי המ

 שמעון היה נותן פקודות. לי לא היתה מפה". טליסמן"שעה בשדרות שמעון אמר לרוץ לציר  3/4

 אני הייתי פלוגה שניה, יוסי הוביל. מות מתקופת ההתשהבמפת הקוד ויוסי היה מתרגם לי בש

לי הוא אמר . או קצת אחרי שמעון אמר ליוסי לעלות לעמדות לפנות שמאלה" ציונה"באיזור . בגדוד

ומימינו היה " טליסמן"עברתי את יוסי על הכביש על ציר . לעבור את יוסי ולעבור לעמדות מימינו

עברתי את גדוד השוטים הזה ואז ממערב לו עמד עוד . 1700זה היה בשעה . פרוס גדוד שוטים

לדעתי הגדוד של עמי היה פרוס משני . גדוד פטונים שלאחר מכן הסתבר לי שזה הגדוד של עמי

מפני שכשאני התחלתי להתרוצץ הייתי כבר על הטנק השני לחפש . אני אסביר למה" פוטון"עברי 

. הטנק היחיד שהיה לי קשר עדין איתו עדין היה הטנק של נח. ל ולא ראיתי אותו"את יוסי קליין ז

' מ 5ואז הגעתי לאיזה טנק . כי אני ירדתי למטה להחליף טנק, את הטנק של נח לא ראיתי וגם

ירדתי ברגל וניגשתי לטנק . והוא אמר לי שלילי? מאחור ואמרתי לנח אתה רואה אותי מאחוריך 

גם לא ידעתי , לכבוש אותה" חמוטל"אני לא ידעתי שאני עולה על . 'פ ז"הזה וזה היה  איתמר סמ

מימין ליוסי לא היה מקום כי עמדו . אני רק ידעתי שאני עולה לעמדות מימין ליוסי". חמוטל" מי זאת

אחרי זה עמד הגדוד של עמי ואיפה שנגמר הגדוד של עמי בערך קילומטר בעיקול , שם שוטים

אני חששתי . טנקים 8היו לי . מערבה פניתי שמאלה ועליתי לעמדות" פוטון"הכביש אחרי 

את מחלקה אחת של דודו העליתי על . לא ידעתי שהיעד הזה עצמו תפוס, "יסמןטל"מההמשך של 

מיד ". חמוטל"טנקים עליתי בקו על  6ואני עם , צפון מערב -הצמה הזאת שתתפוס לכיוון מערב 

אני . נח זיהה שם טנקים יותר מאוחר, אולי היו שם גם טנקים. ט"בעליה נפתח עלינו מטח של אש נ

עגלון פצוע והוא יורד , ד נתקלנו ומיד היה דיווח של יוסי קליין שהוא נפגעחושב שהספקתי להגי



כי , לכיוון המשוער 3התחלתי לנסוע עם המחלקה הימנית מחלקה . יוסי קליין דיבר. לבדוק מה קרה

התחלתי לנסוע עם . מה שקרה זה שיוסי היה הימני ביותר והוא רץ קצת קדימה ולא ראינו אותו

נתתי הוראה . 'א3שלי ושל , הטנקים שנסעתי איתם נפגעו שניים 3ומתוך המחלקה הזאת לשם 

כי משקפות , ים בשטח זה הנהגיםהיחידים שראו מצר, נו בשטח נותביםראי. לכולם לרדת למטה

. אני לא ידעתי שנח נשאר למעלה ועדין היה לו קשר עין עם יוסי, ירדנו למטה כל הטנקים. לא היו

אני עליתי על טנק אחר ובטנק הזה אגב לא היה קשר , עו החלפנולמטה את שני הטנקים שנפג

התחלתי לחפש את נח כי נח דיווח לי . פנים ואת כל הפקודות לצוות היה צריך לתת בקשר חוץ

עוד לפני שהחלפתי טנקים היה דיווח מהטנק של יוסי של הטען שכנראה . שהוא רואה את יוסי

ושמסתערים עליהם והם זורקים , או ירד מהטנקקדקד הלך ולא היה ברור אם הלך זה הלך 

וכאמור , הגעתי מאחורי טנק שחשבתי שזה נח. זה היה הדיווח האחרון ששמענו מהם. רימונים

אמרתי לנח לירות פגז . הוא היה הטנק הימני ביותר של מיקי. עליתי רגלית לטנק וזה היה איתמר

את הטנק של יוסי לא , ידו וכבר היה חושךיצאתי ועמדתי על , ולפי ההבהק ראיתי איפה הוא עומד

בשלב זה האש עלינו די נחלשה כנראה בגלל החושך ואני ביקשתי משמעון יחידה עם . ראינו

והייתי לוקח את כל העסק הזה והיינו חשבתי שאם יהיו לי מקלעים הייתי עושה התקפה . מקלעים

בינתים ירדנו . דה עם מקלעיםהתחלתי לנדנד לשמעון בקשר שישלח לי יחי. מוציאים אותם משם

טנקים כי עוד טנק  4באיזור העיקול של הכביש בחניון הקפי היו , למטה התארגנו באיזור הכביש

אז . טנקים נדפקו וירדו והטנק של יוסי היה למעלה 2-אחד עם קשר לא תקין הסתלק בעצמו ו

, אל אותי מה המצבט התערב וש"המח. המשכתי לנדנד לשמעון רציתי שישלח יחידה עם מקלעים

, שאל אותי מה מצבם. ה'שאלתי מה יהיה עם החבר. אמר לי להתקפל לאחור. אמרתי לו מה המצב

יש לציין שבשלב זה הגדוד של עמי כבר ירד . אמרתי שלדעתי אין הרבה סיכויים אבל כדאי לנסות

נו משם טנק אספ. נסענו מזרחה. מ בין הפלוגה לבין הכח הקרוב ביותר ממזרח"ק 4והיו לפחות 

 1מ "העברתי את הפיקוד למ, הגענו לגדוד שלי. אחד או שניים שלי שהצטרפו לזנב של עמי בטעות

 . דודו והתפניתי

טנק שלישי חטף במסננים לא . בטנק שלי נפגענו אני והתותחן. בטנק של יוסי קליין נהרגו כולם

 .קרה לו כלום והוא הגיע בכוחות עצמו לטסה

 1או  2". פונדק"גועים על ציר מקלעים שפרקנו מטנקים פ 5ה היו בפלוגה לגבי מקלעים בשלב הז

ה באותו לילה הפלוגה קיבל. לא ירה אף אחד מהמקלעים האלה. היו על הטנק של יוסי מהם

 . זה כבר היה אחרי שהתפניתי ,ש"מפלוגת החרממקלעים 
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, עלינו רצנו קדימה. אני רוצה לעמוד על השלב הזה שבו נפגע הטנק של קליין ומה שקרה שם

מצד  3באמצע מחלקה  1אני התפרסתי משמאלו כשמחלקה . בשלב מסוים עודד אמר לנו להתפרס

את הטנק הימני ביותר פרוס כבר ועומד נפגע  יתזוכר בשלב הזה שרצנו קדימה כשראיאני . ימין



ראיתי את הנותב מצד שמאל עף ופוגע בו . למה הייתי משוכנע שטנק שלנו פגע בו ואני לא יודע

מיד אחרי זה יוסי קליין מדווח על זה שהוא נפגע , עודד דיווח על היתקלות. והטנק הזה נדלק

, יצרתי איתו קשר עין והסתבר לי שאני נשארתי לבד. שהנהג שלו נפגע והוא יורד לבדוק מה קרה

אני מתאר לעצמי שהמרחק . ראיתי את הטנק הזה כל הזמן מרגע שהוא נפגע. שכל הטנקים ירדו

. ר המצרי עולה עליו"היה כמה מאות מטרים כי בלי משקפת ראיתי בשלב מאוחר יותר את החי

ביום המחרת . התחילו לירות עלי מכל הכיוונים אש תופת כשאני מזהה בעיקר משני הצדדים

אני ניסיתי לפגוע . שהיו בעמדות חפורות וירו עלינו  55Tו שני כשעלינו עוד פעם הסתבר לי שזה הי

ק שלו היה שוכב "ביום המחרת כשעליתי זיהיתי טנק אחד שהמט. האש משם לא נחלשה. בהם

באותו זמן הצוות של יוסי קליין דיווח שעולה . בחוץ מהרסיסים שלי או בשלב מאוחר יותר הוא נהרג

ר שמתחיל לעלות על הטנק בשני "ביל אני זיהיתי חיבמק. ר והם מתחילים לזרוק רימונים"עליו חי

, מקלעים לא היו לי, אני התחלתי לירות לשני הצדדים. הצדדים בעיקר מצד שמאל כלומר מדרום

בשלב מאוחר יותר כנראה שאחרי שהמצרים ראו . לא לתת להם להתקרב, על מנת לעצור אותם

טנק הזה ראיתי ממש עשרות פגיעות ב, הם לא יכולים לעלות על הטנק הזה, שזה לא הולך להם

אבל התותחן שלי דיווח שהוא רואה דמות שהוא נע על הזחל ומישהו  אני לא ראיתי. והוא התלקח

מה שאנחנו חשבנו שזה יוסי קליין שידענו שהוא ירד מהטנק וירו בו כנראה מקרוב . יורה בו מקרוב

לי בדיוק כמה זמן שהיתי שם אבל עודד לא ידוע . באותו שלב עודד יצר איתי את הקשר. והוא נהרג

 .   טוען שזה לפחות שלושת רבעי שעה

 

 ל גיורא לב"סא 264ד "מג

 2400-הגענו ב. נסענו דרך ניצנה, וליס'מג 0900יצאנו בשעה . אני אעבור במהירות על יום ראשון

יותר הוא הגיע . טנקים רק אחד נפל בגלל בעיות במערכת הדלק באבו עגיילה 22-מ. לרפידים

את אבי קצין  פגשתי שם. ם החטיבה ולא השגתי קשרברפידים ניסיתי ליצור קשר ע. מאוחר

ט מסר לי ערב "בניגוד למה שהמח, ט להגיע לטסה"חהקישור של החטיבה והוא מסר לי פתק מהמ

חלק מהטנקים תדלקו . היתה בעייה של דלק. קודם לכן בטלפון להגיע מדרום לטסה באיזה מקום

נסענו לקחת דלק בבסיס דלק . עד שנגמר להם הדלק במיכל, האזרחית ברפידים בתחנת הדלק

כי שם ירו , וכבר ראינו את המלחמה, קיבלנו מהם דלק ושמן. דווקא עבדו בסדר גמור. ברפידים

, א שזה כבר בלילה שבין יום ראשון ליום שני"ז, אחרי שתדלקנו את כל הגדוד. עליהם עם מרגמות

ויכוח אם זה טילים או יש , ר היתה התקפה על רפידיםבבוק 0500-ב .החלטתי שנלך לישון

 0900-אני מעריך שב, בחמש בבוקר כל הגדוד זז. על כל פנים זו היתה השכמה טובה, מטוסים

ונכנסתי , ט"כבר באיזור טסה היה לי קשר טוב עם המח". חזיזית" רהגענו כבר לאיזור צי

. ואנחנו ירדנו יותר דרומה, אני לא יודע של מי, פטון פגוע עמד נדמה לי" 28חזיזית "ב". ספונטני"ל

, ט אמר לי בקשר שאפשר לדפוק טנקים"אבל המח, לא ידעתי בדיוק מה הכוונה, לומר את האמת

פ "מ, יוסי ברגר. מה שכן ראינו המון שלדיות באיזור שממזרח לגשר הפירדן. ויש שם הרבה טנקים



טנקים  7זיהיתי ". פייגרים"יכול להיות שהוא ירה על , נדלקוטנקים ולא  4-3דיווח שהוא דפק ', ג

ראינו שאחד . לא פגענו. מעיכים וירינו עליהם, "נוזל"מצפון ל, "ילזנגב"באיזור הדרומי של 

. 79הסתבר מאוחר יותר שזה היה גדוד . ואז הבנו שזה כוחותינו, "סאגר"מהפטונים נדלק מ

אז , וכל הזמן המשחק של דילוג, ה היתה צפופה מאדהארטילרי. הפסקנו להילחם בהם בשלב הזה

היתה ארטילריה ', גה גהחליפה את מקומה של פלו' ופלוגה ב', החליפה את פלוגה ב' פלוגה א

 ". הברגה"באיזור , די הרבה, אם אינני טועה ירו שם קטיושות, ראיתי גם מצפון לי. מדוייקת

 .י האזנתי גם לרשת האוגדתית וגם לפיקודיתאנ, אני הבנתי כן שיש שואה ,בקשר לריצה למיתלה

, אני מעריך שבסביבות הצהריים. ט לשלוח אפילו טנק בודד"ורה למחמשמעתי את מפקד האוגדה 

ברשת הגדודית שלי מסר ". הברגה"מדרום ל" חזיזית"עזבנו את האיזור של ציר  1200-1100שעה 

קרוב הייתי . ר ולחזור חזרה לטסהכולם לעצומבקש מ( ט"זה הרמ)ברשת  50-קים ש"לי אחד המט

אני לא זז מכאן עד שאין , ידי'ריכזתי את כל הגדוד ליד צומת הג. החלטתי לא לרוץ. ידי'מאד לג

ולהיפגש איתו מדרום לטסה , נתן פקודה לנסוע לטסה. ט"ואז יצרתי קשר עם המח, פקודה ברורה

ט שגדוד "י המח"נאמר ע .1600השעה בערך , הגיע לשם גם שמעון וגם עמי. לקבוצת פקודות

כ בהמשך אולי "ואח, אצור איתו חבירה, שאני אסע ראשון, "מכשיר"הסיור האוגדתי נמצא באיזור 

אני זוכר שפתחתי . אבל בשלב ראשון ניצור קשר עם גדוד הסיור האוגדתי, "מיסורי"נכבוש את צפון 

אני טעיתי ". מכשיר"מצאים בלא נ( גדוד הסיור)והם , את רשת הקשר ושמעתי שהוא נהרג או נפצע

לא ידעתי שיש , פניתי בכביש האספלט הראשון, עליתי צפונה, "טליסמן"במקום לנסוע בציר , בציר

הוא אמר לי שזה , עד שהגעתי לסוללת תותחים" עכביש"נסעתי על ". עכביש"כביש כזה שנקרא 

 2-כ" מכשיר"ממזרח ל עברתי. זה היה די מאוחר. ט אמר לי לחתוך בשטח"ואז המח, "59עכביש "

אני . מה הם עשו שם בדיוק אין לי מושג. ועוד פלוגת שוט  60Mטנקי  40-30-שם ראיתי כ .מ"ק

וראיתי , כשהגעתי לשם היתה כבר כמעט חשיכה". 203סגול  -ציונה "המשכתי צפונה עד מדרום ל

" חדל"פקודת נתתי . שמעתי גם בקשר שיש נפגעים, "חמוטל"איזה קרב אימים מתחולל באיזור 

בסוף קיבלתי הודעה . שאף אחד לא יירההחלטתי , א ידעתי מי נלחם נגד מיהיות ול, בגדוד

 2שם הטנק שלי דפק . אפשר לדפוק" מכשיר"ומה שמסתובב ב, לא שלנו" מכשיר"ט ש"מהמח

על ' י גם דיווח מפלוגה בקיבלת. שים על הבהקים ונדלקו טנקים"ירינו בח, כבר היה חושך. טנקים

זאת היתה כנראה , המטרות כנראה לא היה טנק 5-אחת מ. טנקים 2על ' ומפלוגה ג ,נק אחדט

ראיתי אחר כך את שני הגדודים . משאית תחמושת או קטיושות או משהו כזה לפי ההתפוצצויות

אני הייתי גדוד , היה גדוד קדמי 257באותו לילה גדוד . עוברים על ציר הכביש ונכנסים לחניון

דבר חשוב להזכיר זה ששם הדוקטור שלנו נסע לחניון . וד של עמי היה הכי מזרחיאמצעי והגד

. אמרתי לו תסתובב קילומטר אחורה. ואיש לא עצר אותו והוא אמר לי שהוא לא רואה שום דבר

לפי מספר , אמרתי לו עוד קילומטר ועוד קילומטר. הוא חזר קילומטר ולא ראה שום דבר

 .בסוף הוא הגיע לגדוד. היה קרוב מאד לאיסמעיליההקילומטרים אני חושב שהוא 

 



 סרן נדב מן ' פ א"מ

ניתנה פקודה לירות ולי היה קצת קשה להתחיל לירות . "חזיזית"הגעתי אחרון בגדוד לאיזור ציר 

בסוף . הוא ראה פנלים צהובים, מכיוון שהתותחן שלי זיהה את הטנקים שממולנו כטנקים שלנו

 . דילגנו כמה פעמים. פה ירדה עלינו גם קצת ארטילריה. טנקים שלנו קיבלנו באמת פקודה שאלה

או להבות  אני זוכר שירינו לעבר הבהקים. התפרסנו פה, "מכשיר"חתכנו דרך השטח באיזור .... 

יתי רק פגיעה אחת ואני לא יודע אם זה מכל הטנקים שלי שירו אני רא". ירמכש"שהיו על איזור 

  ".טליסמן"התכנסנו לחניון לילה באיזור מפה . בטנק או במשהו אחר

 

        ן אהוד כוכבי"רס'  פ ב"מ

 .כי בעיקול של הכביש הסתובבנו, 26באיזור , אני חושב שעמדנו יותר דרומית"[  חזיזית"באיזור ]

שלום הגעתי אני מוכן לתת לכם "הופיע פתאם ברשת הגדודית והוא אמר  א"בשלב הזה כשהקש

ם אני לא יודע א. ני על כמה סוללותזה היה יפה מאד ואנחנו ניסינו לאתר לו מטרות מצד ש" אש

אני לא יודע אם . מ"ק 4-3-כ" חזיון"אנחנו זיהינו לו יציאות בדרך באיזור מדרום ל. הוא ירה או לא

 . אש או לא םעליההוא הספיק להוריד 

ראינו דו קרב של , "חמוטל"אנחנו ראינו את כל המשחק על ". מכשיר"לגבי השלב של ירי על 

, פ שלי פגע במטרה אחת"מהפלוגה שלי הסמ". מכשיר"אנחנו ירינו על . נותבים שרצים הלוך ושוב

 . היינו ממש לפני חושך. היה אני לא יודע מה זה



 ..7.3.שדה תימן    -מ ומעלה "מרמת מ  -תחקיר סיכום מלחמה  

 31.01.9   -"  חמוטל"  -קרבות הבלימה    -' פרק ג

 

 ט  "מח

לצבור כח לקראת , לא לבצע התקפות. ההחלטה היתה לבלום, ברמה הפיקודית 9.10-לגבי ה

היא קיבלה את , המרכזיתברגע שהיא הגיעה לגזרה , 143אוגדה . זה בכל גזרות הפיקוד. ההמשך

. וכמובן מה שהטריד את כולם אז היה חילוץ אנשי המעוזים, האחריות על כל השטח כולל המעוזים

והאוגדה , וצפונה" חזיון"ה מ'האוגדה של ברן היתה צריכה לחלץ את החבר: זה התחלק בצורה כזו 

. שלב כבר לא היה קשר מפני שעם היתר באותו, "לקקן"ואת " פורקן"שלנו היתה צריכה לחלץ את 

 0200-לצורך זה ב". פורקן"החטיבה שלנו בשלב הזה קיבלה פקודה להתכונן לחלץ את אנשי 

. לגיורא היה קשר עם אנשי המעוז. איש והסתתרו בשטח 33הם יצאו מהמעוז  8.10-בלילה של ה

ה לחלץ ביקש 14חטיבה , בשלב מסוים בבוקר. הם יצאו והמשימה שלנו היתה לחלץ אותם החוצה

התכנית היתה שאנחנו ניתן חיפוי וחטיבה . והם הכירו את השטח, אותם כיוון שאלה אנשים שלהם

כמובן ". 20טליסמן "אנחנו ידענו שאנשי המעוז נמצאים ב. תוציא את האנשים מתוך השטח 14

 ".חמוטל"שהתנאי כדי לחלץ אותם היה לכבוש את 

 599וגדוד  257גדוד . צריך חיפוי חזק מאד "חמוטל"החלטנו שעל : התכנית החטיבתית היתה 

, יסע על ציר הכביש 264וגדוד , מדרום לו 599-בחלק הצפוני ו 257כאשר " ציונה"בחיפוי באיזור 

כדי לתפוס שטחים  264יחד עם  257ולאחר מכן תהיה פריצה פנימה של גדוד " חמוטל"יעלה על 

לעבור דרכנו להוציא  14ז ולאפשר לחטיבה כדי ליצור חבירה עם אנשי המעו" 24טליסמן "באיזור 

גדוד . התחילו לירות, תפסו את המקום 599וגדוד  257גדוד : מה שקרה באותו יום . אותם החוצה

" חמוטל"אמרתי לו לחזור חזרה ולתקוף את , דיברתי איתו". חמוטל"רץ על הכביש ועבר את  264

והוא מציע לתקוף , לו שטח טוב מאד עמי התקשר אלי באותו שלב ואמר שמפה יש. מצפון לדרום

ואז הגבול גזרות היה שעמי קיבל הוראה לעלות ישר , גם מהכיוון שהוא נמצא בו" חמוטל"את 

הלך , גיורא במקום לתקוף מפה: ההתקפה התבצעה בצורה כזאת ". חמוטל"של " אדום"לשטח ה

" חמוטל". "חמוטל"של ועמי נע בצורה כזו שהמטרה שלו היתה החלק הדרומי , מפה בצורה כזאת

הוא עלה . נתתי אישור לעמי להסתער. שמעון נמצא במקומו. זה עסק ארוך, מ"ק 3זה ענין של 

היו לו פה ". חמוטל"באותו זמן גיורא כבר טיפס על . למעלה ואני אמרתי לו שהוא פרוס יפה מאד

לתפוס את צומת  אמרתי לגיורא שיעזוב וירוץ" חמוטל"ברגע שעמי עלה והתחיל לטפס על . צרות

תפס את , גיורא רץ". חזיזית"קיבלנו ידיעות שפלוגת טנקים נעה מצפון על ציר ". חזיזית-טליסמן"

שמעון התקדם . באותו זמן נתתי הוראה גם לשמעון. אני הלכתי איתו. האיזור הזה והתקדם קדימה



דיווח . טנקים 16-ומדרום לה כ" חמוטל"עמי דפק טנקים על ". חמוטל"ועמי היה פה על , קדימה

הכל היה בסדר ואחרי כמה דקות חטף שם מטח של בזוקות וטילים וראו טנקים ". חמוטל בידי"

שלושה )אחרי שהוא חילץ טנקים , אחרי שהוא דיווח שכל מה שנשאר חי ירד מהעסק הזה. שנדפקו

ו קדימה התקדמנ, "טליסמן"נתתי לו אישור לרדת ואז נשארנו באיזור , (טנקים נשארו על הגבעה

היו  257-ו 264שני הגדודים . לא קיבלנו אישור". נוזל"ביקשנו אישור לכבוש את ". נוזל"בדרך ל

פה היתה כמות גדולה מאד  ". נוזל"מנהלים אש עם , פרוסים, "חמוטל"מ מערבית ל"ק 3-2.5בערך 

ן הגיע עם אמנו. דיבר איתם, באותו זמן גיורא יצר קשר עם אנשי המעוז. ר ומשאיות"חי, של רכב

הגיע למקום המיועד , הוא עבר דרך גיורא. שים"נגמ 4-טנקים ו 6-5-כ, ל"מספר טנקים של שלו ז

אז התקשרנו עם מפקד האוגדה ואמרתי לו ". 20טליסמן "הם היו צריכים לחכות ב, "20טליסמן "ל

ן כי היינו מפני שאחרת היה מסוכ, "22טליסמן "עד , אם הם יכולים ללכת, שאני מציע להוביל אותם

הגדודים של גיורא ושמעון . הוא הגיע למקום וכל זה בחיפוי רציני ביותר". נוזל"נכנסים כאן מתחת ל

אחרי . לא מצא אותם. הגיע למקום הזה. אחרת היו קוטלים אותם, הרביצו עם כל מה שהיה להם

שים כאשר "מבדרך נדפקו לו ארבעת הנג, כלומר אמנון עם האנשים שלו דילגו לאחור 14שחטיבה 

האנשים התגלו פתאם ". חמוטל"זה היה בערך קילומטר מערבה מ. איש 14נשארו בשטח עם  3

כשמצאנו . מ"כשראינו איש הולך על הגבעה מכיוון דרום לצפון ואז נע לשם הטנק של קצין האג

 . פינו אותם והוציאו אותם החוצה, אותם התברר שיש עוד אנשים ואז שמעון שלח טנקים

: ועוד פעם השיטה היתה " ציונה"לב הזה קיבלנו הוראה לחזור חזרה להתארגן באיזור בגמר הש

גדוד . יתר הגדודים על ציר הכביש נכנסו לחניון לילה, "ציונה"עם פלוגה קדמית באיזור  264גדוד 

היה לו הרבה מאד מה לעשות גם מבחינת טנקים וגם , קיבל אישור לנוע להתארגנות בטסה 599

 .    יםמבחינת אנש

, האוגדה של ברן ישבה על זה. היו שלנו" נוזל"ו" זנגביל"גם " חלוץ"בבוקר גם  8.10-יום קודם ב

 . לשבת פה מבלי לכבוש את מה שמסביב זה היה בלתי אפשרי. ונפנפו אותם לאט לאט

 

 264ד "מג

באותו שלב הגדוד של שמעון ושל עמי היו . ט הסביר"לחודש בבוקר היתה תכנית כפי שהמח 9-ב

, אני זוכר שאמרת לי. גדוד עתודה, ט"הייתי אצל המח". חמוטל"צריכים לתקוף מדרום לכביש את 

והצעתי לו לרוץ על הכביש כמה , ט"עליתי על הטנק של המח. לבוא ולראות לפי התפתחות

, "פוטון"הגדוד של עמי ושל שמעון פרוסים באיזור . אמרת בסדר, יבלת את זהואז ק, שאפשר

ואז אמרת לי לעלות על , בערך בקילומטר, "טליסמן-חזיזית"אני עברתי את צומת . תנסה לרוץ

כל הגדוד , ירדנו קילומטר לשטח, "24טליסמן "מעבר ל, ירדנו מהכביש דרומה. מהעורף" חמוטל"



המפקדים בדרך ". חמוטל"על איזור , בערך כרבע שעה, ביצענו ירי מעיכיםו, נפרס ברוחב די גדול

בעיקר , לי היתה משקפת וראיתי מצרים מסתובבים למעלה. במשקפות, כלל השתמשו במד טווח

מאד , אחרי כמה דקות של ירי התחלנו לטפס על היעד". חמוטל"באיזור הצמה הגבוהה על 

אני זוכר את . מטנק לטנק' מ 100לי שהגענו למרחקים של  נדמה, כי זה היה עסק די גדול, פרוסים

זה הכריח אותנו לעקוף , שאי אפשר היה לטפס עליה" חמוטל"הצמה הראשונה זאת שמצפון ל

אז אהוד . היתה מערבית' וג, היתה אמצעית' פלוגה א, היתה שמאלית' שם פלוגה ב. אותה ולטפס

כשהגענו , לומר את האמת, איזה שהוא שלבב. מצא איזו דרך עליה על הדיונה והתחיל לטפס

פשוט התחילו . שמה נכנסתי למה שאני מגדיר בעיות אישיות. איבדתי שליטה על הגדוד, למעלה

מה שהתגלה למעלה זה קודם כל יצאו מצרים ומשכו מחרוזות . 'מ 15-10שם לירות ממרחקים של 

משכו מחרוזות , ו ממחפורותיצא. ממש לפני השרשרת של הטנקים. כאלה של מוקשים עם חבלים

ראיתי . אז עקפנו את זה. כי זה לא היה בנוי כל כך רציני, זה ניתן היה לעקוף. מוקשים 10-5של 

הוא היה הפלוגה . אהוד הגיע עד לצמה. וזרקו רימוני יד, את רוב המפקדים עומדים ויורים בעוזים

מה שקרה ". חמוטל"דום של הפלוגה של ברגר היתה עוד מערב מהעיגול הא. השמאלית בהתקפה

מיד קיבלתי פקודה , זרקו רימונים, אקדחים, ירו עוזים  -שם זה שכל אחד מצא את מה שהיה לו 

ואני זוכר , ומשך כל ההתקפה היתה אש ארטילרית, התחלתי לטפס אחרי אהוד, כשהיינו למעלה

רצו לפני . מסוממיםהמצרים נראו לי . הוא אמר לי שלא. ט אם זה אנחנו יורים"ששאלתי את המח

קיבלתי פקודה לרוץ . גמרתי את כל קופסאות הכדורים. ונדמה לי שאפילו צחקו קצת, השרשראות

קראתי . והתברר לי שבקשר לא ענה לי אהוד, התחלתי לרדת". טליסמן -חזיזית"לתפוס את צומת 

הוא נפגע  .ואז אמר לי ברגר שאחד הטנקים שלו חילץ את אהוד. הוא גם לא ענה, לגולדשטיין

שגולדשטיין נפגע ונחלץ , וברשת הפלוגתית ענה לי איש צוות מהטנק של גולדשטיין, וחילצו אותו

. ק"נהרג נהג טנק ונהרג מט, טנקים 2נפגעו ' תוך כמה דקות הסתבר לי שבפלוגה ג. בטנק שלו

שם יש , זה עוד איזה קילומטר מערבה, "טליסמן-חזיזית"הגדוד רץ צפונה חזרה ותפס את צומת 

חיכינו לאיזה טנקים שהיו צריכים , ונכנסנו לאיזה התארגנות מהירה, שם עמדנו. מקום של סוללה

ירו ארטילריה , עצמה" נוזל"על , "נוזל"על   -ואז ראיתי דבר מעניין , הטנקים לא הגיעו. להגיע

ו במדרון הם חיכ, ואחרי ירי הארטילריה ראיתי את המצרים תופסים, שוב פעם לא אנחנו. רצינית

אז גם . הרבה מאד מצרים, ודילגו אחרי הירי ותפסו עמדות, ירו ארטילריה על הרכס, האחורי

בצהריים ניתנה לי הידיעה ". חמוטל"הבנתי ברשת שגדוד של עמי ושל שמעון יתחילו לטפס על 

 נאמר לי שהם. אותם אנשים שדיברו עליהם לילה קודם שאולי יבואו, שיצטרכו לחלץ אנשים רגלי

במקביל שמעתי . הם לא ענו לי, קראתי להם. נתנו לי את הרשת שלהם, "22טליסמן "נמצאים ב



קראתי להם עוד פעם . הבנתי שכנראה הקול שלו מוכר להם, 14ט "שהם עונים באותה רשת למח

 .אולי מישהו מכיר אותי, וגם הזכרתי את שמי

יותר מאוחר הם היו צריכים . ענו הם לא. אך זה לא עזר שום דבר, אמרתי שכאן מדבר גיורא לב

שים יפרצו "נגמ 4עם  14ט "ואז הוחלט שמח. אבל בשלב זה לא ענו, אז הם ענו, עזרה דחופה

כך . אז הנחלצים ירימו זיקוק ירוק, שי החילוץ"נגמ, כשהם יגיעו למקום, "22טליסמן "בציר הכביש ל

אז אני עם כל הגדוד , לא קיבל, ביקש ארטילריה 14ט "ומח, שים פרצו לאורך הכביש"הנגמ. היה

טליסמן "שים הגיעו ל"הנגמ. היה יפה מאד. ירו שם עשרות מעיכים. במעיכים" נוזל"יריתי על רכס 

אחרת , אמרתי להם שעכשיו יתנו את הזיקוק, ביקשתי מהם ברשת. ר"ולא זיהו אף איש חי"  22

לא זיהינו את . ו מרימים זיקוק ירוקאנחנ -אמרו , ואז הם כבר הסכימו לדבר איתי. לא ייחלצו לעולם

כלומר זה , מ מדרום לכביש"ק 2ואז יוסי ברגר אמר שהוא רואה בערך . ביקשנו עוד אחד, הזיקוק

. במקום הזה הוא מזהה את הזיקוק הירוק, מופיע במפה" חמוטל"ד של "בערך במקום שהלמ

הם נסעו כנראה דרך  .הם לקחו את כל האנשים והתחילו להיחלץ. שים לשם"הפנינו את הנגמ

ויש רק , שים"נגמ 2ובקשר שמעתי שנפגעו להם , בתנועה מערבה" חמוטל"או משיק ל" חמוטל"

ט שהוא רואה "מיד אחרי זה שמעתי ברשת הקשר ששמעון דיווח למח. ש אחד תקין"עוד נגמ

של פ פלוגה "מאוחר יותר קיבלתי ת. אנשים 13-ונדמה לי שדובר ב, אנשים ומתחיל לאסוף אותם

" חזיזית"ב. ון'ואז עבר אלי ג, והוחלט שאני אשאר פה לשמור על הצומת הזאת' פלוגה כ, שמעון

 ".  טליסמן-פוטון"ושאר הגדוד התארגן באיזור ', השארנו את פלוגה ג

 

 'פ א"מ

הכל . למעשה לא ניתנה לנו שום פקודה מפורטת". חמוטל"אני אתחיל משלב ההסתערות על 

אחרי השלב של הירי נפרסנו כאן בפריסה ". חמוטל"של , של היעד עצמו נעשה בקשר וגם ההגדרה

מה שקרה ". חמוטל"ניתנה פקודת הסתערות על ". חמוטל"ירינו כמה פגזים בכיוון , "חמוטל"מול 

למעשה מיד בשלב . אי אפשר לשלוט על כל הפלוגה. היעד הזה הוא מלא חוליות ומאד קשה  -פה 

. התחילו פה בעיות אישיות. בראייה למרות שהיה לי קשר איתם ההסתערות איבדתי את הפלוגה

הם ראו את הטנקים טוב . המצרים עבדו פה יפה מאד. RPGירו על כל טנק פה עשרות בזוקות 

הם . תוך כדי תנועה אני ראיתי אותם. על הטנק שלי ירו עשרות. ונתנו להם להתקרב ואז ירו בהם

כל , "עוזי"יריתי מעיכים ועם . י הסתערתי לא היו לי מקלעיםכשאנ. נתנו לי להתקרב והתחילו לירות

לא ": חמוטל"בשלב מסויים הייתי על . זה מה שהצלחתי לירות, פעם דחפו לי מחסניות מלמטה

הצוות לא נפגע אבל . RPGהטנק שלי חטף בזוקה . למעלה אבל את הצמה שמתוארת פה ראיתי

שיפרתי , בשלב זה נעצרתי. רה לאיפה שהוא רוצהכל מערכות הכינון יצאו מכלל פעולה והתותח י



ד אמר "שמעתי בקשר שהמג. לא יכולתי יותר לירות במדוייק ויריתי בתפזורת, לפנים לאיזו עמדה

אחרי זה . אף אחד לא נפגע חוץ מהטנק שלי. אז הורדתי את כל הפלוגה, להתקפל, לרדת מהיעד

היו . ו לי מקלעים מקבילים ולא מקלעי מפקדלא הי. טנקים 8עם " חמוטל"עליתי על . החלפתי טנק

הם כל פעם קפצו ". עוזי"ר וירינו עליהם מעיכים ו"אני ראיתי שם רק חי. ותותחים" עוזים"לי רק 

הם ירו . בכל אופן הרגשנו שהמצרים לא פחדו. ותפסו עמדות חדשות וזה הרבה לא השפיע עליהם

 .וכל פעם היו משפרים עמדות

פחות או יותר " חזיזית"באיזור ". נוזל"לחיפוי לעבר חילוץ האנשים שלנו מול  נערכנו" חמוטל"אחרי 

חילצנו אותו . מ מארטילריה"באותו מקום נפגע לי טנק אחד במזקו". נוזל"ירינו ירי צפוף על , נערכנו

 ". ילטה"פ לעבר "אחורה עם הסמ

 

 'פ ב"מ

קעו בדרך ואחד שפך מנוע אחרי כל נת 2טנקים שיצאנו  7היינו בפלוגה מתוך  9.10-ביום שלישי ה

טנק אחד מהפלוגה של ברגר שהיה על רשת הקשר של + טנקים  3כך שהיינו , הסיבובים למיתלה

. הוא היה מסופח לפלוגה. זה אחר כך הציל אותי. ברגר ואיכשהוא הוא הבין את סימני הידיים שלי

, כשהגדוד התחיל לנוע. ר פניםלא קשר חוץ ולא קש, טנקים מהם טנק אחד בלי קשר בכלל 4היינו 

הבנתי מהרשת . לא שמעתי מה נעשה ברשת החטיבתית, כיוון שלי לא היה מקלט עזר באותו שלב

נענו פרוסים . לא הזכירו ברשת הגדודית" חמוטל"את . הגדודית שאנחנו צריכים לנוע לכיוון מערב

אני מניח שבשלב ". חמוטל"עברנו את . פריסה די רחבה, ברגר משמאל ואני מימין, כשנדב במרכז

, כך שבכל השלב שהגדוד עמד וירה, ממש רחוק, הייתי בערך הכי ימני, "שמאלה פנה"שאמרו לנו 

ואני עברתי מצד ימין של הגדוד לצד , מ"ק 1/2היה איזה . עד שאני אגיע, למעשה הם עמדו וחיכו לי

כל . לנו בהסתערותגיורא איתר לי את היעד והתח. ברגע שהצטרפתי תפסתי עמדות. שמאל

. את הצמה הזאת פחות או יותר עברנו כולנו בקו אחד. מהכיוון הזה זה צמה אחרי צמה" חמוטל"

שלי ' זה הס. הפלוגה שלי היתה היחידה שהיו לה מקלעים. אני עוד לא ראיתי חיילים בשלב הזה

פה ראיתי , אשהתחלנו לחטוף , גובה' מ 6-5בשלב זה שהגענו לפני הדיונה שהיא . הצליח להשיג

וחשבתי . הצלחתי למצוא עלייה" פוטון"אז משכתי שמאלה ובערך על ציר , שאי אפשר לעבור

כשהגעתי לשטח הפתוח התחלתי לחטוף ". מכשיר"שהעסק נגמר כי כבר היתה לי תצפית לכיוון 

. "מכשיר"חשבתי שיורים מ, בתחילה לא ידעתי מאיזה כיוון. גם טילים וגם בזוקות, גם ארטילריה

, כדורים עד שראיתי שאני מקבל את זה מימין 3-2לקח איזה . הייתי בעמדות" מכשיר"אני לגבי 

. לפי ידיעתי היה צריך להיות באיזור הזה ברגר". חמוטל"זאת אומרת מלמעלה מהחלק הגבוה של 

אז הוא אמר לי , שאלתי את ברגר אם הוא נפגע. עם תותח למעלה, פה אגב ראיתי טנק אחד שרוף



היינו , "ימינה פנה"ואז עשיתי עם כל הפלוגה . לא קרה שום דבר, תי בזוקה אבל זה למטהחטפ

כשאנחנו חוטפים כל הזמן ירי , ואז התחלנו להסתער ימינה ממש במבנה, טנקים 4בשלב הזה 

כשפגז אחד , הנהג שלי בשלב מסויים. אבל הברירה היחידה היתה ממש להסתער, ממש מאסיבי

אנחנו לא יכולים , לא משנה, אמרתי לו. אמר לי שהוא לא רואה, מטר מהטנק של בזוקה פגע איזה

אנחנו . זה היה ירי ממש מדוייק, 15-ל 12-אני מניח שפגע בי בין ה, המשכנו לנסוע וירו. סע, לעצור

לפני שנפגעתי ראיתי עוד אנשים מתחילים לקום שם . הטען קשר עבד מהר. ירינו מקלעים ומעיכים

ואז חטפתי את . נשטוף אותם, ה נכנעים'ות וגם לרשת הפלוגתית נדמה לי שהחבראז צעקתי לצו

קול לא , אז חשבתי שאני רואה אש, נפגעתי גם בצוואר וגם מתחת לעין. הבזוקה בצריח למעלה

, מה שהיה עם הטנק ששני אנשי הצוות. איתי קפץ איש צוות נוסף. אז קפצתי מהטנק, היה לי

אנחנו נשארנו . וחזרו לכביש בלי שקרה להם שום דבר" חמוטל"כל  הסתבר שהם חזרו חזרה דרך

ואז בא הטנק מהפלוגה של ברגר שנסע אחרי , ה קמים'כששכבתי ראיתי את החבר. לשכב שם

ויוסי שואל אותם מי , שמעתי בקשר שהם אומרים שהם לא יודעים את מי הם חילצו. וחילץ אותי

ד של "הביאו אותי דווקא לתאג. ונענו, להם מי אניכתבתי , הבנתי שהם על הרשת של ברגר. זה

בהתחלה לא כל כך טוב כי ישבתי לי בצד בשקט אז חשבו שאין . זה היה חילוץ ממש טוב. 3גדוד 

ימים  5רק כעבור , והעמיסו אותי על קומנדקר עם עוד פצוע, רופא ניגש אלי וטיפל בי. לי שום דבר

סימן שהציר לטסה היה , י שהקומנדקר נוסע מהרהטוב היה כשהרגשת. ידעתי שזה גולדשטיין

וטוב שהוא עלה כי היה מה , מאיר-ר בר"ד, תוך כדי הנסיעה עלה הרופא של הגדוד שלנו. פנוי

, מטסה פינו אותי במסוק לרפידים. והביא אותנו לטסה, גם בגולדשטיין וגם בי, לעשות בשנינו

 .     מרפידים במטוס ועד באר שבע במסוק

 

 ן אדרתסרן יונת' פ ג"סמ

מה . ח"בדיוק הייתי בטיפול בגש, לי היתה בעייה עם הקולקטור". חמוטל"אני אישית לא הייתי על 

ומהם הוצאתי , "חמוטל"שאני כן יכול לספר זה מה ששמעתי וריאיינתי אנשים שכן היו בפלוגה על 

פלוגה היתה פחות או יותר ה. מה שחשוב אולי לגבי האנשים שהם נעדרים. את האינפורמציה

ואז , כאשר ניתנה פקודת ההסתערות כל הגדוד עשה מין שבירה שמאלה. באגף הימני של הגדוד

ואז היתה הסתערות בפריסה . היות שהפלוגה היתה הכי קדימה היא היתה האגף המערבי ביותר

אחד היה בודנשטיין יוסף ואחד . קים"טנקים של מט 2הטנקים הקיצוניים היו  2די רחבה כאשר 

והם מסתבר היו , פ"הם התחילו לנוע ואז תוך זמן קצר הם איבדו קשר עין עם המ. יה פרל משהה

. ונעו באותה מגמה שהם התחילו לנוע, "חמוטל"המערביים ביותר מכל הכח הזה שהסתער על 

נדמה לי שהיה , הם ירו בכל מה שעמד לרשותם. היו הרבה מצרים. בהמשך התנועה הם הסתערו



בשלב מסויים . הכלים האלה 2ביניהם היה קשר עין בין , הסתערו קדימה. קבילבכל טנק מקלע מ

הם ביצעו תרגולת  . מלול דוד -הנהג נהרג מיד . הטנק של בודנשטיין חטף פגז בחזית התובה

. כאשר הטנק שנסע מימינם זה הטנק של פרל, הכניסו אותו לצריח והמשיכו לנסוע, חילוץ נהג

הצוות כנראה איבד . פגע במערכת המנוע. רור בדיוק איזו פגיעהלא ב, בהמשך נפגע גם הוא

. הנהג לא שמע את הפקודה והמשיך לנסוע. הסתבר שהטנק יכול לנסוע. קפצו מהטנק, עשתונות

יש עדויות שהוא היה . בוטבול כנראה לא הספיק, פרל משה קפץ בחזרה לטנק תוך כדי נסיעה

רור מאיזו סיבה הטנק המשיך לנסוע והתקפל לאחור כאשר לא ב, ונשאר שם בשטח, פצוע ברגליים

הם . הטנקים התחילו להתקפל לכיוון הכביש 2בהמשך . בלי שהם נעצרו והמתינו לאותו בחור

ולכן הם התחילו לנוע ,כנראה שמעו פקודה ברשת שיוסי ברגר שואל את גיורא אם להתקפל לאחור 

אז . ף עוד פגז ואז התחיל כנראה לבעורתוך כדי תנועה לאחור הטנק של בודנשטיין חט. לאחור

תוך כדי . עלה על הטנק של פרל וחזרו לכיוון הכביש, קפץ, פרט למלול שהיה הרוג בצריח, הצוות

על כל פנים הם לא ". חמוטל"ד רשות להיכנס בחזרה ל"ויוסי ביקש מהמג, תנועה הם דיווח  ליוסי

 .  נכנסו בחזרה

 

 599ד "מג

אני תפסתי . אם לפני הכנס הזה עוד היתה לי אשלייה שאני יודע מה קרה אז עכשיו גם זה אין לי

לאחר מכן . כאשר גיורא היה בהתחלה גדוד עתודה" חמוטל"עמדות לחיפוי ולפתוח באש על 

גיורא . מהכביש מכיוון צפון" חמוטל"ולעלות על " טליסמן"שמעתי שהוא מקבל פקודה לרוץ על ציר 

, והוא אמר שאפשר לנסוע לאיסמעיליה, שהוא עבר את הצומת, "חמוטל"שהוא עבר את  דיווח

. תפסנו עמדות וכל הזמן שיפרנו עד שהיו לנו עמדות טובות. אני ידעתי שגיורא כאן. שהכביש פתוח

" חמוטל"העיגול הזה שעל המפה תוחם את . ר כבר מרחוק באיזור הזה"רוני קריב זיהה חי' פ ו"מ

באיזור הזה הוא ניסה . היו עוד הרבה חוליות כמו שהזכירו כאן. וק מה שקורה בשטחזה לא בדי

אני כל הזמן חיכיתי לראות את גיורא מצפון מזרח לדרום . לירות בהם אבל הטווח היה רחוק מדי

" חמוטל"שעל " 6725אדום "לא ראיתי אותו ואמרתי לחיים שאנחנו מזהים בבירור את . מערב

שמעתי את גיורא . א שלנו נדב סער הוריד לשם ארטילריה"הקש. שם ארטילריהואנחנו מורידים ל

גיורא . הוא הפסיק. א להפסיק"נתתי פקודה לקש. אומר שהוא חושב שהוא חוטף ארטילריה שלנו

כל הזמן לא ראיתי אותו ואז נתתי פקודה לחדש את האש וביקשתי ממך . המשיך לקבל ארטילריה

הם . ההקצבה של הארטילריה היתה קצרה. את האישור לתקוף קיבלתי. אישור לתקוף את זה

ירדנו לשטח נמוך מוסתר ' ופלוגה ח' פלוגה ו, נשארה בחיפוי' הפסיקו לתת ארטילריה ואז פלוגה ז

נמצאת ' נמצאת מימין וח' כאשר ו, "חמוטל"התפרסנו ועלינו בפריסה על , צברנו שם כח, "חמוטל"מ



' רוני תפס עם פלוגה ו" חמוטל"כשעלינו ל. 'ים של פלוגה חמשמאל כאשר אני נמצא בתוך הטנק

איתי ועם שרגא תפסנו עמדות באיזור הזה וניסינו לאתר ' ופלוגה ח, עמדות ליד החולית המרכזית

במשך כל הזמן . לא היתה יעילה והיא חברה אלינו' בינתיים פלוגה ז. לא ראינו שום דבר. כאן אויב

ט שהיעד בידי "מיקי הגיע למעלה ואני דיווחתי למח. באיזור הזה הזה לא ראיתי טנקים של גיורא

. טנקים 2מבחינת טנקים עוד לפני העלייה אנחנו ירינו פה על . ואז חטפתי פגיעה בטנק שלי

. למעלה' בידי ושפלוגה ז" חמוטל"דיווחתי ש. כשעלינו למעלה השטח היה נקי ולא ראינו שום דבר

אמרתי למיקי שיתפוס פיקוד . מערב בתא הנהג וכל הצוות נפצע-חטפתי פגיעה מכיוון צפון צפון

. ומ בסדר"שרגא אמר שהמזק. ומ"קראתי לשרגא שיסתכל על המזק. משום שאני בודק מה קורה

שיניתי עמדה ואז , טען קשר שהיה פצוע קל יותר, הכנסתי איש צוות אחר, פינינו את הנהג לצריח

הוא היה בקצה הגבעה על מדרון . דם לכן על אהודר  שכפי הנראה ירה קו"גם ראיתי את החי

העמדות שלנו היו כאלה שלא יכולנו לירות , מכיוון שלא היו לנו מקלעי מפקד. תעלות 3היו , אחורי

פרסתי אותו ואמרתי לו שיתן , ואז מיקי הגיע אלי. זה לא הלך, ניסיתי בפגזים. עליהם במקביל

, שרגא עבר וירד לי מהעיניים. ון מערב עם הפלוגה שלוחיפוי ושרגא שעמד מדרום יתקוף לכיוון צפ

וגם את שרגא ' פ ו"עוד הספקתי לשמוע גם את מ. לגבי מדרון קדמי  -לצד השני למדרון אחורי 

ה המצריים קמים מתוך התעלות 'אחרי ששרגא עבר אני רואה שהחבר. מדווחים שיש פה טנקים

, נתתי פקודה למיקי לשטוף את התעלות האלה .וממשיכים לירות גם על שרגא וגם על מיקי ועלי

אז התחלתי . מיקי התחיל לרוץ על התעלות וירד למטה. ולא לרדת למטה עד שהוא לא גומר איתם

מיקי עוד הספיק לדווח לי שהוא נפצע ואין לו . תותחנים, קשרים-לקבל דיווחים מכל מיני טענים

על רוני דיווחו שהוא , שהוא פצוע קשהעל שרגא קיבלתי דיווח . מ בפלוגה שלו"קשר עם אף מ

ד מאחורנית "כשקראתי ברשת חוץ מאשר הסמג. תוך כמה דקות לא היה עם מי לדבר. גמור

ט אישור להתחיל לקפל את "ביקשתי מהמח. ד אף אחד לא ענה ברשת"שהתחיל להביא את התאג

קיבלתי פקודה . ניםאני למדרון הקדמי לא ירדתי כי אנשי הצוות שלי יללו בפ. ה אחורנית'החבר

ואז ביקשתי ממנו , מיקי דיווח שהוא נפצע עוד פעם אבל הוא מסוגל לתפקד. ואישור לנוע אחורנית

מכיוון שבטנק שלו היתה דליקה בתא המנוע היה קל מאד ". ציונה"שיוריד את הגדוד חזרה לכיוון 

עצמה עשיתי " חמוטל"על , באתי למעלה. ואז כולם ירדו אחריו, לזהות אותו כי הוא נפגע במיכלים

נסענו חזרה לפינוי . לחפש עוד נפגעים, "חמוטל"מיקי גם עשה עוד סיבוב על המדרון של , סיבוב

: טנקים נשארו  3. טנקים 24עלינו . נפגעים 45" חמוטל"כ היו לנו בגדוד באיזור "בסה. נפגעים

התברר . הרוגים 6-עדרים ונ 4היו לנו . הטנק של אמנון עמיקם והטנק של שיפמן, הטנק של איתמר

מדיווחים . אחר כך בתחקירים שתוך כדי הירידה למטה נתקלו בטווח קרוב בטנקים בתוך מחפורות

נתקלו בהם והשמידו אותם ' מ 400-טנקים שתוך כדי הירידה למטה מ 16כ היו שם "התברר שסה



ירדנו . קשת כזאתהם היו בתוך המחפורות במין חצי . כאשר גם הם ירו עלינו, בתוך המחפורות

ד של גדוד "ד שלנו ותאג"מבחינת פינוי נפגעים באיזור הזה התאג. פינינו את הנפגעים, למטה

ה של הגדוד לא היו יותר מדי מעוניינים בנושא 'החבר -לחלץ את הנפגעים מתוך הטנקים . נוסף

ת אנשינו מתוך לחלץ א 500-ה מ'אז עזרו לנו גם חבר. כי כולנו היינו המומים ממה שהיה שם, הזה

היו שם . ר חתך אותו"הד, ניסן היה כבר מת-ביקשנו סיוע של הליקופטר כי שרגא בר. הכלים

אסור לו " ציונה"ביקשנו סיוע של הליקופטר ואמרו לנו שהליקופטר למקום הזה ל. פצועים קשה

ם מעבר הליקופטר לא עובר בשום אופן לחלץ פצועי. להגיע מכיוון שהוא לא עובר את כביש הרוחב

כשקיבלתי את התשובה הזאת ריחף מעלי הליקופטר מלא מפקדים שהיה מעל . לכביש הרוחב

הם פשוט , הם לא ירדו על הקרקע. הם ירדו לראות מה קורה. אנחנו פתחנו רימוני עשן". ציונה"

. אחר כך היה שם עוד הליקופטר שהסתובב ולא ירד. הליקופטר לא הגיע. וטסו הלאה, הנמיכו

לטסה נחת הליקופטר " ציונה"אחר כך בין . פנות את שרגא והפצועים קשה עם רכב לאחורהוחלט ל

טנקים של  5או  4כ טנקים שלא ספגו פגיעות היו "סה. התחלנו לגרור את הטנקים. ואסף אותם

-ב. כל טנק שהיה חצי כשיר ונסע נרתם לגרירת טנק אחר. כל יתר הטנקים חטפו פגיעות. 'פלוגה ו

. ח של ברוור ומחלקת החימוש של הגדוד"בטסה התלבש עלינו הגש. ם הגענו לטסהבצהריי 1200

חזרה לאיזור , טנקים 9כבר יצאתי עם  1700כי בשעה , אני חושב שהם עשו עבודה יוצאת מן הכלל

גנוב ועוד טנקים  1Aהיה שם . 'חלק מהם היו הטנקים הכשירים של פלוגה ו(. 42או " )39טליסמן "

ד נשאר כאן "הסמג. ת שלהם היו בהם חורים אבל אפשר היה לעבוד איתםשמבחינת הפגיעו

הפעם לרובם . טנקים 25בבוקר היינו  10.10-לקראת ה. טנקים 12-11ובמשך הלילה הכשירו עוד 

רק . ה הצליחו לגנוב מהטנקים שהיו פה תקועים'חלק מהחבר. גם מקלעי מפקד, כבר היו מקלעים

-למעשה ה. רתך לנו את הכנות ואז לכל הגדוד היו מקלעיםבאו ל 10.10-אחר הצהריים של ה

 .ה מהגדוד'שיחות בעיקר על מנת לעודד את החבר. עבר עלינו במנוחה והתארגנות 10.10
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כשהגדוד . יש ספק בקשר ליעדים אז אני רוצה להציע איזשהוא לוח זמניםלפי מה שמתקבל כאן 

עם כל הגדוד זה ענין " ציונה"התנועה בערך מ". 205סגול "לבין שלי רץ על הכביש רצנו בין הכביש 

בזמן שעברנו . רגע תנועה 20זה עסק של " חזיזית"עד צומת " ציונה"מ. לא יותר, דקות 10של 

על כל פנים , ראיתי את הגדוד של עמי או של שמעון" 205סגול "והיינו כבר קרובים ל" ציונה"ב

זה " חמוטל"אני מעריך שמהרגע שהתחלתי עד לרגע שירדנו מ .במקום זה" ציונה"טנקים מדרום ל

כך שלא היתה שום אפשרות אפילו להיפגש ". ציונה"מהרגע שיצאנו מ, דקות 35-30לקח מקסימום 

, הגדוד של שמעון על כל פנים עלה למעלה לפחות שעתיים אחרי שאנחנו כבר ירדנו. איתם למעלה



כלומר היה , בין הזמנים האלה היה הגדוד של עמי. זמןכי עוד עמדנו כאן בצומת וחיכינו הרבה 

היה , 54Tעכשיו שמעתי איזה סיפור על . שעה עד שהגדוד של עמי עלה 3/4לפחות  הפרש של 

שאלתי אותו למה אתה . 54T-אני זוכר שהתותחן שלי ירה על ה. שרוף 54Tפה על הצמה למעלה 

חוץ מזה הטנק של אהוד . גוויות 7-6פו משם והאמת ע, ראיתי אנשים בפנים: הוא אמר , יורה לשם

 .   זאת אומרת שאין בעסק הזה שום ספק. הוא כבר ראה את הכביש. עבר את הדיונה הזאת

 

 ט"המח

הגדוד של שמעון עמד : והשלבים הלכו בצורה כזו , היתה כמעט במקביל העלייה של שני הגדודים

התכנית ". חמוטל"ושני הגדודים ירו על , לוהגדוד של עמי היה פרוש משמא". ציונה"פרוש באיזור 

התכנית שלי היתה לנוע על ציר ". חמוטל"וגיורא כובש את , גדודים בחיפוי 2: המקורית היתה 

אני באותו . זו הפקודה שגיורא קיבל. מהמימד הצר בין הדיונות האלה לעלות לאורך העסק, הכביש

אמרתי לו . תאם דיווח לי שהוא נמצא פה בצומתואז הוא פ, ראיתי את גיורא רץ. זמן עמדתי בחיפוי

יש לי פה דרך : בשלב הזה פנה אלי עמי ואמר . מצפון לדרום" חמוטל"לעלות על , לחזור חזרה

לעלות על , "פוטון"אני מציע לעלות על החלק הדרומי ממזרח למערב דרך ציר . מצויינת להסתערות

ני זוכר שאמרתי אל תירה ימינה כי באגף א. ההתקפות נעשו במקביל 2ולמעשה . העיגול האדום

זה כל הזמן , "24-23טליסמן "עד איזור " פוטון"השטח מתחיל מציר . הימני שלך עולה גיורא

דיונות  2-אתם מתייחסים ל". חמוטל"והקטע הגבוה שלהם באמת זו אחת השלוחות של , גבעות

חצי גדוד עלה מימין , ליהןשתי הדיונות שאתה מדבר עליהן ואתה גם הסתערת ע. שונות לגמרי

, אתה גם היית פרוס. זאת אומרת יש שם צמות שהיו לכיוון מזרח. לדיונה וחצי גדוד עלה משמאל

עכשיו הדיונות שאתה מדבר עליהן היו . היתה דיונה מרכזית שהיא הפרידה את הגדוד לשניים

אני מעריך שבשלב  לכן. והן חתכו אותך והגבילו את העליה שלך מהכיוון הזה, מכיוון הכביש

ואני גם הזדרזתי להוריד את גיורא כדי שלא ידפקו אחד את , הראשון ההסתערות היתה במקביל

כעקרון הגדוד של . אני את הטנק של אהוד לא ראיתי. זאת אומרת שגיורא היה כבר על היעד, השני

דוד בשלב הזה מבחינת לוח הזמנים אני מעריך שלכל ג. גיורא לא עבר את קו הרכס לכיוון מזרח

אבל גם לא , אני לא חושב ששני הגדודים באיזשהוא שלב טיפסו אחד על השני. היה את האויב שלו

 18-16והיו שם לפחות בין , חייל 600, ר"היה לפחות גדוד חי" חמוטל"להערכתי על . על אותו אויב

 ".חמוטל"טנקים על  16אנחנו קלטנו באותו יום שנדפקו שם . טנקים

במקביל לזה שגיורא התחיל . מצפון, גיורא עלה ראשון. א: היו אלה " חמוטל"ה על שלבי ההתקפ

עלה מחצי היעד ודרומה מכיוון מזרח , עמי התחיל לנוע מכיוון זה, לטפס ועוד לפני שהגיע למעלה

ראיתי את עמי . קיבלו ממני אזהרה לא לירות אחד לכיוון השני. למערב על החלק הדרומי של היעד



אחת הסיבות שהקדמתי לו את הירידה זה כדי . בשלב זה נתתי הוראה לגיורא לרדת. העולה למעל

 .שלא ייפגשו בשפיץ של היעד

וזה בגלל , אני גם התרשמתי שהם מסוממים. היו כאן התייחסויות לגבי האומץ של המצרים

אחד מהם , והם הלכו על יד זה, הורידו עליהם ארטילריה. התנהגותם בזמן ההפגזה הארטילרית

אחת . כאילו שהם לא ידעו מה קורה להם, זה היה דבר משונה. היה נופל והם היו ממשיכים ללכת

ש זה בגלל הארטילריה שהם היו מורידים מיד "ו לא ביצענו את ציוות פלוגות החרמהסיבות שאנחנ

 .   כמובן שאז הנפגעים היו הרבה יותר גדולים. בלי חוכמות על עצמם

 

 סרן ירון מירון' פ ו"סמ

בכיוון הדרום , עם שחר נכנסנו לעמדות כשבשלב הראשון הפלוגה שלנו היתה שמאלית ביותר

כמובן לא דרך משקפת כי לא , ר"פ רוני קריב זיהה אנשי חי"על היעד המ. דמערבי ביותר מהגדו

זה . בכל זאת ניסינו, זה היה בטווחים ארוכים מדי בשביל לירות. התותחן שלו זיהה את זה. היו

' וח' פלוגה ז. ר וזה לא הלך"זה היה בעצם לירות על מטרות נקודה של חי, מ"ק 4היה בסביבות 

לאחר מכן ניתנה פקודה להסתערות כשאני אישית וכל . ושיפרו עמדות תפסו עמדות מימיננו

היה מושג מה הגדוד , על מקומות של חטיבה ודברים כאלה בכלל לא היה לנו מושג, קים"המט

זוהו " מכשיר"ממזרח ל". חמוטל"לא היה מושג על , לא היה מושג מה היעד. עושה פחות או יותר

כל שלב העליה על היעד היה תרגיל . 600היתה חטיבה  יותר מאוחר הסתבר שזאת, שם טנקים

כל . ירינו במקלעים תוך כדי עליה על היעד, ירו מעט מאד ארטילריה עלינו, עלינו על היעד, יפה

אני זוכר את . כשעלינו היינו הכח הימני. היינו בשטח נמוך. ר"משך התנועה הזאת לא זיהינו חי

. ר חפורים שירו עלינו"אנשי חי' מ 800-600ינו בטווחים של זיה". חמוטל בידינו"ד "הדיווח של המג

. עצמה" חמוטל"ירו עלינו טילים ובזוקות מ. זה היה מכיוון דרום מערב, באותו זמן ירו עלינו טילים

כי באותו זמן לא היה שילוט כך שהיה קשה , להגיד בוודאות שכל הפלוגה היתה מימין זה מוגזם

הנפגע הראשון של הפלוגה היה סגן . ולדעת עם איזה כח אנחנו נעים לזהות ולהזיז כוחות בוודאות

, טנקים 7-היינו אז כ. הטנק שלו לא נפגע, הוא נפגע אישית בראש כנראה מארטילריה. 2מ "יגאל מ

מאוחר יותר היתה . בשלב מוקדם יותר באיזור טסה נתקע לנו טנק שהלכה לו משאבת הזרקה

באותו שלב . לא השתתפנו בהסתערות, אנחנו נשארנו בחיפוי ',ופלוגה ז' הסתערות של פלוגה ח

הדיווחים מהטנק . פ"פחות או יותר עם קבלת כל הדיווחים על כל הנפגעים נפגע גם רוני קריב המ

תפסתי פיקוד על הפלוגה ונשארנו בעמדות עד לשלב . שלו היו באמת מבולבלים ודיווחו שהוא הלך

דתי למטה ואת הפלוגה הובלתי חזרה לאיזור הכביש ומשם בשלב הזה יר. שניתנה פקודת הנסיגה

 .         ד שם פינו את הפצועים"לאיזור התאג



 'פ ז"מ

ה היו מאד 'יצאנו מחניון הלילה ונתתי הוראה לכל הטנקים לעשות התעמלות בוקר מכיוון שהחבר

כל הזמן בקיצור , דותיצאנו והתחלנו לנוע לכיוון העמ. חלק ביצעו ולדעתי זה היה טוב מאד. מכווצים

ר ואז הוא נעמד בקטע הכי דרומי "אז הגענו למצב שפתאם רוני אמר שהוא מזהה חי. טווחים

בסוף נעמדנו אחרי כל , אז המשכנו להתקדם. מסתבר שסתם ירו, והתחיל לירות בטווחים הרחוקים

יעדים של ר על אחד מה"השיפורים פתאם היה איזה יעד שעמיקם אמנון אמר שהוא מזהה קצת חי

ירינו , רצנו קדימה בהסתערות. זה היה קצת שיחים. ואני לא זיהיתי כלום, אותם רכסים, השיפור

פה היתה ' פלוגה ז, לתקן את ירון, תפסנו עמדות כאשר. מסתבר שזה לא היה שום דבר. במקלעים

אני . צפוף מאדעמדנו פה . אני לא זוכר' ופלוגה ח' מימין היתה פלוגה ו. הכי דרומית או הכי משמאל

, ל מימין"של עמיקם מעין ז 2מחלקה , של אמנון משמאל 3מחלקה : מחלקות  2עליתי רק עם 

עמדנו כאן וירינו ועשיתי ניהול אש . שכל הזמן רצה לעלות לירות, פ מאחור"וסמ 2מ "ואיתמר מ

מני היה הטנק הי. ש חלוקת גזרות מימין לשמאל"כמו בקק, ניהול אש היה קל מאד לעשות. פלוגתי

עשינו . במרכז הצמה ומשמאל עוד טנק אחד 55Tהיה , היה טנק שלא זיהיתי, טנק שרוף על היעד

במין איגוף ' וח' פלוגות ו 2: ד נתן פקודה של התקפה גדודית "באותו זמן המג. חלוקת גזרות וירינו

יווחתי לו שאני ד, כשהוא ירד למטה והיה במקום הנמוך. ואני בחיפוי" חמוטל"קטן לימין עולים על 

עכשיו אני יודע . עמי אמר לי תדפוק אותם. לא ידעתי מה זה, שים"נגמ, יפים'מזהה על היעד המון ג

המחלקה של אמנון . בקיצור ירינו פה. אם הייתי יודע אז הייתי בורח. טילים החדש BRDM-שזה ה

כשעמי . בעמדות כשהם התחילו להסתער היינו. מה בדיוק לא יודע, השמאלית פגעה בכמה מטרות

היה שם . משפך שעולה למעלה, זה מין צמה כזאת" חמוטל"העליה ל, היה למטה והתחיל לטפס

ר עם המזוודות "חי 30-20-תוך כדי עליה של עמי ראיתי שקופצים כ. בקצה המשפך 55Tטנק 

ביקשתי מעמי . והודעתי לעמי שהם קופצים שוכבים מאחורי הטנק הזה בדיוק בעליה מהמשפך

. שאמרו לי שנשאר על היעד, של דן ספיר" שוט"הייתי בטוח שזה ה, לדפוק את הטנק הזה רשות

כשעמי הגיע . ירינו בו ואז הם ברחו מפה ועמי עלה על היעד. לירות, לא לירות, עמי אמר כן לירות

תוך כדי עליה שמעתי את . לאיזור הטנק הזה אני כבר לא הייתי יעיל והתחלתי לרדת למטה

עמי עלה , ופתאם בעליה אחרי זה. הכל יפה. אין שום בעיות, עמי שהם עולים למעלה הפקודות של

ובנתיב העליה פתאם נפתחה על עמי אש מלמעלה ואני חטפתי , למעלה ואני כבר הייתי בעליה

אפילו , פתאם נעצר שמה טנק. פה היינו צריכים ממש להתכנס. בדיוק במשפך, הפגזה ארטילרית

ל שהיה לו שם קלקול "מאוחר יותר שזה היה הטנק של עמיקם מעין ז מסתבר, לא ידעתי למה

שהיו בקצה ' וח' קיבלנו פקודה מעמי והוא אמר שו. המשכנו לעלות למעלה. והוא החליף כלי, טכני

הוא אמר לי שאני . לעשות שיפור קטן לכיוון ימין ששם נפתחה עליהם אש, ממש המערבי והדרומי



, קצת יותר גבוהה מאתנו, לפנים' מ 300עו לנו שיש שם איזה רמפה הודי. אעלה לצד הימני יותר

עליתי למעלה עם כל . ר והם שוכבים בתעלות"ר חי"עמי כל הזמן צעק חי. ר"ושם יש הרבה חי

ד נפגע ואז עלינו "הודעתי לצוות שהמג. הסתכלתי על הטנק של עמי וראיתי שהוא נפגע. הפלוגה

נסעתי והאמנתי שכולם נוסעים אחרי . עליתי עם כל הפלוגה, כשאני עליתי. ר"על השורות של החי

אבל זה עוד לא , באותו זמן עמיקם מעין כבר היה הרוג. מים"וכשהסתכלתי ראיתי רק את המ

התחלנו לרוץ ושטפנו את , עלינו משמאל. ומי שראיתי כל הזמן לידי זה היה עמיקם אמנון, ידעתי

אולי , עגולה עומק של מטר, עמדה אחרי עמדה, מסתבר לי שזה היה קו של עמדות. העמדות

אחרי . ירו שם בזוקות בלי סוף מכל העמדות האלה, עברתי את העמדה הראשונה. עמדות אישיות

הסתובבתי . עברתי את כל השורות האלה ודרסנו שם הרבה. שורות 3לפחות , עוד שורה' מ 3

יטהר את כל העמדות ' יירו לחזית וז' וח' המשכתי ואז עמי נתן פקודה אחרונה שאני זוכר שם שו

ואז כשהסתובבתי הסתבר לי שזו היתה שטות לחתוך . ש"עשו מאתנו חרמ. מאחור ומימין, מאחור

להתחיל לרוץ לאורך , אני לא יודע אם שמעו, ואז נתתי פקודה לפלוגה, את העמדות לרוחב

ה 'החבר, ליד בור ליד בור התחלנו לרוץ לאורך העמדות עם זחל בתוך בור. ואז היה יופי, העמדות

מה שאני באמת מוכרח לציין שהם נלחמו (. ה המצרים'החבר)היתה דילמה אחרי מי לרדוף , קפצו

אחד קפץ , יריתי על אחד משמאל. שם בקנאות נוראית והתחרו אחד בשני מי יהיה יותר גיבור

תי הוא שכב שם בלי כשהסתובב, עליתי עליו עם הטנק  -אני לא עושה אותו גיבור . מהעמדה וברח

כשהסתובבתי אליו שוב הגבר הוציא רימון וניסה לזרוק עלי . הוא קפץ מהטנק ושכב בלי רגל, רגל

הם ירו . כשחזרתי התחלתי לרוץ לאורך העמדות. אבל לא היה לו כח אז זה נפל לידו והתפוצץ

יריתי על . בכל מחפורת היו כמה בזוקות ככה שוכבות בשורות. מתוך הכלים בתוך כל מחפורת

מהרשף מקצה הלוע המצרים , הצוות ירה כל הזמן בתותח. הייתי הכי ימני על היעד. אחד משמאל

. ה היו שם'עשרות חבר. רצתי לאורך העמדה כמה שיכולתי. דרסנו שם הרבה מאד. עפו מהעמדות

 אני ראיתי שם, אז הסתובבתי וראיתי את הטנקים האחרים בפלוגה רצים גם כן לאורך העמדות

 9למעלה הייתי עם . הטנק של עמיקם נתקע בדרך והוא ירד. 10אני עליתי עם . טנקים 6-5לפחות 

זה . שלא פגע בטנק פגע בי בגב RPG-שם נפגעתי פעם ראשונה בגב מ. טנקים לאורך התעלות

לא היתה לי תחמושת ". עוזי"הרגיז אותי מאד ואז אמרתי לנהג לדרוס אותו במקום לירות בו עם 

ד נפגע בטנק אני הודעתי לצוות שלי שאם יקרה לי משהו "כשהמג. ולא היה לי מקלע מפקד "עוזי"

התותחן היה . בגלל שלא רציתי להישאר על היעד, שלא יטפלו בי אלא שהתותחן יתפוס פיקוד

ד הלך הוא היה בטוח "ד נפגע ואמרתי לו שהמג"אחרי זה כשהמג. פ"בטוח שהוא הולך להיות מ

עמיקם אמנון קיבל פגיעה בטנק שלו ורץ בשטח עם . בל זה היה מאד קריטיא. ד"שהוא כבר מג

הוא נסע . איתמר הטנק שלו נפגע 2מ "מ. נהרג בטנק 1מ "מ. זיהיתי רק את עמיקם. הצוות שלו



הטנק קיבל , מיד כשהם עזבו את הטנק. ראיתי אותם רצים בשטח, הצוות קפץ החוצה, נעצר, קצת

זה היה . את שאלתיאל שמאלה שיחלץ נפגעים' א3אז שלחתי את טנק . פגיעה ישירה ונדלק לגמרי

באותו זמן עמי נפגע ואמר לי לתפוס . טנק בית חולים עם הצוות של שיפמן והצוות של איתמר

בפלוגה שלי לאף . ד"מג, מכיוון שכבר הייתי פצוע רציתי להעביר את אחת הפלוגות לטובתי. פיקוד

, איתמר ועמיקם כולם כבר הלכו ולא היה עם מי לדבר, פני שאמנוןמ, מ לא יכולתי להעביר פיקוד"מ

אז גם . ניסיתי לדבר עם הפלוגות האחרות בקשר הפנימי שלהן. אז נשארתי לשלוט על הפלוגה

. נפגע' ואחרי זה גם הודיעו שח, משום מה השתמשו במונח הזה, "וילון קאפוט"הגיעו הדיווחים 

לירות ממש , המצרים המשיכו כל הזמן לזרוק עלינו בזוקות. באותו זמן עמי חזר לפקד על הגדוד

. על הצריח, אחד מהם נכנס על הטנק. אחרי זה זרקו רימונים על הטנקים. 'מ 3-2מטווחים של 

פתאם ירדו והודיעו שיש ' וח' אחרי זה ו. הורדתי את הראש החזקתי אותו ביד והוא התפוצץ עלי

קיבלתי פקודה מעמי לתפוס פיקוד ולהוריד את הגדוד  .רציתי לפנות לכיוון ההוא. שם טנקים

הטנק שלי . למה בדיוק אני לא מבין עד היום הזה. הוא נשאר לעשות סריקה באיזור שלו. למטה

הודעתי לכל הפלוגות . כל תא המנוע בער, באותו זמן קיבל פגיעה בתובה ונדלק מיכל אחד

בדרך עשיתי סיבוב באיזור של , וץ למטההתחלתי לר. ברשתות הפנימיות לנסוע אחרי אני בוער

מה . לא היה שם שום דבר. ה שלנו מסתובבים'העמדות שלהם ובתעלות לראות אם אני מזהה חבר

בדרך למטה אני הייתי הכי ימני ואז ראיתי את הטנק בית חולים . היו שם המון ערבים מתים, שכן

. זה היה ממש יפה, "עוזי"עומד עם  .ר"נוסע ולא הבנתי למה איתמר עומד בחוץ ומחזיק במעקה חי

הוא נראה יורד . ירדנו למטה ואז עמי הודיע שהוא כבר יורד. מסתבר שפשוט הצריח כבר היה מלא

ואז . מים וכל מיני דברים כאלה"היו שם אלונקות וזחל, ד"הגענו למטה לכיוון התאג. עם שני כלים

' מ 400-300איזה , ה קצת לדיונהמכיוון שהטנק בער ולא ידעתי מה יהיה לקחתי אותו הציד

עשינו תרגול . הוא חשב שזה יעזור. עמיקם אמנון הגיע אלי עם מטפים ניידים. משתדל לכבות אותו

השכיבו אותי . ה קצת'ד ושם הסתכלתי על החבר"הלכנו לתאג. הצוות עבד כמו שצריך, שריפה

 . פ"אז ועד הסוף היה מלעמיקם שמ, את המשקפת היחידה בפלוגה, והעברתי את שרביט הפיקוד

טנק של איתמר שהיום הוא כנראה במצרים לפי . טנקים 2השארנו " חמוטל"באותו קטע של 

לפי מה . הטנק של עמיקם אמנון נשאר על היעד. בפנים היה התותחן וודקה אדם שנהרג. דיווחים

ו לכיוון אחר ורפי לוי ודוראל הנהג הם כנראה רצ, הוא ואבורסי: הגיעו  2. קפצו 4שהוא אומר 

שכחתי להזכיר שבקטע האחרון ממש בירידה . ומכיוון שהיו שם המון מצרים אי אפשר היה לחיות

אבל זה כבר לא , אז קיבלנו פגיעה בטנק בסיפון שלא חדר ובי. קיבלנו עוד הפעם הפגזה ארטילרית

הצוות , רגו בטנקשנה, ל והתותחן שלו יוני פרידמן"הטנק של עמיקם מעין ז: עוד נפגעו . היה משנה

בנוסף לזה נפגע לי . הטנק של עמיקם שהתקלקל קודם ירד שלם עם עזרא מנקין. עם הטנק ירד



היה שם טנק שהייתי בטוח שהוא שלי . הרוגים 5אני חושב שהיו לנו . שנפגע בעין, דהן, ק"מט

רחו כלים שב 3-2היו שם : מבחינת  מה שהושמד שם . 'בסוף הסתבר שהוא של שיפמן פלוגה ח

אני יודע . טנקים אני לא השמדתי, מבחינת כלים כבדים. שהיה דפוק כבר 55T-ה. אל מעבר לרכס

, של ירון קימלמן שירה את כל הבטן כמעט למעלה והוא ירה לכיוון טנקים' ב3שהיה טנק של 

ל אב, הוא ואולי עוד כלי או שניים. טנקים 16-שירו לכיוון ה' כנראה הוא הצטרף ליד הטנקים של ח

 .       רוב הפלוגה רצה לעמדות

 

 סגן אמנון עמיקם' פלוגה ז 3מ "מ

על כל פנים אני רצתי משמאלו . כל העסק הזה לי הוא היה קצת לא ברור. לא היתה חלוקת גזרות

כאשר התפרסנו ואז כמו שמיקי אמר . עלינו על מין דיונה קשה מאד. לא היה שום דבר. של מיקי

ואז כשעלינו על הדיונה . בשלב שלנו היתה בתוך אוכף" חמוטל"בעיה שה. זיהינו אותם על התעלות

וזה גם , ישבו במדרון אחורי. לאו דווקא בשטח השולט, הם ישבו על תעלות' מ 60-50הזאת ממש 

מה שהפתיע . כאשר חצינו את התעלות מיקי רץ טיפ טיפה מלפני וקצת מהאגף. מה שהפתיע אותי

הוא ראה . שכיוון עליו בהתחלה בחזית RPGיה שם מצרי עם ה, אותי היה שהוא עבר על תעלה

כאשר הוא עבר אותו הבחור קם עוד , מיקי עלה על התעלה, התכופף, שהוא לא יספיק לפגוע בו

. ר"זה היה דבר מפתיע עם הנושא הזה של החי. לכיוון התמסורות, RPG-פעם וכיוון עליו את ה

ר "זאת היתה ההיתקלות הראשונה עם החי". עוזי" היות ולא היה לי מקלע מפקד יריתי אליו עם

הייתי . היו מימינו 2-ו 1מחלקות . מיקי רץ מימיני. עצמה" חמוטל"יפים על 'לא ירינו על ג. המצרי

לפני " חמוטל"כשעלינו על . רצתי איתו בפריסה, משמאלו של מיקי והייתי הטנק הקרוב ביותר אליו

ר והזהרתי אותו "אני לא זיהיתי שום דבר חוץ מחי. רחבההתעלות שבדיונה הזאת רצנו בפריסה די 

. ה שישבו בתעלות'אני חושב שזה החבר. הוא טוען שזה שיחים. עוד בטווחים יותר רחוקים

אלה למעשה . ד ומיקי התמקמו"היו העמדות הסופיות שבהן עמי המג 55T-האנשים שהיו ליד ה

רסתי משמאל והתחלתי לרוץ לפקודה אני התפ. היו העמדות היחידות על היעד בגזרה שלנו

 10עד שאני חטפתי ונעמדתי ממש על פלטו כאשר נעמדו בחזית שלי בסביבות , "קדימה הסתער"

את שלב הטיהור לא ראיתי מכיוון . ר"כשאנחנו חצינו את התעלות נתקלנו באנשי חי. טנקים

תר בקו איתי אבל על מיקי ועמי היו פחות או יו. היו שם כמה טנקים. שנפגעתי ועמדתי במקום

היו לי רק מקבילים לא . מיקי עמד משמאלו של עמי. זיהיתי את שניהם. הפגוע 55T-הגבעה של ה

כמובן שהייתי צריך לעשות העדפת . ירינו בעיקר במעיכים וקצת במקלעים. היו לי מקלעי מפקד

 . ינו בשניהםלעתים כאשר ירינו למטרה אחת יר. או שיורים במקביל או שיורים בתותח, מטרות



מיקי תפס . אני חציתי אחרי מיקי. מערב-צפוןלפי הערכה שלי רצנו לכיוון מערב , חצינו את התעלות

זה למעשה היתה העמדה היחידה . אחרי שעברנו את התעלות 55T-ליד ה" חמוטל"כבר על 

הוא , אני רצתי עם המחלקה שלי. מפני שיתר השטח היה פחות או יותר פלטה מדנום שבו עבמקו

הגורים שלי עמדו  2-עמד מאחורי ו 2מ "איתמר ישראלי מ, אני רצתי כאן". קדימה הסתער"אמר 

ש "אני מתאר לעצמי שזה היה ח. ומ הימני שלי"מיד כשהתחלתי לרוץ קיבלתי במזק. גם כן מאחורי

מ "הפגיעה היתה בחלק האחורי של המזקו. הטנק לא נדלק. היתה חדהאו חלול מפני שהפגיעה 

אני הבנתי בשלב זה שהטנק . לא היתה בערה פנימית, היתה בערה חיצונית. ונשפך קצת סולר

המשכנו . אבל לא אמרתי את זה לצוות מכיוון שהיתה עלולה להיות קטסטרופה, למעשה מושבת

. שחלק מהם עמד במחפורות 34Tלי נראה ', מ 500-400זיהיתי טנקים בחזית בטווחים של . לירות

אני זיהיתי . יתכן שחלק מהפרטים קצת מטושטשים בגלל הזמן, כך אני רואה את זה היום

קצת מערבה אני כבר זיהיתי את הדרגים שלהם שישבו על . טנקים 10במחפורות בסביבות 

לא ישבתי על . ודברים כאלה היו שם על כל פנים כלים מוסווים שנראו לי כמשאיות". חמוטל"

פ מפני שהתמונה בכללותה לא היתה "הרשת הגדודית אלא על הרשת הפלוגתית ולא דיווחתי למ

זיהיתי חיילים . טנקים 4-3אני מעריך שהשמדנו שם בין . פ שנפגעתי"לא דיווחתי למ. ברורה לי

ות שהוא ירד על יכול להי. לא זיהיתי פגיעות של שרגא. שלהם שרצים מאחורי הטנקים שלהם

לא הבנתי מה קורה . היו ממש דקות, על כל פנים אני חיכיתי בשלב זה. הטנקים שהיו קצת משמאל

 400-300איתמר עמד , בגדוד והבנתי שלמעשה בגזרה שלנו אני עמדתי עם הטנק הקדמי ביותר

נתי שהוא שהב, אני חיכיתי ששאר הגדוד. מאחורי וגם הגורים שלי פחות או יותר באותו מרחק' מ

יכול להיות , לא ראיתי גם מה שקורה מאחור". חמוטל"ימשיך להסתער ויקח את , פרוס מימיני

, על כל פנים זה מה שתיארתי לעצמי שיתבצע. שמאחורי הטנקים עמדו עוד כוחות שלהם

אני ראיתי שטנקים ( אחרי זה גם שמעתי את הפקודה של מיקי לסגת לאחור)וכשהסתכלתי לאחור 

ראיתי , הסתכלתי אחורה. על כל פנים עמדו מאחור, ושכל הטנקים ייצבו קו או לא ייצבו קו ,לא זזים

. ראיתי אותו קופץ מהטנק. אחרי זה פגע בו פגז פעם נוספת ממש במגבה תותח, את איתמר נפגע

פחות . לא ראיתי אנשי צוות נוספים שלו שקופצים. היתה התפוצצות עצומה והטנק התחיל להישרף

. אבל פגע בין איזור הצריח והתובה, באותו שלב קיבלתי עוד פגז שלא חדר את הטנק או יותר

 -זה היה צפון צפון. אני לא יודע ממה זה היה. אבל אף איש צוות לא נפגע, הצריח לא הצטודד יותר

משם , אני עמדתי בצורה כזאת עם התותח לכאן אז קיבלתי את זה באגף הימני. מזרחית לי

אז שמעתי במקביל פחות או יותר את הפקודה של מיקי לנסוע . ומ"עה במזקקיבלתי את הפגי

הטנק כמו שהבנתי קודם לא היה ". שמאלה, ימינה, אחורה, קדימה  -נהג :"חזרה ואז גם אמרתי 

קפצנו מהטנק כולם בריאים . אמרתי לכולם לקחת נשק ורימונים. חשבתי רגע. יכול לזוז מטר



והיה מאחורי , כאשר פה פחות או יותר מיקי התחיל לנסוע חזרה, יאמרתי להם לרוץ אחר. ושלמים

היו שם עוד . והיה שם גם הטנק של קימלמן, ק"שלי שהיה שאלתיאל המט' ב3איתמר שרץ לטנק 

כאשר אמרתי לצוות תרוצו ' מ 300היה בערך מרחק של . כמה טנקים שלנו שהתחילו לנסוע חזרה

אני לא . רצנו וירו עלינו. וירו עלינו, היו מצרים מסביב. התותחן תפס אותי ממש בחגורה. אחרי

והם גם לא ידעו בדיוק . ידעתי מאיזה כיוון ועושה רושם שהמצרים בשלב הזה נראו לי די המומים

הגעתי , על כל פנים אנחנו רצנו כאשר בשלב הריצה אני לא הסתכלתי לאחור. לאיזה כיוון לרוץ

לא נכנס לתוך הצריח אלא תפס את , עלה למעלה, מקבילאיתמר רץ גם כן ב. לטנק של שאלתיאל

התותחן שלי ואני קפצנו לתוך הטנק . ליד מקלע המפקד שלא היה, ר מימין למפקד"מעקה החי

-לא את הטען, לא ראיתי כבר את אנשי הצוות שלי, כאשר לפני שנכנסנו לטנק הסתכלתי מסביבי

, לא ראינו אותם. לא הכריזו עליהם כחללים שעד היום, קשר רפי לוי ולא את הנהג דוראל אטינגר

, היה שם הצוות של שיפמן, נכנסתי לתוך הצריח. מה עוד שהסתובבו פחות או יותר טנקים בשטח

אנשים  8-6היו איזה . ויכול להיות שהיה שם עוד אחד, אבורסי ואני', ב3הצוות של שאלתיאל 

. רצנו לכיוון עם מיקי. יאל עמד בחוץגם שאלת. ואיתמר עמד בחוץ, ישבנו אחד על השני. בצריח

הוא לא בער אבל הוא . מדי פעם הסתכלנו אז מיקי רץ משמאלנו עם מנוע המיכל השמאלי שלו

, ד"הגענו לתאג. הוא המשיך לנסוע ונסע במהירות סבירה. היה ברור שהוא נפגע שם, העלה עשן

, א היה סרן נדב סער"הקש .ואז התחילו לארגן את השאריות של הגדוד, "39טליסמן "זה היה ב

. הם עשו את מרבית העבודה, ץ יחיאל עומר"והקמב, מ אצל שרגא"וסגן משה ברגר שהיה אז מ

ולאתר פחות או יותר , לראות מי חסר ומי לא, התחלנו לארגן פחות או יותר צוותים במסגרת פלוגות

' א3ק של קימלמן ירון במחלקה שלי חוץ מהצוות שלי שני הטנקים היו כשירים כאשר הטנ. מה קרה

שעליו עליתי אני ' ב3הטנק של שאלתיאל . חטף בזוקה באיזור המיכלים שלא חדר את המיכלים

 . כששני אנשי הצוות נשארו בשטח" חמוטל"והטנק שלי ננטש על , היה תקין לחלוטין

 

 'פ ח"מ

ת תפקידנו אנחנו התחלנו א. בחיפוי אנחנו לא השתתפנו. אני אתחיל בשלב שיש לי מה להוסיף

-מכיוון מזרח דרום" חמוטל"ד עלינו ל"והמג' אני יחד עם פלוגה ו. כשעשינו באיגוף הימני, בפריצה

. התותח היה בכיוון השמים, טנק פגוע, 55Tמימין במרכז הצמה היה הטנק המפורסם . מזרח

ר בלי "חי לעלות עליה כזו עם. אני רוצה לציין שבעליה הארטילריה שלנו היתה אפס. עמדנו מימינו

עלינו ועמדנו על העיגול . ברגע שעלינו התחלנו לקבל ארטילריה. ארטילריה זאת ממש התאבדות

בשלב זה עמי קיבל איזו פגיעה והיה נדמה . לא ראינו עדין שום דבר, צפינו כלפי מערב, האדום

שינוע ביקשתי ממנו . הוא קרא לי לטנק שלו וביקש לבדוק אם הוא יכול לנוע. שזה מהארטילריה



לפנות ימינה ולהתחיל ' ואז הוא נתן פקודה לי ולו, הוא נע אחורה ואמרתי לו שהכל תקין. אחורה

זה היה קו רכס חד בכיוון . זה היה מורד ולאחריו קו רכס. פנינו ימינה ונענו לכיוון צפון. לשטוף

, טנקים 7 עמדו שם 500-400עלינו על קו הרכס ומאחוריו מיד גילינו בטווח קצר . מערב-מזרח

, מימין 3-מישהו ירה ב. הטנקים כולם הושמדו 7-אנחנו התחלנו לירות ו. 'מ 50קרובים אחד לשני 

אנשי  30-20-ברגע שטנק קיבל פגיעה יצאו מאחוריו כ. אחד הצטלב לנו, משמאל 5-אני יריתי ב

ן לעבר טנק קיבל פגיעה ומיד ראית ענ. הם ממש הסתתרו מאחורי הטנקים. ר ורצו לטנק הבא"חי

כל זמן התנועה עד לקו . ר שבשלב זה הסתובבו מסביבנו"אחר התחלנו לנוע לאנשי חי. הטנק הבא

ירינו גם בתותחים במעיך בטווח , עברנו מולם. ר"הרכס הזה לא היו לנו כל כך בעיות עם אנשי חי

שהנהג  אני זוכר את הפגיעה שעממי דיווח. אחר כך התחילו להיפגע. עדין לא נפגענו מהם. קרוב

זה הדבר האחרון שאני זוכר ". וילון קאפוט"אחר כך אני זוכר את הצעקות בקשר ש. שלו נפגע

לפי דיווחים . בשלב אחרי זה אני נפצעתי ואת המשך הקרב אני לא זוכר. מרשת הקשר הגדודית

הוא היה טוען פגז ועולה . טנקים 2ל והוא השמיד עוד "כשאני נפצעתי החליף אותי סמל קהלני ז

התותחן צודד את הצריח עוד לפני שהוא . אחרי שהוא נפגע נשאר פגז טעון בתותח. ויורה אותו

' מ 100( לפי סיפורים שלו כי זה האדם היחידי שיכול למסור את זה)' מ 50הבין והוא ראה מטווח 

העמדות המצריות . בקשר ללחימה. הוא ירה בו בקולימטור והטנק נדלק. טנק מצרי עובד שלם נוסע

ר "אנחנו נלחמנו עם חיילי החי. חפורות ולא עמוקות במיוחד, פי שמיקי תיאר אותן היו עגולותכ

אז במקום שיכולנו ירינו עליהם . האלה באותה צורה מכיוון שלא היה לאף אחד מקלעי מפקד

אחר כך בשלב מאוחר יותר הטנקים התחילו להסתובב . זה כשנענו לכיוון קו הרכס הזה. מעיכים

אני זוכר בדיוק את התמונה . התחלנו לזרוק רימונים, ולא יכולנו לירות שם מעיכיםעל היעד 

המצרים עמדו וירו עלינו את הבזוקות ולא היתה שם תופעה . שהמצרים ברחו כשבא עליהם טנק

 הטנק של שיפמן שעוד לפני זה הוא דיווח לי שיש לו נזילה הידראולית. של בריחה המונית על היעד

אנשי  3. קיבל פגיעה ונדלק, ה ההידראולית אמרתי לו שיעלה איתנו על היעד הזהולמרות הנזיל

כמו . הרוג, ל נשאר ביעד"התותחן רטי ז. הטען והמפקד הצליחו לצאת מהטנק פצועים, הנהג: צוות 

הנהג של עממי זכריה נפגע גם . שציינתי בטנק שלי נפגע התותחן וסמל קהלני שהחליף אותי נהרג

 .        כן
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כלומר אני , עמדתי כל הזמן מימין לעמי ושרגא היה מימיני". חמוטל"אני זוכר את ההתקפה על 

אני כל הזמן הייתי מימין . זה היה גם בעמדות החיפוי וגם כשהתחלנו להסתער. הייתי בין שניהם

" חמוטל"עמי דיווח ש. הזה הקטןאני זוכר שעמדנו שם בתוך הגל . לעמי ולפיו נסעתי והתקדמתי



. זה היה בדיוק מאגף ימין שלנו. מ"אז עברה לי בדיוק מול הראש בזוקה ופגעה לעמי במזקו. בידיו

מה שראינו היה מטווחים די . עשינו חצי תפנית ימינה ועלינו לראות מה קורה שם, ירדנו אחורה

ירינו כמה פגזים מרחוק . אוירראינו אפילו חול ב. ר מתחפר"חי, כמה עשרות מטרים, קרובים

ברגע שהגענו לקו רכס , עלינו למעלה. מי שאני ראיתי זה היה שרגא והגור שלי. והתחלנו לעלות

. אחד מהשני' מ 50עומדים לא במחפורות במרחק של ', מ 300-200טנקים במרחק של  3זיהיתי 

את הטנקים . גם כן ירה שרגא. פגזים בלי לראות את התוצאות 3יריתי שם . עשינו שם ירי מהיר

ומכיוון שהטווחים היו כל כך קצרים , המצריים ראינו כל כך בהפתעה שלא חשבנו הרבה ומיד ירינו

. כנראה שירו עליו. שרעבי היה מימין לשרגא והרבה יותר מימיני. לא הבחנו אם קורה שם משהו

אני בכל אופן . ם קודםעד כמה שאני מבין זה היה חלק מהכמה טנקים שדיברו עליה. עלי לא ירו

מה . בקשר לשוחות. התחלנו לשטוף את היעד, אחרי שירינו, בשלב יותר מאוחר. ראיתי רק שלושה

אני זוכר . לא תעלות, שוחות אישיות. חצי מטר משהו כזה. שאני ראיתי שוחות דווקא די נמוכות

שוחות שהם . השראיתי אותם חופרים עוד מרחוק וכנראה הם לא גמרו לחבר את השוחות לתעל

על הצריח עוד " עוזים"כיוון שלא היו מקלעי מפקד והיו ארבעה . לשכב מכסימום, יכלו להתכופף

היינו . השתמשנו בהם וגמרנו את כל התחמושת, מההתחלה עם כל המחסניות והרימונים

רות ר שהיו בסביבותינו נמדדו בעש"כמויות החי". עוזי"מתקרבים לתעלה וזורקים רימון או יורים ב

מהצד הזה שלי לא היה כמעט , אני זוכר שאנחנו היינו כבר בקצה הדרום מערבי של היעד. בלבד

עמדתי בערך , כשהמשכנו לשטוף את היעד . ר"משמאלי כמעט ולא ראיתי רק מימין ראיתי חי. אויב

למעשה הוא פגע בבית הזרוע . אז חטפנו בזוקה בתא הנהג, רציתי להסתובב לשם, עם הפנים

אני מדבר . הטנק דומם פתאם, הנהג עצר. נסענו אחורה. י ונכנס לאורך מוט הפיתול לטנקהשמאל

השכבנו אותו , הוצאנו אותו, צודדנו צריח. ואז התותחן אמר לי שהוא פצוע, אל הנהג ואין תגובה

הסתבר שהבזוקה חתכה את כבל . הכנסתי את התותחן לתא הנהג. הוא היה חסר הכרה. בצריח

כשהצלחנו להניע . את הצינור של התחל ופגעה גם בשטנגה של הגז, תא הנהגהקשר הראשי ב

קשר לא היה . התחילה נזילת דלק רצינית מהצינור של התחל. בערך 2,000הגז היה תפוס על 

לא שמעתי כלום כי לא . בשלב זה ראיתי כבר את הטנקים מתחילים לרדת. לא פנים ולא חוץ, בכלל

כיוונתי . לם חוזרים ניסינו בפעם החמישית להניע את הטנק והצלחנוכשראינו את כו. היה לי קשר

: הנפגעים במחלקה . כשהגענו לריכוז של הגדוד הטנק דמם ויותר לא הניע. את הנהג עם האנטנה

 .         אחרי זה הסתבר שגם הטען היה פצוע. רק בטנק שלי נפגע הנהג
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ברגע . והאזנו ברשת הגדודית 42-בערך ב" טליסמן"אנחנו ישבנו על ציר " חמוטל"בעת הקרב על 

שניות פתאם הוא מדווח שכל  60ואחרי איזה , "חמוטל בידי"ד אומר "מסויים שמענו את המג

, תביא לי את הכירורגים הכי טובים"ט ואומר "וברשת החטיבתית הוא פונה למח, פים נפגעו"המ

אני ". לא מגיע להם למות, ה האלה עשו עבודה יותר מדי טובה'החבר. פים שלי"מתציל את ה

. ד שאני יוצא לכיוון מערב ואני אפגוש אותם באיזשהוא מקום"נכנסתי לרשת המבצעית ואמרתי למג

מים של "זחל 2שם פגשנו ". ציונה"בערך למרגלות , "ציונה"אני חושב שאנחנו נפגשנו באיזור 

מים היו מונחות הרבה מאד "ליד הזחל. אשר עמדו לצד הכביש 257מון מגדוד ר רי"ד של ד"התאג

, נפגעים 45" חמוטל"כ אני חושב שרק מהגדוד שלנו היו באיזור "סה. אלונקות והרבה מאד פצועים

מיד כשהגעתי לשם אחד . כך שהיתה כמות רצינית מאד של נפגעים, אבל היו גם מגדודים אחרים

הוא היה . פ שהיה במצב חמור מאד"נה את תשומת ליבי לשרגא המהיפ 257החובשים מגדוד 

בגלל . הוא נפגע בזרוע הימנית ובחזה הימני ואולי זה המזל של כולנו. הוא בקושי נשם, לגמרי כחול

ר רימון אני יכולתי לנהוג לא כפי שמקובל במיון של כל הנפגעים ורק אחרי "העובדה שהיה פה גם ד

אלא יכולתי . לפנות למי שנראה הכי קשה ולהתחיל לטפל בו 45-כל ה שגומרים מיון ורואים את

הטיפול בשרגא היה . ר רימון ואני מיד התחלתי לטפל בשרגא"לנצל את העובדה שהיה שם כבר ד

. וניתוח טראוכוטומיהמהן שני ניקורים בחזה , פעולות 5ביצענו בו . מסובך והצריך הרבה עבודה

של וריד  ניתוח לגילוי  -נסקציה ברגל הימנית ווני עשיתי וונסקציה ואמון עשה ביד השמאלית ר רי"ד

ובכן אני , ד שאמר שזו עבודה של חובש"יש כאן מג. זה לגמרי לא מסובך. והכנסת צינור לוריד

המצב של . ומרבית הרופאים עושים את זה גרוע, חובש לא יודע איך עושים זאת -רוצה לתקן 

הנפגעים שהגיעו . הכלל ועובדה שעמד פה אתמול וסיפר מה היהשרגא השתפר בצורה יוצאת מן 

בעיקר של , אני יודע שהיו הרבה מאד כלי רכב. י חובש"עברו בחלקם מיון ובחלקם רק מיון ע

רק , טיפלו או מה שעשו, וכל רכב שהגיע מיד רצו אליו, שים שעמדו על הכביש"וכל מיני נגמ, הסיור

אני כאשר טיפלתי בשרגא לגבי שאר . לה שנסעו לכיוון טסהיפים הא'והעבירו לג, י חובשים"ע

הפצועים יותר מאשר הערות ועצות לחובשים ששאלו אותי מה לעשות כאן וכאן אני לא יכולתי 

. וכאשר גמרנו לטפל בשרגא, ר רימון כן עסק בכך"אבל באותו זמן ד. הייתי מאד עסוק. להתפנות

להיות . בעיניים היה קצת מבריק ובצדק. והיה מסתכלד ישב דיוק מעל המקום הזה בטנק "עמי המג

ואני ממליץ לפנות אותו , אני אמרתי לו שבכל אופן חלפה הסכנה. אנושי זה דבר יוצא מן הכלל

אנחנו לא יכולים להמתין כי לא היה ברור מתי . ואז התחילה מלחמה עם כוחותינו שבאויר. במסוק

מ נחת מסוק והעברנו את "ק 3-2מת כעבור איזה ובא, התחלנו לנוע לכיוון מזרח. נקבל מסוק

. הצוות היה גדול -" חמוטל"כ אני חושב שהטיפול באיזור "סה. אנחנו עצמנו גם כן נסוגונו. שרגא

 . הטיפול היה מאד מאד מהיר. חובשים 45היו שם בוודאי 
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חד עם הגדוד של התכנית החטיבתית היתה שהגדוד שלי י .לחודש 9-כרגע אנחנו מדברים על ה

וזאת במסגרת תכנית אוגדתית לחילוץ האנשים שהיו , "חמוטל"וגיורא כובש את , עמי נשאר בחיפוי

ולאחר מכן עמי , "חמוטל"וחזר ל" חזיזית"גיורא הגיע עד לאיזור : לגבי הביצוע ". פורקן"באיזור 

וחזר לאיזור לאחר שגיורא גמר את ההסתערות שלו ". חמוטל"ט הסתער על "באישור של המח

כאשר , היתה הסתערות של עמי מכיוון דרום מזרח לצפון מערב ומכיוון מזרח למערב, "חזיזית"

גם , עמי חטף גם מצפון מערב. כולל כל הדיווחים של עמי, באמת היתה הסתערות יפה מאד

 ".   מכשיר"וגם מ, גם מדרום מערב, ממערב

כשעמי ". חמוטל"ניהלנו אש על ' אשר בשלב אכ, "ציונה"פלוגות באיזור  3הגדוד היה פרוס עם 

. קיבלתי פקודה להיכנס משמאל לגיורא, "חזיזית"וגיורא כבר שיפר לכיוון , בידו" חמוטל"דיווח ש

". חמוטל"נסעתי עם הגדוד והגענו בפריסה די רחבה כאשר הקצה השמאלי של הגדוד היה באיזור 

ומשמאל ', מימין היתה פלוגה ל', יתה פלוגה מבמרכז ה: הפלוגות היו ערוכות כך . 205עברתי את 

הקצה הימני היה צמוד ". חמוטל"הקצה השמאלי שלה היה על הדיונות של ' כאשר כ', פלוגה כ

עם כל האבק , עד שהגענו למצב כזה שראינו את איזור התעלה, היו בעיות בעליה על הרכס. לגיורא

לוותה כל הזמן בהפגזה ארטילרית די  התפיסה של הרכס הזה לכיוון מערב. שהיה באיזור הזה

-3,500לטנקים שהיו בטווח ', ול' הפלוגות מ 2ניהלנו אש בעיקר עם . יעילה על עמדות הטנקים

נתקלה בכוחות אויב שירו בעיקר מכיוון ' פלוגה כ. פה הושמדו מספר טנקים של האויב, 2,000

כשניהלנו את האש אני . פצועים 5היו בסביבות . 'טנקים של פלוגה כ 2והשארנו פה , "מכשיר"

. לא היו כבר יותר מטרות, כשהתחיל להיות קצת יותר שקט, הייתי באיזור הפלוגה של יוסי

ואז ירדתי מהעמדה , דיווח שהמצב בגזרה שלו הוא חוטף פגיעות' פ כ"מ. ההפגזה כמובן המשיכה

הראה לי את  פ והוא"פגשתי את המ. 'ושיפרתי לאגף שמאל בשביל לראות מה עם פלוגה כ

, אנשים רגלית הולכים לכיווננו 15-14בדיוק כשעלינו למעלה ראינו בסביבות . הטנקים הפגועים

לא , ר שלנו"אמרתי להם שזה חי. ר מסתער עליהם"ון דיווחו שחי'וגם דודו וגם ג, אחד תומך בשני

וכל זה , בואו אלינוצעקנו להם שי. ר שלנו"זיהינו כבר בוודאות שזה חי' מ 50ואז במרחק של , לירות

ופינינו ', כולל הפצועים שהיו לפלוגה כ, העמסנו את כל האנשים שהיו פצועים. תוך כדי הפגזה

כולל השליטה , "ציונה"וקיבלנו את האחריות לגזרת קו , לאחר מכן התקפלנו אחורה. אותם אחורה

 ". פוטון"על 

 

 



 'פ כ"מ

התחילו " חמוטל"רגע שאפשר היה לזהות את וב, הגדוד נפרס. בגדוד שלנו אני הייתי הכי שמאלי

הטווחים היו רחוקים בערך . פתח באש על מה שהא זיהה בתור טנק, שי גרייצר, שלי 2מ "מ. לירות

אחר כך הגדוד התחיל לשפר לכיוון . פלוגות אחרות ירו גם כן. אמרתי לו להפסיק לירות. מ"ק 4.5-3

ד היו בעיות קשר ויוסי היה מתווך בינך "כ למג"אח. שיפרנו עמדות. פלוגה אחרי פלוגה" חמוטל"

 2בין . אני הייתי אחרון בשדרה הגדודית". טליסמן"אחר כך התקבלה פקודה לנוע על ציר . לבינינו

היתה ' פלוגה ל". חמוטל"ד לפנות שמאלה ולעלות על "נתקבלה פקודה מהמג" 205סגול "הדיונות ו

 3מחלקה , לפנים 2-עליתי ב, י את הפלוגה שליאני פרסת. היתה כבר כאן' ופלוגה מ, ראשונה

היו שם כמויות פנטסטיות של . בערך באיזור זה התחלתי לזהות סימנים של מצרים. היתה מאחור

 . הבורות העגולים האלה

 

 ט"מח

מ "היה פרוש חצי ק, "חזיזית"גיורא עם הגדוד שלו עבר את צומת : המצב של הגדודים היה כזה 

" טליסמן"חלק מהטנקים של גיורא היו מצפון ל. 23-ל 22בין " טליסמן"על " חזיזית"מצומת 

בשלב הזה ". טליסמן"מדרום לציר ' מ 200-חלק מהטנקים התפרס כ". חזיזית"והמשיכו לכיוון 

באותו . אני הייתי איתו, גיורא כבר הגיע הנה. עמי היה על היעד. שמעון עוד היה בעמדות החיפוי

הגיע , חתך, אז שמעון נע על הכביש. וע על הכביש ולהצטרף אלינושלב נתתי הוראה לשמעון לנ

. אז כל הגדוד של שמעון התפרס. ון אמר'ומכאן התבצע מה שג, 23" חזיזית"מ לפני ציר "'חצי ק

טנקים לאסוף  2ואז נשלחו , אלה היו חיילים שלנו, אנשים 2ירדו " חמוטל"של ' מהל. אני נעתי אליו

 .אותם

 

 'פ כ"מ

. שלחתי מישהו רגלית לראות אנשים של עמי. במקום הגבוה ביותר, 55T-י באיזור של האני היית

בתוך האיזור הזה היו . החפירות העגולות האלה, ליד הדיונה כל השטח הזה היה מלא בורות

. ר הרבה לא היה שם"מבחינת חי, בזוקות, היו שם כל המזוודות. חפירות מכוסות לגמרי בשיחים

 2 -מה שכן היה שם . למעשה היו במנוסה מן האיזור, בקושי ירו, מפוזרים, שאי 30הסתובבו שם 

. מהטנק' מ 20פתאם ראיתי איזה ענן אבק עולה לי איזה . שלא זיהינו אותם בתחילה, קים"קת

בשבטה הוא מופיע . ראוי פה לציון מיוחד)' א3הסתכלתי הצידה אני רואה את סגן יוסי הכט שהוא 

ה 'החבר. התחיל לירות, (הוא סבל מאד במלחמה בגלל מצבו הבריאותי. אצלךמ "אצלי ואומר אני מ

. ד"דיווחתי למג. ר מדרום"וכשהגעתי למעלה הצלחתי לזהות הרבה מאד חי, ממש היו שם בפעולה



פ שלי מכיוון דרום "באותו זמן נפגע הסמ. לא ראיתי שם אף טנק משאר הפלוגות, הסתכלתי ימינה

ד להצטרף "בסוף קיבלתי הוראה מהמג. שיחקנו עם הארטילריה. מעלהד הגיע אלי ל"המג. מזרח

, התברר שזה סגן, תוך כדי נסיעה ראיתי דמות שמנפנפת בידיים ורצה. התחלנו לנוע. 'לפלוגה ל

שאלתי אותו מה העניינים והוא . סימנתי לו לזרוק את הרימון ולעלות אלי לטנק. לא יודע מאיפה

הוא . נרגעתי. 30הוא אומר לי ?  אמרתי לו  כ מ ה . פצועים 100-תראה יש למעלה מ  -אומר 

. הדיונות ונעלם לכיוון הכביש 2ש שירד בין "באותו זמן שירדנו עבר נגמ. סיפר שהוא מהמעוזים

ה 'החבר, שלי עלה על מוקש' א1לפני כן בזמן הירידה . שלחתי את סגן יוסי הכט עם עוד טנק שלו

אחרי . העליתי אותם לכלי שלי. אנשים 3, האנשים קפצו. טנק אחר הוא עצמו עלה על. כולם נפצעו

ושלחתי את סגן יוסי , ד"דיווחתי גם למג, ששי גרייצר היה למעלה ודיווח שיש הרבה פצועים

עלינו לעמדת תצפית בקושי אפשר . שעמדה באיזור הזה' בירידה אני הצטרפתי לפלוגה ל. למעלה

פ לגדוד "ודה לחזור בחזרה לאורך הכביש ואז עברתי תואז התקבלה פק, היה לזהות שם משהו

, צ בתצפית"הצטרפתי לגיורא ונשארנו שם כל אחה". פוטון"את גיורא פגשתי באיזור ציר . של גיורא

 .טנקים 2השארתי " חמוטל"אני ב". מכשיר"עולים על  600ראיתי גם טנקים של 

 

 'פ ל"מ

והתפרסנו " ציונה"עברנו את ". חמוטל"חיפוי לגבי קיבלנו פקודה לתפוס עמדות  9.10-בבוקר של ה

אני זוכר שהיו שם . עמדנו על הרכס. לא ראינו "פוטון"את . על רכס מדרום מערב ותפסנו עמדות

הבעיה היתה שמהמקום שלנו ראינו רק ". חמוטל"קיבלנו הוראה לירות לכיוון . גדרות תיל בשטח

זה כמה טנקים שרופים מן הקרב שהיה שם יום  מה שראינו. את קצה הרכס כך שלא ראינו מטרות

התחלנו לקבל שם . ואחר כך הפסקנו, בכל אופן ירינו כמה פגזים כדי לעשות עשן על היעד. קודם

יותר מאוחר גם . ט"ד הלך הקשר ואני תיווכתי בינו לבין המח"בשלב מסויים למג. ארטילריה

אני , יותר מאוחר. שלו היה מנותק מה שהתברר שפשוט פתיל אנטנה. ד בטנק"התחלפתי עם המג

ראיתי פטונים נעים וגם לפי מה . ראיתי את הגדוד של עמי עולה מכיוון דרום, לא זוכר שעות

לעבור את , יותר מאוחר קיבלנו הוראה לנוע על הכביש". חמוטל"שהבנתי בקשר הוא עולה על 

 4טנקים ולדודו היו  8לי  היו. אנחנו נכנסנו באיזור הזה. ולתפוס ממערבה לה עמדות" חמוטל"

ניסינו לזהות מה קורה , עלינו לעמדות. היה שם מין בור כזה. אני התפרסתי יותר מערבי. טנקים

עלינו עוד פעם . חיכינו כמה דקות, הורדתי את כל הפלוגה לאחור. התחלנו לקבל ארטילריה. בשטח

הורדתי את . מטחים רציניים בכל אופן, וחטפנו ארטילריה ממש מדוייקת כנראה שזה היו קטיושות

טנקים למעלה והשאר ירדו עם הרבה  3-2נשאיר , הפלוגה ואז החלטתי שנעלה את כל הפלוגה

נשארנו . שאר הפלוגה ירדה למטה ובאמת לא ירו עלינו. נעים ואני, נשארו שם ליס, עלינו. אבק



לב מסויים ליס בש. הראות היתה די גרועה. התחלנו לצפות על השטח. בעמדות תצפית נמוכות

, אז התברר שהגיע איזה טנק שכבר עמדנו לירות עליו. דיווח שהוא רואה איזה טנק מתקרב אלינו

המתנו על . זה היה ממש נס. איש 30היו עליו . וזה היה הטנק שחילץ את האנשים מאחר המעוזים

הטנק הזה . היה לי מוזר שטנק מצרי לבד התקרב אלינו. מנת שנהיה בטוחים שזה לא טנק מצרי

עברו בין הטנקים שלנו ועלו על , שים"נגמ 4-טנקים ו 3יותר מאוחר הגיעו . עבר ממערב לנו ונעלם

אחרי שניות או דקות התחילו התפוצצויות . זה מאד הפתיע אותי ולא ידעתי מה לעשות". חמוטל"

עמדנו . אוג לושמעתי שהוא צרוד והתחלתי לד. ון התחיל לדווח שגם אצלו יש צרות'ויריות ואז גם ג

פתאם אני רואה שמאחורי , היה איזה שלב שהחלפתי עמדה. שם וכל הזמן חטפנו ארטילריה

. ד היה אז עם דודו והם היו שמאליים"המג. הטנקים של דודו יורדים אנשים עם ידיים למעלה

 זה. עמדתי לירות בהם, לפלוגה שלי כבר היו מקלעים". ערבים מאחוריך תיזהר"צעקתי לו בקשר 

שלי זלמן קנטור דיווח שזה ' א2. ה שלנו'ואז פתאם אמרו שזה חבר, לא נעים שעולים מאחור

. זה היה באגף השמאלי שלי. הוא פינה את הפצועים לכביש. חיילים שלנו והוא אוסף שם פצועים

 . הם ירדו מהדיונה למטה

, "חמוטל"אנשים מאני לא זוכר במדויק את לוח הזמנים אבל כנראה שזה היה כבר אחרי שירדו ה

ליס דיווח לי פתאם שהוא מזהה טנקים שאם אני לא טועה היו באיזור דרום מערבית לנו בטווחים 

היה . הרמתי משקפת והיה נדמה לי שאלה טנקים רוסיים. הראות היתה די קשה. מ"ק 5-4שבין 

שם כוחות ד אם יש "לא הייתי בטוח ושאלתי את המג. נדמה לי שאני רואה מאחור את מיכל הדלק

הוא אמר לי . זה לקח כרבע שעה עד שהוא ברר". המתן"אמר לי . שלנו במקביל על כביש התעלה

טנקים על מנת שלא יתחילו לדפוק עלינו  4העליתי למעלה רק ". זה בסדר אתה רשאי לירות"

 לפי. טנקים ירי חלולים 2, למרות שזה לא לפי התורה, ירו שם. התחלנו לירות עליהם. ארטילריה

למרות הטווחים הגדולים ראינו את . טנקים נפגעו פגיעות בטוחות  וטנק אחד נפגע בספק 5דיווחים 

אני חושב שעם החלולים פשוט פגעו במיכלי הדלק והדליקו אותם ולא היו . חלק גם נדלק, הפגיעות

נו בשלב זה שהתחל. בכל אופן ירו שם כמויות גדולות של פגזים עד שהשיגו מטרות. ממש חדירות

אני בשלב מסויים . התחלנו לחטוף ארטילריה מדוייקת ממש בתוך הטנקים. לירות זיהו אותנו

אז קיבלנו הוראה לנוע לאחור על . מצאתי את עצמי יושב על הכתפיים של התותחן שלי מההדף

למעשה לא ירדנו על הכביש אלא חתכנו ועלינו על החלק . ולחזור להתארגנות לאחור" טליסמן"ציר 

קים שלי "אמרתי למט". פוטון"ממערב להצטלבות עם , יצאנו מהר משם, "חמוטל"י מזרחי שלהצפונ

מה שקרה שאני נוסע ופתאם אני מביט אחורה ורואה שרק חלק . תגיעו לכביש תפנו ימינה ותסעו

התברר . אני מתקשר לליס ושואל אותו האם הוא עלה על הכביש והוא אומר לי כן. מהטנקים איתי

 ". טליסמן"החזרתי אותו ל. והתחיל לנסוע לכיוון דרום" פוטון"ה על לי שהוא על



פ "ש עם סמ"מחלקת חרמ+ ד לצאת עם מחלקה "קיבלתי הוראה מהמג 9.10-באותו ערב של ה

עשיתי חניון . 2לקחתי איתי את מחלקה ". 34טליסמן "וריסט להיות קדמי באיזור 'ש סגן ז"החרמ

 .      חשם זה שטח פתו, ממש באיזור האנטנה

 

 סגן ראובן ליס '  פלוגה ל 2מ "מ

ירינו . מ"ק 5-בטווח כ, הנושא היחידי שאני רוצה להעיר עליו זה בקשר לירי על הטנקים הרחוקים

אני התרשמתי שהכח . מערבית מהעמדות של הפלוגה 4,000. פגענו קצר מאד, 4,000על טווח 

יכול להיות גם . טנקים שהיה צפונית לו עם כח( ויכול להיות שאלה היו הפגיעות)הזה ניהל קרב 

". טליסמן"הכח הצפוני היה באיזור מעבר ל. שהם נלחמו אחד נגד השני ופגעו אחד בשני ולא אנחנו

כמובן שלא ידעתי מה . ואני יריתי רק כשניתן האישור, היה לי קשה מאד להבחין איזה טנקים אלה

 .אבל כנראה שלא, ורא או לעמיניחשתי שאולי הם שייכים לגי. הם הטנקים הצפוניים

 

 סרן דודו ארנון'  פ מ"מ מ"מ

זאת אומרת הדיונה שמי שבפלוגה שלי , "דיונה של יוסי"לא היתה לי מפה ולכן אני אתייחס ל

 4נשארנו עם  9.10-בבוקר של ה. ל"פ יוסי קליין ז"יודע ששם נשאר הטנק של הסמ' ול' ובפלוגה כ

יתה להתחיל לנוע כאשר אנחנו נעים קדימה בסריקה ויש ההוראה ה. טנקים אחרי שעודד פונה

 -" טליסמן"חצינו את ציר , התחלנו לנוע. אנחנו היינו הכי ימניים בחניון לילה. 'וכ' חיפוי של פלוגה ל

אנחנו הכי ימניים נמצאים בערך קילומטר וחצי מהדיונה . אני לא זוכר, "פוטון"אחרי , "פוטון"לפני 

, בעמדות, מערב-מזרחית לה כאשר אנחנו בכיוון דרום דרום. טנק של יוסיששם כפי הנראה נפגע ה

אני מתוך ההד של היום הקודם משאיר את אוני ". טליסמן"איפה שהוא על ציר , מתחילים לנהל אש

ד מודיע לי ברשת הגדודית "בשלב שני המג. או את קטרי שיעמדו באבטחה לכיוון צפון מערב

ואני מזהה לארבעת הטנקים שלי , דוד אחר של החטיבה שלנושמימין מתחיל לעלות כח של ג

. מ מאחרי הדיונה של יוסי"ק 2שמימין מתחילים לעלות טנקים של אחד הגדודים שלנו שנמצאים 

פתאם מודיע לי הטנק . ראיתי אותם מטפסים על רכסים או על שלוחות שנמצאות ליד אותה דיונה

הוא רוצה לפתוח עליו . זה עם הטנק של אהוד כוכבי אני עכשיו מקשר את, הימני שהוא מזהה טנק

מדרום לנו אנחנו מזהים . אני אומר לו שבשום אופן לא יירה עליו כי זה טנקים של גדוד אחר. באש

אנחנו לא מזהים שהטנקים . משמאל מתחילים לעלות טנקים ואומרים לנו גם כן שאלה טנקים שלנו

הטנקים הימניים כנראה של . ל לא עלו על אותו מקוםלפי מה שאני ראיתי הם בכל. האלה נפגשים

הגדודים נראו לי  2המרחקים בין . והטנקים של עמי מתחילים לעלות, גיורא עולים נעצרים וחוזרים

הגדודים מדווחים לי נח  2-בעמדות החיפוי כשאנחנו מחפים ל. הם בכלל לא נפגשו. מ"ק 4-3-כ



' מ 3,000אני יריתי על משהו בדרום בטווח של . ת זהאני לא מזהה א, כלים 2וקטרי שהם השמידו 

' כאשר סדר התנועה ל, בשלב זה אנחנו מקבלים פקודה לחזור לכביש ולנוע מערבה. ולא פגעתי בו

יוסי עובר ראשון , עברנו את הדיונה של יוסי מערבה', אני וכ' נענו על הכביש ל. ואני נכנס באמצע' כ

נמצא יותר ' פ ל"שמאלה צפונית לדיונה של יוסי ואז סגן יוסי מ פנינו לכביש. פונה שמאלה ומתפרס

עוד לא מספיקים לעלות לעמדות תצפית אנחנו . מתחילים לעלות למעלה. ימני ואני בינו לבין הדיונה

מסתערים . מתחילים לזהות כובעי פלדה אחרי שיחים שהם נעים' מ 20במרחק של , פונים שמאלה

ואז אנחנו מגלים הרבה חפירות שבתוכם אנחנו . רוב לתעלה בשלב זהעל זה כשאני הכי ימני הכי ק

הדרך הכי טובה היתה שהנהג . היה לי אז מקלע מפקד. ר שעוד חי וגם אנשים מתים"מזהים גם חי

אם מדברים על . זאת היתה הדרך הכי בטוחה. נוסע עם זחל אחד בתוך הבורות ודורס את כולם

נעמד עשה . פתאם הוא נעמד וניסה לירות בכריעה, מצרי רץ' מ 20לפני  -לחימה של המצרים 

פתאם . אני קודם יריתי בו והנהג דרס אותו. היכון לירי בקלצניקוב וניסה לירות אך הוא לא הספיק

' מ 500לפני נסע בטווח של . אנחנו מקבלים פקודה לעצור ולא לירות כי יכול להיות שיש כח שלנו

תיקון לא נתתי לו כי , פגע מעליו. הוא ירה, שלי פקודת אש נתתי לתותחן. ר או משהו כזה"תול

נח וקטרי פנו אחורה ועשו שוב סיבוב . נעצרנו באמצע היעד. התחילו בקשר להגיד שזה כוחות שלנו

אני ראיתי איך הטנקים של . אני הסתערתי מימינו, ד"אני לא ראיתי את המג. על הבורות שעברנו

אני חוזר . אחרי זה ניתנה פקודה לחזור חזרה, נעמדנו שם. י נפגעטנק אחד שלו ראית. ון נפגעים'ג

אני עולה לעמדת תצפית ואז אני מזהה . לעמדות הקודמות שלי כלפי מערב בין יוסי לבין הדיונות

מתחילה לרדת ארטילריה ואני נותן לטנקים לרדת ונח ואני . את מצבת החייל האלמוני ואת התעלה

כלומר היתה לו תצפית טובה , נח נמצא קצת יותר גבוה ממני. נשארים בעמדות תצפית להמשך

אנחנו רואים כח בא מצד . ממש על כביש התעלה, אז אנחנו רואים את הקרב שליס תיאר. להמשך

בהתחלה ניתנה פקודה לירות . הם ירו אחד על השני, לא זיהינו מה זה, אחד וכח אחר בא מצד שני

בשלב הזה  . נפל באמצע הדרך והפסקנו לירות, ירינו, מ"ק 4מדדנו טווח של . על הכח השמאלי

ביום . ירדנו משם. אני לא זיהיתי את זה. טנקים 2מישהו מהפלוגה של יוסי דיווח שהוא השמיד שם 

 .ההוא לא היה לי אף נפגע

 

 סגן נח אבנת'  פלוגה מ 2מ "מ

זיהינו . השגנו פגיעות יחסית טובות. 3,200לגבי הנושא של השמדת הטנקים זה היה בטווח של 

 .  6י הפלוגה זה "כ הטנקים שהושמדו ע"סה. טנקים 2אוני גם כן השמיד . מטרות יפות

זכור לי , ל"אני עדין מתעקש שאני עברתי על יד הטנק של יוסי קליין ז, "חמוטל"כשעלינו על 

. הטנקים המצריים שעמדו בעמדות חפורות שירו עלי באותו לילה T ,2-ה 2י את זיהית. המקום



. לא זיהיתי. נסעתי בפריסה עם כל הפלוגה ועברתי מתוך מגמה לנסות לזהות אם יש נפגע או פצוע

 .הטנק היה שרוף כשהצריח יושב הפוך על התובה

שתה מיד , אחד מהם שרוף ,אנשים 2מה שזכור לי מחילוץ המעוז זה שמהדיונה משמאלנו ירדו 

 .ד"וניגשו לטנק של המג, מים
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לנוע במהירות מערבה מכיוון שיש ד "באוקטובר בשעות הבוקר קיבלתי הוראה מהסמג 9-ב

פגשתי את ראשוני  מ"מ מערבית לאנטנה של האו"ק 2-וכ, מים"הזחל 2נסעתי עם . פצועים

בין ראשוני . ד הקלה והתחלנו לטפל בהם"הורדנו את התאג. במקום עשינו פריסה חפוזה. הפצועים

כבר בשלבים אלה נתקלנו . בהתחלה היה זרם הפצועים מתקבל על הדעת. הפצועים היה כוכבי

עומד על  ואני לא מתכוון לחוסר ציוד רפואי כי מבחינה זו חיל הרפואה, בבעיות של חוסר ציוד

אלונקות ובלי שמיכות פרט לשמיכות אישיות של  5-יצאנו למלחמה עם כ. אלא ציוד משקי, הגובה

כל כלי רכב שבא והביא פצועים ביקשנו ממנו . וקשה לתאר פינוי פצועים בלי אלונקות, החובשים

הוא  ד"התפקיד של רופא בתאג. כל הגדוד נמצא בתת תקן של אלונקות. שיוריד גם את האלונקות

ד ולמיין ולתת הוראות "זאת אומרת לעמוד בפתח של התאג, דבר ראשון זה המיון. מורכב

תפקיד שלישי זה . תפקיד שני זה לטפל בפצועים קשים בעיקר. לחובשים מה לעשות עם כל פצוע

אתה , פצועים 10כלומר אם באים , כל זמן שיש זרם של פצועים מתקבל על הדעת. לדאוג לפינויים

אבל אם באה מאסה גדולה כמו שהגיעה בשלבים . שות את העבודה בצורה יעילהיכול לע

או שאתה עוזב את , או שאתה ממשיך למיין, כי ברגע שאתה רואה פצוע קשה. זה קשה, מאוחרים

ומה שאנחנו עושים זה משאירים את המיון לחובש בכיר והולכים לטפל , המיון והולך לטפל בו

 1/2-1/4וזה לוקח לך , כשאתה מסיים לטפל בפצוע קשה, וקרהמה שקורה . באותו פצוע קשה

שראיתי , זה מה שקרה לי. אתה מרים את העיניים ממנו ומסתכל ונהיה לך שחור בעיניים, שעה

 12אחרי . חלק על אלונקות וחלק על שמיכות, ד מלא עם אלונקות"כל התאג, שממזרח ועד מערב

כי פשוט לא היה לי כח אדם ורציתי עוד חובש , שוםפצועים נתתי הוראה לחובש הרשם להפסיק לר

אני רוצה לציין שהציוד הרפואי . זו כמות עצומה. פצועים 40-אני מעריך שהיו שם כ. בתור חובש

על זה שיש רופא אחד שצריך להיקרע , אני כבר לא מדבר על כח אדם, פצועים 25-ד הוא ל"בתאג

 . בין המשימות השונות שלו

ועוד כלי , הסיור, ראיתי שם גם זלדות, ש שלנו"עשו את זה פלוגת החרמ, ה יפההפינוי בוצע בצור

       .  ממש עשו עבודה יפה. צבאיים, אזרחיים, רכב מכל מיני סוגים

 



 יפים  סרן חיים רוטברג'פ הג"מ

הכלים שהיו לנו לא הספיקו אז . יפים'באותו יום התחלנו לפנות רק עם פלוגת הג. בקשר לפינוי

הצוותים הסתדרו . ש של יונה ושל סלמור לעזרה והתחלנו לפנות"פלוגות החרמ 2את  קיבלנו

. נגלות לטסה 3כל כלי עשה בערך , העמיסו ויצאו, עם אלונקה 4ירדו , ברביעיות כשכל כלי הגיע

מאוחר יותר קיבלנו . י זה שכל כלי שחזר מטסה חזר עם אלונקה ריקה"בעיית האלונקות נפתרה ע

ר "בדרך אלינו הוא הביא ציוד רפואי לד, בענין עם ההליקופטר עם שרגא. ט"מהסמחעוד אלונקות 

 .   בדרך ירד ואסף אותו לטסה, מאוחר יותר הוא פגש את כפיר, ירד, רימון

 

 סרן יונה דיאמנט 599גדוד ' ש י"פ חרמ"מ

-ב. מ"מ 81מי "זחל 2ש ועוד "מי חרמ"זחל 10היו לנו . 599ש תקנית בגדוד "הייתי בפלוגת חרמ

התקרבנו לאט לאט קדימה כי קראו לנו לבוא לחלץ  ,"חמוטל"שהטנקים של הגדוד עלו על כ  9.10

אמרו לנו שיאספו את שלושת  ,ש"תוך כדי החילוץ ביקשו מאיתנו להתרכז כפלוגת חרמ .נפגעים

מסיבה  סק הזה לא היה יכול להתבצע הע ."מכשיר"ט נעלה על "ש ויחד עם הסמח"פלוגות החרמ

יותר מאוחר  .מים שנשאו פצועים"כי הפלוגה הייתה מפוזרת לכל אורך הציר עם זחל ,פשוטה

 "ציונה"באמצע התנועה שלנו ליד  .התארגנו ונענו קדימה בשביל לעשות את הדבר הזה ,התאספנו

והוא אמר לי לעשות  ,ט שלנו"פגשתי את המח "ציונה"ליד . לבטל את התכנית שמענו שמבקשים

 .לגדוד אחורה פנה ולהצטרף
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הכנסנו ". פוטון"כולל השליטה על , "ציונה"קיבלנו את האחריות לגזרת קו " חמוטל"לאחר הקרב על 

פ בין הטנקים כדי לאבטח את "ש בפיקוד סמ"וצרפנו מחלקת חרמ, דימהפלוגת טנקים אחת ק

כמו כן . מ קצת יותר אחורה"מ 81-וגם את ה, האיזור בלילה מטווחים קרובים במקרה הצורך

יפ 'יפים או ג'ג 2, כלים 2קיבלנו לטובת זה . תצפית ארוכת טווח" חגית"קיבלנו משימה להקים ב

. לתצפית ארוכת טווח 20X120וחוליית מודיעין עם טלסקופ  ,יפים החטיבתית'נ מפלוגת הג"ונ

כאשר , בחניון בצורת קשת, "39טליסמן "יתר הגדוד התארגן באיזור . ש"אבטחנו אותה עם החרמ

 .הוא מוכן לבלום גם התקפה אפשרית או פשיטות קומנדו

 



 3.3.3.שדה תימן    -מ ומעלה "מרמת מ  -סיכום מלחמה  תחקיר 

 01.01.01"   חמוטל"  -רבות הבלימה  ק  -' פרק ד

 ט"המח

וגם , והיתה תחושה שיתכן ונשארו שם נפגעים" חמוטל"היו לנו הרבה נפגעים על  9..9-כיוון שב

" חמוטל". "חמוטל"היה גם לחץ מצד האוגדה לנסות להתיישב על . באותו לילה כשהצוות הזה הגיע

מי שישב פה היה לו שטח די , ולהפך, ועד התעלה" חמוטל"זה היה פקק שמי שישב עליו שלט מ

היה נסיון להתיישב על זה ולראות . מ היוו נקודה חשובה"כל היעדים על ציר חת. לכיוון מזרח רציני

התכנית היתה לבצע את זה עם . תכננו מבצע כדי לחלץ את הנפגעים במידה ונותרו שם. מה קורה

: לצורך זה הרכב הכוחות שהקמנו היה . דקות 09-שחר כאשר כל הפעולה הזאת היתה מתוכננת ל

לרדת רגלית ולתפוס את כל איזור האדום , מים"שהיתה צריכה לנסוע עם זחל 424-מפלוגה 

שים לפינוי יחד עם קצין הדת וצוות "נגמ 2-טנקים ו 5שמעון עם . ולאבטח את הטנקים מבזוקות

ה 'הכוונה היתה ליוסי קליין וכל החבר. ה מהטנקים'רבנים שהם היו צריכים להוציא את החבר

תוכנן עם שחר מתוך הנחה שזה לוקח למצרים בערך כחצי . אותם החוצה לנסות להוציא, האלה

ברגע שעולים להם על היעדים הם מפעילים , ולהם אין חוכמות. שעה עד שהם מפעילים ארטילריה

החשש שלי היה שהם , ר על הקרקע"הבעייה היתה שברגע שאנחנו מפעילים אנשי חי. ארטילריה

לעלות במהירות עם חיפוי של גדוד . היתה מתוכננת לחצי שעהולכן הפעולה , יידפקו מהארטילריה

 424. התחילו לחלץ, ירדו לטנקים, עלו למעלה, טיפסה יחד עם קצין הדת 424הפלוגה של . 257

היו , ושם הם ראו כל מה שעמי עשה שם יום קודם, "חמוטל"טיפסה לכל האיזור האדום הזה של 

באותו זמן שמעון התחיל לחטוף טילים . ת דרוסיםשם מאות מצרים הרוגים ששוכבים שם בשורו

ראינו . פינו נדמה לי מישהו. ה ניסו לחלץ כמה אנשים'קצין הדת ועוד כמה חבר. טנקים 2ונפגעו לו 

ירד וברגע שהם ירדו התחילה שם הפגזה  424. ה אחורה'שכאן העסק מתחמם והורדנו את החבר

ובסופו של , נהרג לנו אחד, טנקים 0-עלה לנו ב הענין הזה. נפצע 424-חייל מ. רצינית על היעד

ותפסנו " ציונה"היו תנועות לכיוון  9..9.-בהמשך ה. ירדנו לאחור. דבר לא הצלחנו לחלץ את כולם

אז אני באתי . עוד הפעם" חמוטל"לכבוש את  9....עמדות לכיוון צפון והיו פקודות לקראת 

דרך אגב אלה שיחות . בלבד" חמוטל" למפקד האוגדה ואמרתי לו שאין אפשרות לכבוש את

" נוזל", "חמוטל", "מכשיר"את   -זה מערך שצריך לכבוש את כולו . שהתנהלו במשך כל הזמן

זה מה שקרה . נכבוש ונידפק מהצד, כל פעם נעלה, בלי שכובשים את כל המערך הזה". חלוץ"ו

התכנית . מקומות והתחילו לחטוף את זה מכל מיני, היעד בעצמו נכבש, בכל פעם שעלינו

" חמוטל"ויורדים על " חלוץ"היתה שעיקר הכח עולה מכיוון ( לא באה לידי ביצוע)החטיבתית אז 

אך בסוף לא היה אישור מהפיקוד לבצע , אושרה, הוצגה, התכנית הזאת. מצפון בצורה כזאת

 .           אותה
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" חמוטל"דקות להיות על  09זמן בערך של ". חמוטל"בערב ניתנה פקודה שעולים על  9..9-ב

 2הגדוד שלי מנה אז ". חמוטל"כאשר המגמה היתה לפנות פצועים והרוגים במידה וישנם על 

' מוקטנת בפיקודו של דודו ופלוגה ל' נשארתי עם פלוגה מ, .פ גדוד "עברה ת' פלוגה כ  -פלוגות 

זו . הסיירת הפיקודית, 424-מ" ורשה"וקיבלתי לצורך הפעולה גם את פלוגת , של יוסיבפיקודו 

ש שמתפקידו היה "נוסף לעסק הזה עוד נגמ. מים"זחל 4או  0היתה בעצם מחלקה מוגברת על 

תחפה ' פלוגה ל: התכנית היתה . להעמיס לתוכו את אותם חיים פצועים הרוגים במידה וישנם

כל זה בסיוע ". חמוטל"ש עולה על "ש והנגמ"איתי יחד עם החרמ' ה מופלוג" ציונה"מכיוון 

שהוא בא לביטוי לא רע ולפעמים היה יותר טוב , מ שלנו"מ .8-ארטילריה מאסיבי כולל ה

הפעלנו ארטילריה בכמות לא מעטה והתחלנו . פרס ופתח באש .8-עם שחר הגיע ה. מהארטילריה

ש עם הטנקים "החרמ, רצינו לעלות בקו. רו בשטחהטנקים כמובן באיזור הזה דה. בהסתערות

אז החלטנו שקודם כל נרוץ עם . מים לא נסעו"בלי גז הזחל lowאבל אפילו במצב של , ביחד

הגענו עם הטנקים למעלה . נראה מה יהיה ,הטנקים למעלה והזחלים האלה יגיעו או לא יגיעו

בעמדות המתנה ואז נתתי פקודה  הם היו. בערך מהטנקים' מ 59והזחלים הגיעו עד למרחק של 

יחד עם זאת לעבור דרך . לעלות למעלה ולטהר שם אם יש מה, להתפרס רגלית, לרדת' פ ו"למ

תוך כדי הסתערות של הטנקים . אותם כלים פגועים שלנו ולראות אם יש גוויות ואם יש את מי לחלץ

עם הגיענו . יה של אויבירדה עלינו ארטילריה לא מעטה והסתבר שזה ארטילר, ש"וגם של החרמ

, מערב-י סאגרים מכיוון מערב צפון"אני חושב ששני טנקים נפגעו ע. טנקים 0למעלה נפגעו לנו 

ט שפגע בו שהוא ישב באיזור "וטנק אחד בבטחון חטף את זה משמאל ונדמה לי שזה היה אפילו נ

וטנק אחד  ,ורהטנק אחד התפוצץ וטנק אחד עם הנפגעים פונה אח. ממש על הציר" 09פוטון "

עלינו לעמדות תצפית כי כל טנק שהיה מתגלה היה  .שנפגע ונשאר בשטח בינתיים לא טיפלנו בו

עם כל זה , וזה עוד יותר איטי ממה שאתם חושבים, ר"ר ממש בקצב חי"בינתיים החי. חוטף

 לעשות, שכבו, כרעו ברך, ממש לאט לאט ירדו. שהיתה הפגזה וארטילריה זה לא זז הדבר הזה

הגענו עד לאיזור האדום של  ,הטנק של נח והטנק שלי, טנקים 2-ר ו"עם החי. את זה מהר לא עזר

אני לא זוכר : מהטנקים והסתבר מצב כזה ' מ 59.ר התקדם קצת קדימה למרחק "החי". חמוטל"

אמרתי לנח ". 09פוטון "רים שהיו מאיזור "ט או תול"יציאות ירי נ  -פ ורשה "אם נח זיהה או מ

כדי שיעלה מהר לעמדת אש , ט האלה"פ ורשה לזהות את הנ"ת רגלית ועם משקפת ובעזרת מלרד

אבל , ר על היעד"ראיתי חי אלאני . חיל לחפש מעמדת אש אין טעםלעלות סתם ולהת. וידפוק אותו

החלטנו לטפל בטנק הזה שנשאר  ,ר הזה נתתי לו לעשות עבודה"ברגע שהתפנינו קצת והחי

שנח אישית או מישהו אחר עלה למעלה לאיזור הטנק שהתפוצץ ולבדוק אם  ואז נדמה לי. בשטח

אני "הוא אמר . קפץ נהג מהטנק שהתפוצץ, שנו מישהוואז הוא צעק שי. וד אנשים חיים שםיש ע

". אני כשיר"הוא אמר . כנראה שהוא היה פצוע קל אבל הוא היה בשוק לא קטן". בסדר שלם לגמרי

ונח הסביר לו איך  ,הוא עלה לטנק". א יניעהטנק ולהניע אותו אולי הו תנסה לעלות על" אמרתי לו 

". אין בעיות אני מכיר את השטח"הוא אמר . ד שנמצא מאחור ליד האנטנה"להגיע לכביש ולסמג



ד לשאול אם הגיע אליו "כל פעם התקשרתי לסמג. הבחור הניע ועד הודעה חדשה לא שמענו עליו

דקות  09כעבור . ולא עבר פה טנק, א רואה טנקמר לי שהוא לבדהרה פראית והוא א טנק שנסע

הוא נסע דרך ". הוקים"איפה שה, "מכשיר-יוקון"ט מודיע לי שאיזה טנק שלי הגיע לאיזור "המח

וניסה לקחת גם את  ,וכל מה שקשור בזה" טלוויזיה" "מיסורי"כנראה שהוא טיהר את " פוטון"

 .עד שיבואו לקחת אותואמרתי לו לעצור במקום . בדרך" הוקים"ה

אני , התחיל לטהר ולירות ואנחנו עם מקלעי מפקד למעלה" ורשה"ר של "ברגע שעלינו למעלה והחי

. היה שם גיא, כבר התחיל המדרון' מ 59מסתבר שבמרחק של ר אבל "שית לא ראיתי חיאי

ד נפצע חייל אח, ירדה אז ארטילריה על האדום הזה. הטיהור שמה הסתכם במאות ועשרות

נתתי פקודה להתפנות למטה ולהתחיל עם . ואז כל דקה נוספת להישאר היה חבל" ורשה"מ

ירדה שם כמות . א שהיה מאחור"אנחנו טיווחנו את הארטילריה בעזרת הקש. מים האלה"הזחל

אולי במלחמת ששת הימים היו תופעות . ארטילריה רצינית מאד והיתה שם ממש בריחה המונית

. כל המערך הזה שהיה שם מאורגן באיזור. חמה הזאת ראיתי בריחה כזאתפעם יחידה במל. כאלה

 2אחר כך נודע לי שהשארנו . אני לפחות אז ידעתי שפינינו את כולם, טנקים 2לאחר מכן נשארנו 

הרוגים שנשארו בשטח  2, כלומר במקום הזה השארנו טנק אחד בשטח שהתפוצץ. אנשים בשטח

ט "ר נ"נערף לו הראש מאותו כדור תול. 'הטנקים של פלוגה מק באחד "ועוד הרוג אחד שהיה קת

מתוך כל . עים הקודמיםאחד עם בלום ואחד עם הפצו, טנקים שנפגעו חזרו חזרה 2". פוטון"באיזור 

מ שהחליף "התקפה נפגע גם המב. ש"מים של החרמ"ויתר הזחל, של נח ושלי  - 2ו הטנקים חזר

דודו קיבל אז את הפיקוד ובמקרה הזה דודו נפצע . לכן שהוחלף ופונה יומיים קודם' פ מ"את מ

נח עלה   -אם זה לא היה מספיק  ,הטנקים 2בדרך חזרה כשחזרנו . ופונה עם הטנק שנסע אחורה

הטנק הזה תוקן וחזר למלחמה יותר . על מוקש בציר הדרך וירד לו כל המנגנון של בית הזרוע

 .עד ליום הבא" פוטון"ושליטה על ציר המשך היום הזה היה המשך החזקת הקו ב. מאוחר

 

 'פ מ"מ מ"מ

" חמוטל"מעיר אותי שמעון או נתן ואומרים לי שלמחרת אנחנו יוצאים ל 9..9.-ב 9009בשעה 

הידיעות היו שאין שם כמעט . ולראות מה קורה שם, והמשימה היא לפנות את כל מי שנשאר שם

הוא אמר שנעשה את . נגמור את זה ונחזור ,נעלה עם אור ראשון, .אף אחד וזה ענין של חצי שעה

". חמוטל"צריך להסתער על יוסי שרון יהיה בחיפוי ואני הייתי . זה מוקדם בבוקר בגלל הארטילריה

השארתי אותם מאחור כי אמרו . טנקים 2בינתיים הצטרפו אלי , ון התעוררנועם אור ראש

לה על הטנק שלי אדם עם כובע ברגע האחרון  ע". חמוטל"טנקים כדי לעלות על  4שמספיקים 

והוא , ק וקוראים לו חיים אפרת"והוא אמר לי שהוא קת "מי אתה"שאלתי אותו ". עוזי"פלדה ועם 

ר הוא עבד "מבחינת איש חי. עולה על הטנק שלי כדי לחדול את הארטילריה ברגע שנעלה על היעד

. ימוש בקשר היה קשה מאדק הוא לא עשה כמעט כלום מכיוון שהש"מבחינת קת. בצורה לא רגילה

ובאותו הזמן הוא היה צריך לדבר על רשת שלא היתה , הייתי צריך לדבר עם הפלוגה ועם הגדוד



-הכנסנו את הטען. הוא עלה בתור חמישי. ולא היה לו מכשיר ,מיוצבת כדי לחדול את הארטילריה

לעמדות ומתחילה  יוסי עלה. התחלנו לנוע. הוא עמד עם כובע קשר למעלה, קשר בלי כובע קשר

ראיתי את יוסי יורה לכיוון הזה ואז גם . אני לא ראיתי שהיתה ארטילריה צפופה. ארטילריה לרדת

ד אמר לי לאגוף את "המג. על היעד שיורים עליו, הבנתי זיהיתי שמפה אני צריך כנראה להסתער

ק של קטרי כאשר הטנ" חמוטל"התחלנו לעלות על ". חמוטל"יוסי מימין ולהמשיך לעלות על 

זאת ש נדמה לי. זה היה אותו משפך עליה שמצד שמאל שלה היתה דיונה. אברהם הוא הכי ימני

ד "ואז המג, קטרי התגלה ראשון לתא השטח הבא, מתחילים לעלות למעלה. היתה הדיונה של יוסי

 אכניס את כל הטנקים לתוך איזור שבו יהיו מוגנים מכיווןשירד מהעמדה שלו וקטרי אמר לי ש

ובאותו רגע הוא חוטף טיל , אני אומר לקטרי שיזהר מטילים באגף ימין וירד. המשך ההתקדמות

ראיתי את קטרי יורד . מים יצאו אנשים והתחילו לרוץ לעבר הטנק"מהזלדה או מהזחל. מצד ימין

. עשיתי פה טעות. אחרי זה מסתובב ורץ לכיוון הזלדה, מתחיל לרוץ לכיוון האויב, מהטנק שלו

, אוני התקרב קרוב מאד עם הטנק שלו לטנק של קטרי. עם הטנק שיחלץ את קטרי י את אונישלחת

. קשר בעמדת מפקד ובעצמו ירד לטנק של קטרי לראות מה קורה-העמיד את יגאל בן חיים הטען

יגאל בן חיים . הטנק של אוני חטף גם כן טיל מאותו כיוון ,באותו רגע שאוני עלה על הטנק של קטרי

והתותחן שמואל רוטנברג נפצע גם כן ויצא מהטנק בכוחות , הנהג יצא החוצה שלם, גלאיבד ר

היה שם . בפנים התפוצצו כדורים והוא לא ראה כלום, אוני על הטנק של קטרי ניסה לחלץ. עצמו

יוסף תם ודוד : בצריח נשארו שני אנשים . הוא לא יכול היה לחלץ, עשן נוראי והטנק התחיל לבעור

, חזר לטנק שלו, ואיך שהוא העיר את הנהג ויקטור בלום, רץ לתא הנהג, וני ירד מהטנקא. פרוינד

נח היה . ופינו אותו לזלדה, והוציא ביחד עם קצין הדת את יגאל בן חיים שכבר לא היתה לו רגל

כמו . אל לנחמואני עליתי לעמדה מש, עלה לעמדה, הטנקים שנפגעו 2-באותו שלב משמאל ל

ק חיים אפרת שהיה אצלי נפגע ונפל "והקת ,ט באנטנה של המקלט עזר"משמאל נחטפנו , שעליתי

נסענו . חטף רסיס בכתף. אני לא יודע איך, קשר שהיה בתוך הטנק נפגע גם כן-הטען. לתוך הצריח

פינינו את חיים אפרת וחיכינו , בצעקות הורדנו את הטנק למטה, קשר פנים לא היה לנו. אחורה

, ד נתן לנו הוראה לפנות אותו"ואז המג, קשר כבר לא הרגיש את היד-ןבינתיים הטע. להמשך

 . ד"והתפנינו לתאג, ובשלב זה אני נפצעתי מרסיסים ביד

הסתכלתי יותר קדימה ולא שמתי לב גם עם  .יותר נכון חיים ראה את זה ,"חמוטל"מה שראינו על 

גם בימים הקודמים לא  .ה ללקחיםוזה אולי נקוד ,לא שמתי לב ,ים מאחור"והזחלמ ,הפלוגה ,הגדוד

ברגע מסוים חיים  .בהסתערות' מ 59-ו 29כל כך התייחסנו למשקפת ולזהות אויב מטווחים של 

' מ 99-59.באמת היו שם תותחים בטווחים של  .'מ 29טים בטווח של "אומר לי יש לפניך שני נ

אחר כך מצד  .וירינו עליהםר לשעבר זיהה אותם "הוא בתור איש חי .שבכלל לא התייחסתי אליהם

הוא לא שולח וזה גם מעיד על זה שכנראה לא היה שם  ,אדמהל כן על העגר אשמאל גילינו טיל ס

ר בטווחים הקצרים וזה "חשוב מאוד לשים לב לחי .אבל הוא לא התפוצץ 9.0-בירינו עליו  .אף אחד

 .ל עזר לנו מאוד"מה שחיים אפרת ז



 

 'פ ל"מ

". 04מן טליס"עם אור ראשון דילגתי ל. ייתי בחניון קדמי באיזור האנטנהה 9.-ל 9-בלילה בין ה

, "ציונה"ירדנו מהכביש מדרום מערב ל". חמוטל"ס עמדות לכיוון ונוע ולתפקיבלתי פקודה בקשר ל

עולה למעלה ' ומה שהבנתי בקשר היה שאני בחיפוי ופלוגה מ, טנקים 4אנחנו היינו , תפסנו עמדות

לעלות כשאני , אחרי מה שהיה שם יום קודם, ד השתגע"ון שחשבתי שהמגדבר ראש". חמוטל"ל

, כ הבנתי מהקשר שיש שם עוד כוחות"רק אח". חמוטל"טנקים מחפה והוא עולה לכבוש את  4עם 

אבל כנראה שהמצרים , "חמוטל"אנחנו בעמדות ראינו את קו הרכס של . שהולכים לחלץ פצועים

ואת ' ד עם פלוגה מ"ואז ראיתי את המג. ופן ירינו לכיוון מעיכיםבכל א. ישבו מהצד השני ולא ראינו

וכנראה שירו מהצד , ד ביקש ממני לזהות מאיפה יורים עליהם"המג. מים וכל מה שקורה שם"הזחל

לאחר שהם התפנו משם קיבלתי הוראה לעבור . למעשה הייתי בלתי יעיל. השני לא ראיתי כלום

להשתדל , והוא אמר לי לנוע קדימה, ט"פגשתי את המח" נהציו"ובאיזור , לצד השני של הכביש

ועם עוד טנק , השארתי את ליס עם עוד טנק בחיפוי. ולהיות בתצפית" 295סגול "לתפוס באיזור 

. והרבה, רניקים"ליס צועק לי בקשר שמסתובבים שם חי 295-כשהתקרבתי ל. 295ניגשנו לאיזור 

טפטפו ". ציונה"נו לאחור ותפסנו עמדות מערבית לנסע. טנקים ופחדתי להסתבך איתם 2היו לי 

הטנקים ושמעון צירף אלנו  4עמדנו בעמדות תצפית כל . באיזור שלנו ארטילריה אבל לא פגעו בנו

יותר מאוחר ראינו שיירה של משאיות נעה . הראות היתה  מוגבלת. א גור קמחי"את טנק הקש

, "חמוטל"בבים באיזור הדיונה הגדולה מאחורי ומסתו" טליסמן"לכיוון ציר " חזיזית"מכיוון ציר 

היה קשה לזהות והיינו סבורים שאלה היו משאיות עם קטיושות . כלי רכב 29בערך , נערכים שם

ד הודיע לי "ואז המג, נו לדפוק אותם עם הטנקים והטווח היה רחוקיניס .וכל מיני גרורים אחרים

תחיל להוריד פגזים בשטח ואז יש לציין הוא ה. שהוא נותן לי סוללה ושנתחיל לטווח אותם

קים נתנו תיקונים מדוייקים וממש במהירות ראו פגיעות יפות באיזור כלי הרכב האלה והם "שהמט

, "04טליסמן "ד לתפוס שוב באיזור "בהמשך קיבלתי הוראה מהמג. נראו מתפזרים בשטח ובורחים

להוסיף על הצרות שמעון מודיע לי .  טנקים מול הארמיה השניה 4נשארנו . ושאר הגדוד נע לאחור

פה אני נמצא והוא אמר לי אמרתי לו אי, 699ט "תקשרתי למחה. 699פ חטיבה "שאני עובר ת

משך כל אחר הצהריים עמדנו עם הטנק שלי בתצפית . דווח על תנועות אויבללהישאר במקום ו

תקפה  699חטיבה  799.-ל 699.בין . ודיווחנו, "חלוץ"ו" נוזל", "חמוטל"וזיהינו תנועות של אויב ב

אמר לי  699ט "מח. הם נתקלו בטילים והיו להם בעיות" מכשיר"איך שהם עלו על ". מכשיר"את 

בשלב הזה " מכשיר"מה שראיתי על . ואתחיל לחפות עליהם" מכשיר"שאנוע ואתפוס עמדות לגבי 

ירדנו באיגוף ימני . רופיםוניגשו לטנקים שלנו שהיו שם ש" מכשיר"היה חיילים שהסתובבו על צפון 

נדמה לי  4499פגענו בחיילים בקצה הטווח . תפסנו עמדות והתחלנו לירות מעיכים, "ציונה"לאיזור 

השגנו . שום דבר םלא הזיז לה, עד שלא נכנס ממש בהם הם המשיכו להסתובב חופשי. 8בהוסף 

, ראינו פגיעות. פגזים 4ק כל טנ, הטנקים 4-ונתנו מטח מ" מכשיר"פגיעה באיזור החיילים בצפון 



אחרי כמה דקות מסתובבים עוד פעם חיילים . הם נעלמו. ראינו כמה חיילים מתעופפים באויר

עליתי שוב . ירד ערב והחלטתי להסתלק משם. הם נעלמו, הכנסנו להם עוד פעם מטח. למעלה

קיבלתי הוראה  בהמשך .לנו הספקה וסיגריות הביא ,שלנוד "אז הגיע אלי הסמג". 04טליסמן "ל

התקשר אלי  2.99-2999בסביבות בערב ". ציונה"לרדת ולבצע חניון לילה באזור  699ט "ממח

שנשארה עם הגדוד  .י מחלקה פ של"הוא שלח את הסמ. ד ואמר לי שאנחנו חוזרים אליו"המג

 .חזרנו לגדוד .מאחור

 

 257רופא גדוד 

ולם קיבלו את הטיפול כ .שה קשיםום מהם שלפצועי 7היו לנו  - 9..9.-סיכום הפצועים וההרוגים ב

חיים זה  ,ד"ישנו הרוג אחד שהגיע לתאג. כולם חיים .ם"ליד האנטנה של האו סד שפר"בתאג

הייתה בעיה  .כשראיתי אותו לראשונה הוא שכב על קרקעית הטנק עם חצי גולגולת רק .אפרת

 .גליים ומשכו אותו החוצהאחרי שלא התגברו בצורה רגילה לקחו חבל קשרו לר. להוציא אותו

 

 ט"מח

שעלה על החלק האדום  424גם אותו כח של  .ר ריקה"מבחינת חי" שחמוטל"ההערכה הייתה 

מצרים הרוגים  299מה שהוא גילה שם זה לפחות . שם בודדים היואמר ש" חמוטל"הדרומי של 

והם היו רק בגזרה הדרומית ולא ראו מה  ,כל מה שעשה הגדוד של עמי - בתוך התעלות האלה

ולים שסייעו לנו להחליט וזה היה גם אחד השיק, 9..9.-הייתה  ריקה ב" חמוטל" .שהיה בהמשך

הצוות היה .כמובן שהבעיה העיקרית הייתה לחלץ את מי שנשאר למעלה  .או לא לעלות אם לעלות

יקודו של קצין הדת שעשה עבודה כח חילוץ בפ .ים"זחלמ 0עם  424פלוגה של  257כח של גדוד 

כל התכנית הייתה מבוססת על פעולה קצרה של  .יפה מאוד והוא ניסה לעשות כל מה שאפשר היה

 .הערכנו שזה הזמן עד שהמצרים מרכזים ארטילריה במסות רציניות וזה מה שקרה .דקות 09

אחראיים לבצע את ולכן כיוון שאנחנו היינו  9..2. -הייתה תכנית בזמנו לבצע את הצליחה ב

הבאנו דוברות  .וכבר באותו זמן שלחנו לגרור דוברות ,הצליחה האוגדה פינתה אותנו מהקו

 699-ש הלך להתאמן בגשר גלילים ובגרירה ולכן התכנית האוגדתית הייתה .מרפידים וגדוד 

 -ש כיוון .ואנחנו מתפנים לצורך הגרירה ולצורך הכנות לצליחה ,תופסת את כל הקו לכל האורך

אז . אז נאמר להשאיר פלוגה" ןטליסמ"טענה שאין לה מספיק כוחות להחזיק גם את ציר  699

 .פ זאת פלוגה"טנקים אבל כל זמן שיש מ 4פלוגה שלנו הייתה עם 



 ..7.3.שדה תימן    -מ ומעלה "מרמת מ  -תחקיר סיכום מלחמה  

 בלימה  -'  פרק ה

00.01.37   -  07.01.37   

 

 מ"קצין האג

 ,"וחגית" "ציונה"החטיבה באותו זמן התפקיד שלה היה לתפוס קו הגנה באזור  .11.11-לגבי ה

 462וגדוד  955גדוד " .ליסמןט"כאשר מבחינת הגדודים פחות או יותר היו בחניון יום ולילה באזור 

תפס את הקו עם  ,"ציונה"איזור קדימה ב היה יותר 492גדוד  ,"ילטה"היו פחות או יותר קרוב ל

י צוות מהסיור שהסתייע "איישנו את זה ע ."בחגית"לתפוס אז  הייתההכוונה  .ת קדמיתפלוגה אח

קיבלנו נתונים שהם  .קבע ף אותו ותפס שם מאחזילואחרי זה שרגא הח ,י הפלוגה של שרגא"ע

תפסנו אז עם גדוד " חגית"ובאמת אנחנו בכניסה הזאת ל ,לשפר הולכים להתקדם קדימה כלומר

הלנו אש לטווחים ינ. תפסנו יותר קדימה ,קדימה 492יותר מאוחר התקדמנו גם עם גדוד  .462

זה היה  .אשבכל אופן ניהלו קצת  .םטי"ם לא נטי"היה ספק נ .ר"יותר רחוקים עם מטרות חי

דוביק  ,164הודעה מסגן מפקד אוגדה  אחרי זה הגיעה פתאום ."חלוץ"שלוחות המזרחיים של ב

 ,לכיוון טסה "חלוץ זנגביל"טנקים מתחיל לנוע מכיוון  21-31שכח של טנקים בסדר גודל של  ,תמרי

 "ספונטני"שלטה על הקטע של  164אוגדה  .לל פיקודיתכמבחינת תמונה  הייתהוהבעיה פה 

היה  ,התפר ,הזהבעיה שכל השטח  יתהה .ודרומה "טליסמן"ל אזור עהאוגדה שלנו שלטה . וצפונה

אז היה  .גדוד הטנקים הזה שפורץ הולך לחתוך אותנו באמצעשולכן זה גם נראה סביר  ,חשש

 .א"לו ועם הקשש' עמי היה עם פלוגה ו. וון אותנו בין הדיונותיכפטר דוביק תמרי עם ההליקו .מרדף

זה היה קטע בין תלוליות דיונות  ".חלוץ"צפון מזרח למ זור הזהיהגענו לא ,ח"אנחנו היינו עם המס

 ,השמידו מהרארבעה את ה ,קרב ואהשהיה איז .T55 חמישה כ גילינו שם"וסה ,די גבוהות

זור ימא 462גדוד  : אז הייתהה סהפרי .השמידו את זה וחזרו בחזרה .החמישי לקח קצת זמן

 הייתהבדרך  .אחרי כל העסק הזה חזר בחזרה 955וגדוד  ,492צפונית לו גדוד  ,וצפונה "טליסמן"

 .ארטילריתהפגזה 

 

 492ד "מג

בעזרתו של שרגא  ,ימים הבאיםבבמשך היום הזה ו .אנחנו היינו אחראים על הקו 11.11-ב

מבחינת  .ירוגין וכל מי שהיה פה בשטחפ שלו לסירוגין ובעזרת פלוגת טנקים שהתחלפה לס"והסמ

 .ר ורכב עם תותחים ורכב אחר"וצפונה היה מלא חי "חזיזית"ר יצ" נוזל-חלוץ"זור יתצפית כל א

עם  ,התחלנו עם יחידת אש אחת .במשך הימים האלה הורדנו כמויות די רציניות של ארטילריה

ים קיבלנו גם ולפעמ ,שה גדודיםפעמים קיבלנו גם שלול .סוללה ולפעמים גדוד עד שהשגנו מטרה

אבל היו פה בריחות די  ,רוטיאני לא אכנס לפ .זור הזהייתה לטובתנו באשה 164-ארטילריה מ

כאשר  ,"חלוץ"בסביבות הצהריים ניתנה פקודה לנוע לכיוון  11.11-ב. זור הזהירציניות מהא



וחוסמים את  "חלוץ"ל או כשאנחנו רק מתקרבים, כשאני בחיפוי "חלוץ"לכבוש את  הייתההמגמה 

גיורא היה  .164לבין אוגדה  בינינוהטנקים האפשרי של האויב שהיה צריך לפרוץ  המעבר של גדוד

כאשר אנחנו תופסים  ,לי ולאחר מכן צפונה לגמרי צפון מזרחממאלי עמי היה מימיני כלומר מש

יתר הפלוגות היו  .ילפחות לטנק של ',מ 4211טווחים מכסימאליים לירי היו  ."חלוץ"עמדות מול 

כמויות עצומות של אנשי  היו, קרה פה רק על מנת לתאר מה ,"חלוץ"על  .בקו שלי פחות או יותר

עם הטנק שלי  .מי שתיאר פה שהם הלכו בשישיות כאילו לא קרה שום דבר בהחלט דייק .ר"חי

כנראה שהם  ,עיךהמהכנסנו את  .כזאת שישייהאיזו  מולנו הייתה .זה היה רכס חולי .הגענו לטווח

נוספים וכך  6אבל קמו  ,חשבנו שבזה גמרנו את הפרשה .לא ראו אותו בדרך עד שהם היו נפגשים

בשלבים היותר מאוחרים כמעט לקראת קיפול אחורה בטווחים  .וחצישעה במשך כשעה  ,הלאה

חנו באמת יורים באותה הזדמנות שאנ הקרובים נתנו פקודה לנסות מקלעים כדי לבדוק שהמקלעים

זור הזה אנשי יהיו גם בא' מ 811-911שגם בטווחים הקרובים כלומר טווח אז הסתבר  .נמצאים פה

נדמה לי שבטנק שלי  ,רק בשביל לסבר את האוזן .גם מקלעיםמעיכים שירינו עליהם גם  ,ר"חי

צעו בי' ופלוגה ל' אני מתאר לעצמי שגם פלוגה מ .גמרתי את כולם, מעיכיםבאותו יום לא נשארו לי 

הטנקים התקפלנו אחורה וחזרנו לסדרי בראשית  9לאחר שעמי השמיד את  .את הירי באותה צורה

 ."419סגול "ו "ציונה"ובלילה באזור  "ציונה"ו "חגית"זור יביום בא .זוריכלומר אבטחת הא

 

 וריסט'סגן משה ז 492גדוד ' פ ס"סמ

כאשר אני צריך להגיע לשם לא  ,"חגית"את קיבלתי משימה לתפוס  11.11-ה בליל 1331בשעה 

היה איתי גם קצין הסיור . 4ד עם מחלקה "עתי לפי הוראת המגנ .עם אור ראשון ,1231 -יאוחר מ

מ שנמצא שם בתצפית "יכוון אותנו המ טנהנהאזור יד אמר לנו שבא"המג .מ מרסל"מהסגן עמרם ו

שם לפנות , "ציונה"לכיוון  "טליסמן"ל ציר יצרתי איתו קשר והוא הנחה אותי שאנוע לפנים ע .קדמית

ניסינו לאתר את הפניה  .בין העננים והיה חושך מוחלט אבחבדיוק הירח נ .לפנים' מ 811-ימינה כ

ירדנו . זיהיתי כאן את נקודת המים מסויםבשלב  .לפנים 911נאמר לי עוד  .ימינה ולא הצלחנו

אם  .וחפים אותי יותר ונסעתי פשוט לפניםבשלב זה החלטתי שלא ד .נוילא זיהו חיפשנורגלית 

אז לפנים כאן בטח  ,זור האנטנה יחד איתיישהוא ישב באכהרגשה לא טובה  היתהזאת אמר יוסי ש

אני כבר זיהיתי  מסויםבשלב  .מכל מקום החלטתי להמשיך לנוע קדימה במהירות .לא היה נעים

 .זה היה נפל ,כבתה על הקרקער שאבשלב זה גם נדלקה תאורה  .הפונה שמאלה" פוטון"את ציר 

 םכאן במקו .עשיתי לאחור פנה ונסעתי חזרה אחורה ,כבהו לנוע לפנים ואז נדלק אור שני המשכתי

שאם במקרה יש כאן מארב על ציר הדרך  ,שיקול אחד .היו לי כמה שיקולים .הזה ירדתי לדיונות

באמת ו ,"חגית"הכביש הפונה ל פגוש אתשבשלב מסוים כאן אני א,שיקול שני  .שלא יפתיעו אותי

תנועה באני כבר הייתי כאן  .ני טועה והעלו עדיין תאורהינהם ירו שם נשק קל אם א .זה היה כך

 .הגעתי לשם ".חגית"ודהרתי לעבר " חגית"הציר לעליתי על  ,באזור החולי הזהמאוד איטית 

אור  .לא היה זמן .םד הייתה להוריד כח לפנים ולאחר מכן לבדוק את המקו"ההוראה של המג



המשימה הייתה לתפוס את הדיונות מערבית  .לכן ביצענו כאן סריקה רכובה .ראשון תפס אותנו שם

והתחלנו  141עם משקפת  31 הופיע 1111בסביבות שעה . על כוחות אויב ולדווח לאחור" חגית"ל

שים עם אנ, ר"ת חיכוחו "חלוץ"זור יבא רוריהעברנו דיווחים לאחור כאשר זיהינו בב .לאתר מטרות

וזיהינו גם על ציר  ,מעלהלנו כמות עצומה של כלי רכב יזיה" נוזל" זוריבא .מזוודות נעים בשטח

 .הטיווח היה מוצלח .לאחר מכן התפנו כמה קנים לטובתנו והתחלנו לטווח .תנועה רבה" חזיזית"

ם בכלל לא התרשמו ה. ב .מיד אחרי הפגזה הם פינו פצועים. א:  מה שמעניין היה לגלות שם זה

וגם ממשקפת רגילה אפשר היה לראות  141ממשקפת  .מההפגזות למרות שהפגיעות היו מדויקות

ר חזר "החי .את המזוודות סחובנפל על ידם הם המשיכו לנוע ולהפגז לא שברגע  .את הפגיעות

 ויםבשלב מס .והוא התרשם מאוד מהפגיעות ט"לאחר מכן ביקר אותנו המח .פינה את הפצועיםו

עבר דרכנו גדוד טנקים  מ ונדמה לי שאז בדיוק"ק-נו לאחור בערך כיהתפנ ,ירדה עלינו ארטילריה

ווחנו ובזה נסתיימה יד, חזרנו חזרה .אבק וכתוצאה מזה גם העלו את הארטילריה עלינו שהעלה

 .המשימה

 

 מ"אגה ציןק

י "ע" חמוטל"א הזה של ואז למעשה תכננו לקחת את כל הנוש". חמוטל"דובר על כיבוש  14.11 -ב

הם לא , לא אכנס לזה כרגע ,היו תכנונים ".נוזל"ו "חלוץ"כל המערכים הצפוניים לה כלומר  כיבוש

 דים פעם ראשונה"השתתפו בה כל המגפקודות ש יתה קבוצתאז ה .ינו בחניוני יוםיכ ה"סה .אושרו

 .במשך המלחמה שזה היה משהו מוסדי

 129הם הורידו לנו סוללה של . על סוללת הארטילריה ,על טסה שירדו "נטריםה" 3היו  13.11-ב

 .מ ואחר כך הורידו אותם"מ

 

 462ד "ל גיורא לב מג"סא

 ,למקום הגענו .בכוונה להתאמן בגרירת גשר גלילים" קוןיו"ל" טליסמן"הגדוד יוצא מציר  13.11-ב

ו שני גלילים ואז הסתברדוק את גשר ההלכתי איתו לב. י'ורג'מ ג"נ אל"שם קיבל אותנו נציג חה

ם לא יודעים מה ה. ב .סואר -רוהנדסה לא יודעים בדיוק מה רוחב התעלה בדהאנשי . א  :דברים

ומסתבר שגשר הגלילים  ,בדקנו ,ותקמתחנו רולט .עשינו מיד דיון במקום. אורך גשר הגלילים

את האימון כי היו לאור זה ביטלנו  .טחוןבלשם ' מ 11הוסיף עוד לוהצעתי  ,'מ 181במקום הוא 

מצב הגדוד  ."טליסמן"מאחר והאימון התבטל חזרנו לקראת ערב לציר  .לחבר עוד גלילים צריכים

של סלמור ' מפלוגה ה ש"מחלקת חרמ" בחגית" ,מצפון לדרום :בערב היה כדלהלן 13.11-ב

ת עם מחלק .סטיור'זל ש ש"את מחלקת החרמ 14.11-ל 11.11-שהחליפה בלילה שבין ה ,בתצפית

 .טנקים 3ון עם 'ג' כפ "מ מצפון לכביש" 32טליסמן "ב. טנקים 9או  2יוסי ברגר עם ' ג פ"ש מ"החרמ

עד יום לפני זה היה נהוג  .טנקים 2אדרת עם ' פ ג"סמ "32טליסמן "מדרום לכביש וקצת לפניו ב

סמן טלי"כ החזקנו ב"סה. הוחלט להחזיק שתי מחלקות באותו יום .להחזיק מחלקת טנקים קדימה



 ."32טליסמן "מ מזרחה מ"שאר הגדוד כקו ,"חגית"טנקים ב 9או  2, טנקים 2 "32
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וון שגיורא ישב ימכ 13.11-ב. אחרי זה חזרנו וגדוד אחר החליף אותנו .תפסנו את הקו 14.11-ב

טנקים ולהביא את הדוברות לאזור  12עם  קיבלנו פקודה לנסוע לרפידים אחר הצהריים ,בקו

נרתמו לדוברות וגררו , טנקים 14כ "פלוגות שלנו שהיו סה ו לשם שתינסע ."פדוי"על ציר " מיכאל"

הביאו  ".מיכאל"ברות עד את הדו התכנון היה להביא .יתה גרירת לילהזאת ה ".מיכאל"אותן עד 

 .בבוקר 12.11-זה היה לקראת ה .והחביאו אותן בתוך הוואדי" 23רבסקה ע"אותן עד 
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לאחור וביצעו הכנות מוקדמות לקראת  לקחו את החטיבה 11.11-או ב 11.11-סוים שבהיה שלב מ

היו  .ויכוח שהתחיל ברמת הפיקוד ונגמר במשרדה של ראש הממשלה בעניין הזה היה .צליחה

 . המצרים בינתיים צלחו 14.11-צריך לזכור שב .14.11-הרבה שטענו שצריך לצלוח ב

 



 43.3.4שדה תימן    -מ ומעלה "מרמת מ  -תחקיר סיכום המלחמה  

 ..043013  -ש "קרב השב  -'  פרק ו
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גדולים כמעט לאורך כל הגזרה ריון כוחות ש זה פעם ראשונה שהמצרים הפעילו 41.41-ב

ההנחה היא לפי  .יש כמובן כרגע חילוקי דעות עד איפה רצו להגיע .פנימה במטרה לפרוץ

-ב .שלהם היה ציר הרוחב עות שיש בידינו שהיעד הסופי בשלב הראשון של המלחמהידיה

 .בבוקר אני לא זוכר אם היו לנו ידיעות  41.41

 

 הטיבחהן "קמ

מסיבה  , ט"למח צמודהווה אומר  ,ן"לא עבדתי כפי שחונכתי בתור קמ 41..4-למעשה עד ה

שירדנו מהציר ראינו כביום הראשון " ספונטאני"זור יאבכבר  .מ"היה לי זחל ,ביותר פשוטה

 זור של ארטילריהיכשאתה נכנס לא .מ זה לא בא בחשבון"ט עם זחל"שלרדוף אחרי המח

ש ומאז "קיבלתי נגמ 41..4-ב .ז שם ימינה ושמאלה זה פגיעה ברורה מארטילריהולז

ות למעשה היה להי למעשה יכולתי להתחיל לתפקד יותר טוב כאשר עיקר מה שעשיתי

 ברשת מהאוגדה לחטיבה ולהעביר את המידע שקיבלנו "טליסמן"ציר  עלבמפקדה העיקרית 

כאשר המידע היה  ידענו מעט מאודבימים הראשונים . או לכל גדוד ,מבצעים חטיבתית

ישירה  משמעות ומידע שאין ל ,זור מסוים הונחו עוד גשרים או פחות גשריםיכ שבא"רבד

 .כך וכך גשרים זור פירדןיבא ,מעברים Xת הסיור ידעו שפה ישנם מגיחו .לגדודי החטיבה

מעט מאוד  ,רב המידע שעבר בימים הראשוניםיזה למעשה היה מ .חלק לא חלק הושמד

זנה שלנו עליהם במלחמה הזאת היה טוב אנושא הה. עברמנושא תעבורת קשר שלהם  מידע

 למעשהך שכ ,ברו הרבהידשהם לא משום  מבחינתנו אבל היה עוד יותר טוב מבחינתם

יכול להביא תועלת גדולה  בימים הראשונים אני חושב שהיה מעט מאוד חומר שהיה ממש

לא שייכות לדיביזיות ו כבר ידענו שפה עברו יחידות שאנחנ 41.41-בקרבות של ה .לחטיבה

ההאזנה  וכמה שאני הבנתי זה ידענו כתוצאה ממערכת ,וזה מתעבורת הקשר ,ר"החי

והחל מאותו יום למעשה כל  יחידת ההאזנה האוגדתית עבדה טוב מאוד .האוגדתית

 ,זור הפירדאניםיאעיקר בהתחילו לעבור בש 14המהלכים של יחידות השריון שהיו מדיביזיה 

כאשר למעשה אני חושב שבגזרת  ,התחלנו לקבל ידיעות ,זור הדרומייופחות מזה בא

ענו שבגזרה זו דמבחינה זו שלא ישהופתענו  לא קרה מקרה .תה תנועההיהחטיבה לא 

יתה ישיבה טובה של חולית ההאזנה הזו על הטנקים ולמעשה מה ה .צריכים להיות טנקים

כל המרחב הזה היה מכוסה טוב מבחינת  ,"טליסמן" ומה שנע באזור "פוטון"שהלך על ציר 

טנקים  בל בהחלט ידעו שגדודלא ידעו איזה גדוד שייך לאיזו חטיבה א .המידע המודיעיני

שיטת העברת המידע הייתה גם כן לא כפי שעד  .מתכוון לעשות תנועה כזאת או אחרת מצרי



 ,נים הגדודיים וזה מהסיבה הפשוטה ביותר"לא ביני לבין הקמ ת אומרתזא, שיועכ

 ,ד"עברת הידיעה למגמהירות של הצורך בת הייתה כזו שהם לא יכלו לענות על הרכשהמע

ידענו כ "בסה. או ברשת מבצעים גדודית או ברשת חטיבתית תי מוסר את זהיהיולמעשה 

ח אחד הלך בגזרה הזאת וכוח כ כאשר ,רגן מאמץ על חטיבתי של טנקיםכאן מתחיל להתאש

איפה  .ידעו שהם חצו והם מתארגנים,ידעו שהולכת להיות התקפת שריון  .אחד הלך מדרומה

ת על נושא של זיקוקים כי הם יותר מאוחר התחילו להגיע ידיעו .בשלב ראשון לא ידעו

במשך  ,ים ירוקים וזה אחר כך הלך לאורך כל הקוקזיקו י"התחילו לאתר את עצמם בשטח ע

גודל של בערך  הווה אומר סדר .לפחות ברמה של גדודים על התנועות שלהם היום ידענו

היו לזה  ."פוטון" וגדוד היה צריך לעלות מאיזור" טליסמן"גדוד הלך מכאן באיזור ציר 

 .התראות והייתה לזה אחר כך הוכחה בשטח
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בעקבות זה גברה הכוננות בכל  .צלחה את התעלה 14הייתה לנו אינפורמציה שדיביזיה 

אני כרגע לא זוכר אם היו לי ידיעות  .והיה חשש שתהיה איזושהי פריצה גזרת האוגדה

רוש שעלולה יידענו בפ .בבוקר הולכת להיות התקפת שריון 41.41-ברורות שלקראת ה

היו גם התראות על כך ולא רק באוגדה שלנו אלא  .להיות התקפת שריון בכל רוחב הגזרה

התחילו לעבור  1היחידות של דיביזיה , התחילה לעבור באזור שלנו 14כשדיביזיה  ,במקביל

אני חושב שהיו גם בגזרה הצפונית איזה תנועות  .בגזרה הדרומית והיו תנועות בכל השטח

 ,בגזרה שלנו 14דיביזיה  .בסופו של דבר לאורך כל הקו הייתה פריצת שריון .של שריון

 החטיבהעם שחר  41.41-ב .ועוד חטיבת שריון בגזרת קנטרה בגזרה הדרומית 1דיביזיה 

באיזור  וגת טנקיםפל, "חגית"ו" ציונה"החזיק באזור  161גדוד : ה בצורה הבאהסהייתה פרו

היה קרוב ממש  157גדוד . אחורניתמחת ופלוגה א" ציונה"איזור ב פלוגת טנקים, "חגית"

-טנקים היו ב 44 ."7. ןטליסמ"קצת מאחור באזור  599גדוד  .7.-ו 1.בין " ציונה"אחרי 

התחילה פתאום . בשעות הבוקר עמדנו ליד גיורא .ברפידים לצורך גרירת הדוברות 41.41

, לא ראו שום דבר ,מיסך את הכל, רצינית מאוד על העמדות של גיורא לרדת ארטילריה

כאשר גיורא לא נתן , הרוקדימה ואח וטנקים זזו קצת .חצי שעה-כאשר זה היה עניין של כ

. ם על העמדות של גיוראימצרי כשהתפזר האבק ראינו ממש טנקים .להם לרדת מהעמדות

 .אחורנית' מ 51-עמדנו כ אנחנו .גיורא הטנק הראשון היה טנק שעמד בין שני טנקים של

בשטח והתחילו לדפוק  ובאותו רגע הטנקים של גיורא התחילו לראות מה שקורה ,דפקנו אותו

לרוץ קדימה נתתי הוראה  "טליסמן"מאחורנית על ציר  לשמעון שהיה קצת .הקרוב את האויב

זור יעד א" חגית"ל ךמוליש מהכביש סבצורה כזאת להתפר ,"טליסמן"להיערך לאורך ציר 

באותו שלב גם הפלוגה של יוסי הצטרפה  .ולדפוק את המצרים מהאגף שלהם "115 סגול"

ושמעון תפס עם כל  ,"טליסמן"צפון לציר מ" ציונה"באזור ו "חגית"ותפסה עמדות באזור 



השריון שלהם  תחינת אויב המצרים תקפו עם דיביזימב .עמדות לאורך הכביש הגדוד שלו

ובפרצה שבין  "חמוטל"טנקים אחת תקפה אותנו כאשר עברה דרך  חטיבת .בשני מאמצים

בחינת מ. שהיו מדרום לנו 41 -ו 611חטיבת טנקים נוספת עלתה לכיוון  ."מכשיר"ל "חמוטל"

עד " ציונה"מים כפי שאני ראיתי אותם סהטנקים היו פרו:  התמונה של הטנקים בשטח

 .X.ן בלוק כזה של יזה היה מ .ודרומה "מןסטלי"מכביש  'מ 611-711 -כובערך " חמוטל"

כך  .גדוד מרכזי וגדוד אחורי ,גדוד קדמי .תחו התקפות של גדוד גדוד וגדודיכאשר הם פ. מ"ק

 .באלכסון ,כיוון ההתקפה שלהם לא היה על כיוון הכביש אלא בצורה כזאת ,אני התרשמתי

סומנת ועל המפה היה סימון של ציר ההתקפה של יותר מאוחר מצאנו גם מפה שלהם מ

דופק את המצרים בחזית  161אז נוצר מצב שגדוד  .פעלו בדיוק לפי המפה החטיבה והם

את כל מי שגיורא לא  ."טליסמן"הוא יצר פשוט מארב מצפון ל, "ציונה"באזור  157וגדוד 

לאחר מכן כששמעון הגיע רצתי יחד  .עם גיורא בשלב ראשון הייתי יחד .ראה שמעון ,ראה

הרבה טנקים ' מ 111 -העמדות כ איתו למקום הזה ופה אמרתי לגיורא שיש לו לפני

את הטנקים האלה אנחנו . וון שזה היה בדיוק מדרון יורדיהוא לא ראה אותם מכ .מסתובבים

ד מי שעמ .פני השטח במקום ההוא הם לא פלטה אלא גבעות. דפקנו מפה יחד עם שמעון

והגדוד של שמעון ( כל מי שעלה למעלה)הגבעות  ראה את החלק הקדמי של" ציונה"באזור 

וון שכל פעם היה מתגלה טנק ימכ ולכן הקרב התנהל פה די הרבה זמן. איותיראה את הג

הערכתי שיכולים להיות פה . א : מכמה סיבות נשאר מאחורנית 599בינתיים גדוד  .יורד

והגדוד היה צריך לשמש  ,611-או יעברו מדרום ל" חלוץ"צפון דרך כוחות נוספים שיפרצו או מ

ענון ברגע שתיגמר יככח חדש לר .ב .כעתודה לכל מיני אפשרויות גישה לכוחות נוספים

במשך הזמן התחילו  .זה לקח די הרבה זמן .תחמושת או יהיו מגבלות נוספות של טנקים

דילגו אחורה  .למילוי מחדש רום לאחדים קיבלו אישור לדלג טנקיבעיות תחמושת אז הגדו

שהיו  ההערכה שלי. שקט ורוב הטנקים המצריים הושמדו ה פהשעכשכבר נ 4511ת ארלקו

עמי החליף  .את הגדוד של שמעון שלחתי אחורנית לחימוש מחדש .טנקים 51-61שם בין 

שמתחבאים טנקים  5א על מגיור יךעמי קיבל תדר,גיורא הלך אחורה  .גדוד של גיוראהאת 

כאשר הוא מתחיל " ציונה"באיזור עמי נשאר במקום הזה . שאותם צריך עוד לאתר בשטח

לקראת ערב קיבלתי . וון טנקים שכל פעם מתגלים בשטחיורה לכיו, לטפל בטנקים האלה

-צפונה לכיוון שלנו נעים כ" טוןופ"שהוא רואה על ציר , שהיה מדרום לנו 611ט "דיווח ממח

התחילו טנקים  את הדיווח לעמי ובאמת לקראת דמדומים מסרתי .יבטנקים של האו 1.

דפקו שם איזה  .ועמי התחיל לדפוק אותם ,"1.טון ופ" זוריבערך בא" טוןופ"להופיע על ציר  

ערכה היא שהושמדו ההחטיבה ה הזה מבחינת כ בקרב"סה .היתר ברחו לאחור ,טנקים 45

סגול "מצפון ל, זה היה טנק של עודד .זור הזהילשמעון נפגע טנק אחד בא . טנקים 51-61בין 

 .נדמה לי שעוד טנק אחד או שניים נפגעו אבל לא קרה להם כלום. הוא נפגע מטיל". 115
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מצפון  "1.טליסמן "ב ,"חגית"בש "טנקים ומחלקת חרמ 1בלילה ברגר עם  41..4 -ב כאמור

פלוגה יחד עם ה נדב ,טנקים 1 טנקים ובאותו מקום מדרום לכביש אדרת עם .ון עם 'לכביש ג

בערך התחילה  1711בשעה . "1.טליסמן "מזרחה ל 1מ או "ק -זור האנטנה כיתי באא

ון וגם אדרת מדווחים לי שזה מדויק 'כאשר גם ג, ארטילריה צפופה מאוד על קו העמדות

דקות  11בערך אחרי  .זור הזהיט התחלנו להתקרב לא"אני וטנק מח. לפני הקנים מאוד ממש

ון וגם מאדרת 'אני עוד לא ראיתי דבר אבל קיבלתי כבר דיווח גם מג .נפסקה הארטילריה

ט מיד הגענו ושם היה טנק אחד שעלה "אני והמח .העמדות שהם דופקים טנקים ממש בקו

ט "טנק מח .מפקד החטאתי אותובירי  'מ 11-אני מ .בין הטנק של אדרת ובין הטנק שלי

אני . טנקים בקו העמדות שלנו 7-6ך היו בער .הוריד אותו כשהוא היה קצת מאחוריו ומימין

, ומאיתנ' מ 1111במרחק של  ה יורים לכיוון טנקים'מיד זיהיתי ואחר כך ראיתי שהחבר

מאיתנו יש גם ' מ 11.-ש" חגית"באותו זמן קיבלתי דיווח מברגר שהיה ב. "115סגול "באזור 

 ,קש להתקרב ולעלות עליהם ואני שללתייהוא ב .שאנחנו לא רואים אותם קכן טנקים ר

דיווח  "חגית"ש ב"פ החרמ"מה עוד שמ ,אותנו כי זה היה קרוב מאוד פחדתי שהוא ידפוק

לתצפית וראה שתנועת הטנקים לא בכיוון  "חגית"בברגר עלה . מתקיפים גם אותו שטנקים

נכנס מצפון הוא ו "ציונה"דרומה ל "חגית"הורדתי את ברגר לאורך הכביש מ ,ל ליהוק .מאיים

' מ 11.-111הוא זיהה טנקים . וזה היה בסדר גמור טנקים 1הוא בא עם  ."טליסמן"לציר 

ד "במקביל סמג .שאני לא ראיתי אותם טנקים 7-6היה גל של . מהעמדות שלנו ודפק אותם

 ט"אני קיבלתי פקודה מהמח. "ציונה"מדרום ל ".11סגול "שהיה מדרום לנו היה באזור  481

על  481שמעתי ברשת הגדודית של  .אולי יהיה צורך לתאם משהו ,לעלות על הקשר שלהם

מדרום  481 -אישית ואז ראיתי ש .11תי להפריע להם ועליתי על רכס לא רצי. קרב טנקים

ואז  ".11סגול "ל' העליתי את פלוגה א .טנקים והסתלקו מהשטח 45איזה  לנו דפק כבר

סגול "על ' ופלוגה א "ציונה"טנקים מצפון ל 1, "1.טליסמן "טנקים ב 7 .המצב היה יפה מאוד

בזמן  .והיא החטיאה "115סגול "ארוכים מעבר ל לטווחים .11 -ירתה מ' פלוגה א .".11

שמעון הזהיר  ,ישנכנס מצפון לכב התחילה לטפס ראיתי את הגדוד של שמעון' שפלוגה א

הזהרתי  .ראה את זה נדב אפילו לא, בא מטח טילים די גדול .אותי מטילים בצד הדרומי שלי

 .כלומר ממזרח לו נפלו מאחוריוטילים  45 -כקבוצה של  .11אותו והוא בריצה שלו על 

 מה שהסתבר .או מהסביבה ההיא "ןמטליס-טוןופ"אה שאת הטילים באמת ירו מאזור כנר

נכון .' מ 711-511 -טנקים כשהמרחק בין גל לגל זה כ 8-7קפה זה גלים של יד שההתמ

 ,מעלה דפקנו אותםרק בזמן שהם טיפסו ל .היה קשה לי לראות מהחזית שהרבה טנקים

מצפון לדרום ומשמידים  במקביל גם הטנקים של ברגר וגם הגדוד של שמעון דופקיםשוראיתי 

, טנקים 8-7של  באו כל פעם בקבוצות קטנות שהקל מאוד על העבודה זה שהםמה . טנקים

נגמר  שכבר חשבנו שהכל בכל פעם . או הגדוד שלי או הגדוד של שמעון השמידו אותםואז 



התחמושת . ועוד אחד וכך הלכו מטחים' מ 111ץ עוד איזה טנק ממרחק של פתאום צ

לטווחים  כיםיהיו כאלה שירו מע. ש"תה תחמושת חיבאותו הזמן יוצא מן הכלל ה שעבדה

ראיתי  .טווח קרבי כמעט לא ראיתי החטאותבעיקר אלה שירו לטווחים הקצרים ל ארוכים אבל

בהמשך השארתי מחלקה . זה הלך בקצב מהיר מאוד ,נדלקים ממול כףייורה ות ,טנק עולה

והפלוגה של נדב " טוןופ"זור יבא שהעתצפית על מה שנ מחלקה של נדב שעשתה ,.11על 

תחלנו לדלג טנק טנק ה 4411ערך בשעה ב". טליסמן"מדרום לציר , כבישירדה גם כן ליד ה

ד "במקום זה הסמג ולהכניס לצריח רותוועשינו חישוב שבמקום להוציא מהכ. למילוי מאחור

וגם איזה , סוגים ערימות על הכבישלפי  סהוא פר .מ נסיעה"ק 7-כ "הטיל"תחמושת ב ספר

אום יהתחמושת ביצע ת וכל מי שבא מילא את ,ם כוונותואיתשמש כמטרת יצא לשטח ל. נ.נ

כבר נגמרה לי  4511-4111בערך בשעה  .כל פלוגה שלחה טנק טנק .וחזר בחזרה כוונות

ונכנס  אז גם הגדוד של שמעון התחיל להתקפל. חמושת בצריח וביקשתי רשות להתקפלהת

ואני יודע שהוא אחר כך  ,עליתי לו על הצריח וזיהיתי לו כמה טנקים .יהגדוד של עמי במקומ

שעד הרגע שאני עזבתי נדפקו שם  (אני ספרתי גם תוך כדי קרב)נראה לי   כ"סה .דפק אותם

ות שלאחר המלחמה בכל א"בתצ. אז היו יותר אחר כך עמי השמיד טנקים ואם 61בערך 

 .טנקים 75או  71וגם כתוב בפענוח  ורנפס" פוטון"ציר זוריוא "ציונה"המקום הזה שנקרא 

 .אחרת לדפוק אותם באותו מקום בהזדמנות שהו אחר היה יכוליאני לא יודע אם מ .מצריים

 .טנקים 5.-כ ההערכה שלי היא שהגדוד שלי השמיד באותו יום

 
 'פ כ"מ

ש ונתן לי פתק "טנקים ונדמה לי שגם נגמ .הגיע אדרת עם עוד  1111-בערך ב 41..4-ב

עם . ושצריך להיות בתצפית וכוננות כל הלילה, מגיורא שעם בוקר צפויים טנקים של אויב

 ,דקות 11-כ אחרי ."ציונה"ו "חגית"זור יאהתחילה ארטילריה לאורך כל  דמדומי בוקר

טנקים באזור   1אני זיהיתי . ו לעמדות תצפית ואז זיהינו טנקיםהארטילריה עלינ כשנפסקה

ותוך שניות ספורות  פה התותחן שלי עבד בצורה פנטסטית .'מ 811 -כ "ציונה"מערבית ל

לעמדות והוא התחיל לדפוק מהצד הזה של  אדרת עלה באותו זמן .הושמדו הטנקים האלה

נשאר רק , לצד הדרומיעם עוד טנק עברתי  תוך זמן קצר הגיעו גיורא ונדב ואז אני .הכביש

טנקים הגיעו ממש  .נו והתחלנו לדפוק טנקיםסיחד עם אדרת פר .כט בצד הצפונייוסי ה

שראינו אחרי הדפיקות הראשונות פה היו  הטנקים הראשונים .אריכפי שגיורא ת בגלים

היה איזה טנק ממש קרוב אלינו וכנראה . 'מ 611-511קרובים של טנקים ממש מטווחים 

אוחר התחילו להגיע טנקים מציר יותר מ .1לו מטווח  שמשהו מהפלוגה של אדרת הכניס

אותם כי ברגר היה מדווח על התנועה שלהם בכיוון  לדפוק ואז לא הייתה בכלל בעיה "טוןופ"

חמוש הטנקים יכשחזרתי מת .לי נגמרה כבר הבטן ,4111-4411ככה עמדנו עד  .צפון מזרח

היה טנק אחד שתוך  .להידפק התחילו' מ 111-1511.בטווחים של  "חמוטל"שנשארו באזור 



שהיה על הצריח  כל מה .כדי תנועה קיבל בצריח מהתותחן שלי זאת הייתה ממש עבודה יפה

כאלה  טנקים בטוחים והוא דווח על עוד כל מיני 8כ התותחן שלי השמיד "בסה. התעופף

הטנק . טנקים 41 -כ זה צריך להגיע ל"בסה .הייתי עייף בעיניים שאני כבר לא ראיתי אותם כי

בדיוק  גיורא ירד מעמדה והוא עלה. נפגע 4411 -כט שנשאר מצפון לכביש בערך בשל יוסי ה

הוא  .התותחן שלו נפגע כשהצוות ברח החוצה מהטנק .ש במקביל"קיבל חואיפה שגיורא ירד 

הייתי מחומש  הגיע הגדוד של עמי ואז אני כבר 4511-4111בערך בסביבות . התפנה לאחור

גדוד הפ "עברנו תו, כ"טנקים בסה 7 -אדרת ושל יוסי כ ומתודלק אז גיורא אסף טנקים של

אני הגעתי אליו  .מערבה קצת יותר ,א"זור השלט של חיעמד בא 599ד "סמגיהודה  .של עמי

 .עם עוד כלי אחד הוא אמר לי לבוא אליו ,אמרתי לו שיש לי מספיק כלים. עצורלהוא אמר לי 

עמד ". חלוץ"ושלט על כל הגזרה עד  טנקים 1י עם עמד שם יוח.כתי אליו עם הרשקוביץהל

אני שומע בקשר בדיוק כשהגעתי למעלה  .מארטילריהמ אחד שלו שנפצע "שם טנק של מ

הרשקוביץ עלה במקומו  .הוא נעלם. י לא יודע מי זה היהנא ."אני הולך ,אני בורח ,נפצעתי"

. ר וכל מיני דברים כאלה"לזהות שם חי ."חלוץ"והוא היה צריך לאבטח מהאזור הזה לכיוון 

 ,טנקים לא היו ,רדה קצת ארטילריהי ,אנחנו עמדנו שם .הוא היה צריך להיות בתצפית שם

הטנקים   5 -תברר שה. "תמתין רגע"אמרתי לו  ."אני נוסע"ם אני שומע את הרשקוביץ ופתא

לי שכל המחלקה  הרשקוביץ אמר. יםנוסעא אחד אחד "ורי הרכס של שלט חשנשארו מאח

 .רוצה לחזור אניואמרתי לו שאין פה מה לעשות התקשרתי לגיורא  .וגם הוא נוסע נסעהשלו 

חזרתי לגיורא . לחזור אישור קיבלתידבר  ומו שלבסיכ .נדבר עם עמי ,כףיהוא אמר לי ת

נסעתי מצאתי את יוסי הכט  .חושך כשאני הגעתי התארגנו מאחורנית זה היה כבר ממש

 .הבאתי אותו בחזרה ,בטסה

 
 'פ ג"סמ

 
להתקדם קדימה לאזור ון וקצת 'קיבלתי משימה לנוע לכיוון ששם עמד ג 4911-ב 41..4-ב

שים שהייתי צריך לזרוק אותם בצומת "נגמ . -טנקים ו .יחד איתי היו עוד  .הצומת בציונה

ון עמד מימין 'ג .ון'נתתי לג ,הגעתי עם הפתק .ועוד זחל מרגמה לתגבר את יוסי "חגית"לכיוון 

 ימהגיורא אמר לי להתקדם קצת קדלמעשה . לכביש כלומר מצפון לו והוא נשאר במקום

יתה ה. שולט טובוון שמדרום לכביש וקצת קדימה בערך כמה מאות מטרים יש שטח שימכ

מ "מ 411וד ם גד"לא הזכיר זה שישב מאחורינו באזור האו ון'מה שג .התראה לגבי טנקי אויב

 ."חמוטל"בקו והם סיפרו לי שהם ירו על  אחר כך הם היו אצלי. שכל הלילה עבד פנטסטי

כי צפויה התקפת שריון של  לעלות לעמדה גבוהה ולפקוח עיניים בבוקר גיורא אמר לי

 ."ציונה"בדיוק מעל  עליתי למקום גבוהוטנקים  .אני השארתי למטה במדרון אחורי .האויב

 1811בסביבות שעה . ן דרומה שטח עצוםראו מגשר הפירד ,היתה משם תצפית פנטסטית

ובעיקר פה בפתחה בין  לינוהתחילה הפגזה רצינית ביותר כאשר הם פתחו בה גם ע



 .ציני ביותרך רמיסו, היתה שם הפגזה .מהדיונה וצפונה ,זור הזהיבא "חמוטל"ו "מכשיר"

 ת ולאיאני רואה הפגזה מסיב .כיוון הזההדיווחתי לגיורא שאני חושב שהם מתכוונים לפרוץ מ

מדרום על  שנמצא דבמקביל גיורא אמר לי גם לשים עין על הגדו .ברור לי מה הם מפגיזים

הם הסתבכו . חתי שאני לא מבין מה הם עושים שםאני כל הזמן דיוו." .11סגול "ב הדיונה

תה צפופה מאוד גם בשלב הזה כשהתחילה הפגזה שהי. ורשם בדיונה עלו ירדו לא היה בר

ולך הדיווחתי לגיורא שאני מריח שמשהו לעמדות ו את כל הטנקים יאני העלית ,עלינו

מ "כק ראשונים שהופיעו בכלל בגזרה טנקים 1אחרי כמה דקות הופיעו להתבצע פה ובאמת 

ממש נסעו  ,טנקים 1הופיעו  לה מדרום ,יש שם דיונה גבוהה ."פוטון-טליסמן"דרומה לצומת 

שלנו היו הטנקים . 4 'סהתחלנו לירות ואז היה מחדל מ .'מ 41אחד ליד השני במרחק של 

 .אום כוונותית לחמה אף אחד לא דאג לעשות להםזים ולפני המ"טוליס שעבדו במ'טנקים מג

נו עד שהשמדנו ממש עם קצה ייר .בקיצור ירינו במקום אחד ובכלל לא ראינו איפה זה פוגע

אני היחיד שראיתי אותו מכיוון שעמדתי ממש  .פגענו בראשון. תיקונים הבוהר ,הטלסקופ

את כל  יהעלית .איפוס קרביעשינו  .במקום גבוה שולט ובזכות הראשון גם השמדנו את השני

 .על הטנקים המושמדים כדי שיהיו מוכנים איפוס קרבי ה ואמרתי להם לעשות'שאר החבר

גיע ממש קרוב ביני ובין תקרבו ואותו אחד שהשהשלא ראיתי את הטנקים זאת היא הסיבה 

פגע הוא  .כשנדב התחיל לעלות לכיוון הדיונה באמת ראיתי גם את המטח טילים הזה .גיורא

לגבי  .אני ראיתי באמת טנקים שלנו נעים שם.הם פגעו קצר .בערך בשטח ביני ובין נדב

כל  .ובין הדיונה הזאת "מכשיר"מצפון ל ותר טנקים לא הופיעו מהפתחה הזאתי ,השלב הבא

ואז הזזתי את כל המחלקה  "טליסמן"לאורך ציר  "חמוטל"התחילו להגיע מכיוון  שאר הטנקים

טווח  ,אז הגיעו הטנקים .אני עמדתי מדרום לכביש ,עמד מצפון לכביש ון'ג .יותר קרוב לכביש

וטווחים ' מ 611-תנאי השטח לא ראינו את הטנקים שהיו מ בגלל .'מ 711הירי היה בערך 

נדמה לי שהגל השלישי לא הגיע בכלל  .מת היה הגל הראשוןזה כנראה בא .יותר ארוכים

 ,ה'מבחינת החבר ,י לצייןואמבחינת תפעול מה שר .יםכי ירינו אליהם לטווחים ארוכ אלינו

מאוד רצינית שאף פעם לא נתקלתי בכזו וכולל כל הזמן שהודיעו לנו  יתה שם ארטילריהה

ה ממש ישבו למעלה בעמדות כדי לראות טוב את 'והחבר שיורים עלינו זרחן ומסמנים אותנו

הם ירדו למלא  .בדו כמו שדיםת וכולם עריואח הטנקים שמתקרבים ואף אחד לא ירד לעמדה

מה שאצלי בפלוגה היה טוב שלכל טנק היה קצין והעסק עבד .מחדש כי ירינו הרבה תחמושת

שים "מזהה נגמ והוא דיווח שהוא "חגית"ברגר עמד באזור  .טוב למרות שלא היו מקלעים

 כשהוא שמע את השמחה .מצריים שנעים לכיוון שלו ופתח עליהם באש והשמיד אותם

ד נתן לו "המג .זור שלנו הוא ביקש לבוא למקום שבו אני נמצאתי ולהשתתף בחגיגהיבא

סי המחלקה שהייתה עם יו .אישור והוא תפס עמדות באגף כך שהוא ראה את כל הטנקים

אני החלפתי טנק במהלך הירי כי גמרתי בדיוק פגז אחרון . דיווחה שהם פגעו בחמישה טנקים

 .את שני הכלים האלה ועם הטנק השני השמדתי עוד  תיעם הטנק הראשון השמד .של הבטן



טנק שהיה  :עבדנו פחות או יותר בשיטה הזאת,"מלא מחדש" לגבי. זור הזהיכלים שבאו מהא

יתה תחמושת זרוקה ושם ה" 7.-11 טליסמן"זור שבין יתחמושת היה יורד לאחור לא גומר

ירדה שם ארטילריה בסדר  .נואלירדנו ומי ,יות באו וזרקו את זהכנראה שמשא ,בצידי הכביש

ה שם אף בן אדם כי לא הי ,כל הזמן וזה מאוד הטריד משהו קטן אבל ירד ,מ"מ 61גודל של 

לי רושם שהיו להם חוליות של  אחד כזה ויש די פעם היה נופלמשו ומיפרט לטנקיסטים שח

חזרו כולם ו ,ירדוטנק אחרי טנק עלה  .ק שישב קרוב מאוד אלינו"תרגמים באזור הזה עם ק

סגול "לגבי . כבר לא הופיעו טנקים קרובים אני חושב שבשלב מסוים .4511למעלה עד שעה 

אני זיהיתי אותם ראשון  .טנקים שעמדו מאחורי צמה כזאת 1היו  "115סגול "אחרי . "115

אחר כך  .ונתתי לחברה שלי הוראה לפתוח עליהם באש כי הייתי בטוח שזה טנקים שלהם

זור הזה של חגית הבנתי שהוא ירד לכיוון דרום מערב אז היה לי יברגר היה באהיות ויוסי 

ניסיתי  ן"רום חשיגם אני בח. אז ביקשתי מגיורא שיברר את הנושאשזה טנקים שלנו ו חשש

בשלב מסוים אמרתי שזה בטח לא טנקים  .לא ידעתי מה לעשותולא ענה  אף אחד ,לברר

ט הוריד "המח .אני לא בטוח ,שפגענו שם בטנק אחדאש ונדמה לי  שלנו ונתתי שוב פקודת

בשלב יותר  .כי אחר כך שמעתי שהיו שם טנקים שלנו ,לי אבן מהלב כשהוא אמר שזה מטיל

הטנקים היו לרגלי הדיונה  ."חמוטל"זור ימאוחר התחלנו להעסיק את הטנקים שהיו בא

לרגלי הדיונה הזאת  .רוחבשלב מסוים היו חלק שניסו לטפס על הדיונה הגבוהה ולב .הארוכה

המשיך , אחר כך הוא עלה על הטנק .פגענו בטנק אחד בסיפון והצוות קפץ .טנקים 7-5 -היו כ

 היה קשה מאוד לזהות פגיעות ולכן עברנו,ם"בהתחלה ירינו חשי .לנסוע ולא הצלחנו לפגוע בו

מגבלות  אבל אז בגלל ,למרות שזה טווח ארוך היה קל מאוד לבצע תיקונים. לירי מעיך

אני נתתי  .ון זה אני'מי שברח מג .הצלחנו לפגוע כי הטנקים השתוללו בשטח המהירות לא

 .אני ביקשתי רשות מגיורא לחזור לגדוד .הסיבה היא פשוטה ,את הפקודה ולא גיורא

פ של "שמפקדים יותר נמוכים לא כל כך אוהבים שזורקים אותם ת מפקדים צריכים לדעת

פ של "פעמים להיות תהמון  במלחמה הזאת יצא לי .מי זה ומה זה שהו בלי שהם יודעיםימ

מי נותן לך  ,אתה לא יודע מי האבא שלך .פ הוא תמיד בן זרוק"ומי שעובר ת, יחידות אחרות

עוד קצין  ,טנקים בטוח 5שטוען שהוא השמיד  יש לי דיווח של קצין -לגבי השמדות  .פקודות

אני דיווחתי על  .הטנקים' אני לא יודע בדיוק את מסטנקים בטוח ועוד קצין ש .שדיווח על 

 ויוסי ,טנקים .היה טנק שדיווח על ,טנקים 8טנקים היה לי טנק שדיווח על  1-5-פגיעה ב

אנחנו נתקלנו בגל הראשון של  .טנקים 14-כ ב"אני מניח שפגענו בסה .טנקים 5דיווח על 

ה התלהבות 'יתה לחברהחליף אותנו הנו לינכשהגדוד של עמי נכנס בי .האויב וזה היה העיקר

פעמים שיודיע להם  41-ביקשתי מגיורא כ .להדקים והתחילו לירות על טנקים מושמדים

 . הם דפקו שם עשרות פגזים על טנקים מושמדים, שהטנקים האלה מושמדים

 

 'פ א"מ



סגול "ל "ציונה"זור בין איב .שברתי דרומה "טליסמן"מ .לפי פקודה של גיורא הייתי מאחור

נעתי על  .ה היו נקודות ציון טובותאלהיה ערפל והרבה עשן ו. ים בועריםטנק 1ראיתי " .11

שימשתי כתצפית וכאבטחה לטנקים שלנו  .".11סגול "עליתי על וה ספי פקודה שלו בפרי

הראות הייתה גרועה  .ןאת פירד ,הצלחתי לראות את כל התעלה" .11סגול "מ .שבאו מפה

 611של ראיתי טנקים  "מכשיר"זור יבא ".מכשיר"ראיתי את  .ראו טובהזו  אבל מהנקודה

זה היה  .זוריעם כוורות של רקטות וירו על הטנקים שהיו בא בוהסתובבו שם מטוסים טופול

 .מ ולא השגתי פגיעות"ק .-5..התחלתי לירות לטווחים של  .11 -כשעליתי ל. מראה די יפה

על טנקים שנעו באזור יריתי  .כל מיני כלי רכב שחור מטנקים ובכלל זור היה ממשיכל הא

זה ". נוזל"קצת דרומה ל" חמוטל"הזה לכיוון  וחלק שנעו פה בכל המישור "טליסמן"על  "נוזל"

בשלב מסוים אני  ."חדל"נתתי  .בזבזתי הרבה פגזים ולא פגעתי .היה בזבוז רציני של פגזים

מנו ישס עפו פה זרחנים .אותי עם זרחןד אמר לי בקשר שאני אהיה מוכן שיסמנו "זוכר שהמג

נפלו זרחנים בין . אני דילגתי כל פעם. נפלה גם קצת ארטילריה אבל זה לא היה צפוף .אותנו

יותר מאוחר התחלתי לראות . הרבה לא עשיתי מהנקודה הזאת חוץ מתצפית. הטנקים שלנו

 11זיהיתי שם איזה , םהרבה טנקי" ציונה"נעו לכיוון ". טליסמן"טנקים שנעים במקביל לציר 

לירות עליהם לא . דיווחתי עליהם". ציונה"הם נעו בגלים אחד אחרי השני לכיוון . טנקים

ראיתי שמאיזור . הטנקים התקרבו קרוב מאד. יכולתי כי הם היו נכנסים כל פעם לואדיות

א אמרתי לגיור. ראיתי את הטנקים מתקרבים ולא יורים עליהם. ירו אבל לא פגעו" ציונה"

באמת רצתי לשם ועם התחמושת . לסייע" ציונה"שאני לקוח את כל היחידה ורץ לכיוון 

חלק מהטנקים שלנו ירו , לגבי פגיעות. 'מ 111המעטה שהיתה לי ניסינו לירות מטווחים של 

אני . חלק היו טנקים שנעו. בכל אופן לא בערו. על טנקים שעמדו או שהם כבר היו פגועים

ראו טנקים נעים בלי . זה היה באמת מראה משונה. טנקים שנעו 1-בבאופן וודאי פגעתי 

אני זוכר שטנק אחד . בלי שום דבר, בלי כיוון, כנראה הם היו סגורים בפנים, אנשים עליהם

ביקשתי מגיורא לכנוס ולהתחיל . החלול פגע. ש וגמרתי בחלול"התחלתי במעיך המשכתי בח

כשאני הייתי כבר ריק . ת לאחור למלא פגזיםכשירדתי מפה שלחתי יחידה אח. למלא מחדש

 .        ון ואני יצאתי לאחור למלא'תיגבר את ג, לגמרי הרשקו הגיע

 

 סגן נועם אגוזי'  מ בפלוגה א"מ

 511הוא התפוצץ . אני זיהיתי לפחות אחד בבירור שירו עלינו  -בנוגע לטילים של המטוסים 

אנחנו ירינו על טנקים . רו על מטוסים אני מקשרלא ידעתי מה זה אבל עכשיו שדיב. לפנינו' מ

שם היה טנק . בפעם הראשונה שעלינו לעמדות ירינו על טנקים ממערב לנו. מקומות 1-ב

במזל , ש שלא היה בו שום תיאום"הטנק שלי היה טנק מבסל. 'מ 111.-אחד בטווח של כ

הם פגעו בו אך . גזיםפ 1ירינו  .התותחן הסתכל לכיוון והטנק נכנס לו לתמונת פני העדשה

הם נסעו בחוסר סדר . יותר מאוחר הסתובבו טנקים בצמוד לכביש וצפונה לו. הוא לא בער



שם . וחלק נסעו לכיוון דרום, חלק נסעו לכיוון מזרח ואני זיהיתי אותם בבירור יורים. מוחלט

" ציונה"ל אנחנו שמענו בקשר שפלוגה מצפון. פגענו בוודאות אך הוא לא נפגע. ירינו על טנק

אני זוכר שהספקנו לעבור את הכביש ואחר כך נדב . נגמרה לה התחמושת ואז רצנו במהירות

חזרנו במהירות ואז בטווחים . אמר שטנקים מצריים עלו לכיוון העמדות שאנחנו עמדנו עליהן

 ". .11סגול "זה היה באיזור . די קרובים ירינו בהם

 

 157ד "מג

התכנית היתה מארב חטיבתי קלאסי כאשר ככח בולם שימש הגדוד של גיורא שעמד באיזור 

שהיה צריך בשלב מסויים לרוץ קדימה מערבה , והכח ההולם היה הגדוד שלי, "ציונה"

לרשות הגדוד . מצפון לכביש, "115סגול "ולהתפרס בין איזור העמדות של גיורא עד לאיזור 

בתנועה קצת יותר פנימה  .ידיא היה ל"טנק קש. 'ופלוגה ל' גה מפלו: פלוגות טנקים  1עמדו 

שים "נגמ 1גיליתי , "תחגי"לפני שנפתחה אש ולפני שהגיעו הטנקים לכיוון , לשיפור העמדות

יריתי שלושה מעיכים ולא השגתי פגיעה . מד הטווח שלי היה מקולקל. 'מ 1111בטווח של 

אז התחילה הפגזה . וירדו למדרון אחורי כנראה הם העריכו שיורים עליהם. שים"בנגמ

א "הקש. פתאם התחיל טפטוף של זרחן. ארטילרית נוראית כשאנחנו פחות או יותר בהמתנה

אמרתי לו שאם זה . שלי אמר לי שאולי המצרים מסמנים למטוסים שלהם איפה להיכנס

קפה של והיתה הת" חמוטל"סימן את  411-גדוד ה". חמוטל"בשביל מטוסים שיסמן גם את 

יותר מאוחר התחילה המהומה לכיוון גיורא ואז . בין היתר" חמוטל"מטוסים מצריים שירדו על 

הפלוגה הצפונית של גיורא שהיתה באיזור , דרך אגב. קיבלתי פקודה להיכנס לעמדות

היתה ערוכה ' פלוגה מ, היה כזה המצב. נכנסה לאחר שאנחנו הסתלקנו לעמדה זו" חגית"

עמדה ' פלוגה ל. מ בפריסה כזאת לכיוון דרום מזרח"בסביבות ק" 115סגול "פחות או יותר מ

זה . 'א עמדנו בקצה השמאלי של פלוגה ל"כאשר הטנק שלי עם טנק הקש' משמאל לפלוגה מ

כאשר " פוטון"ו" טליסמן", "חמוטל"נסעו טנקים מכיוון  .היה גיא חזיון עם הטנקים המצריים

באותה הזדמנות  .של יוסי היתה קצת יותר יעילה הפלוגה. פתחנו באש. המגמה מזרחה

. והטנקים אני חושב שאפילו לא ידעו מאיפה הם חטפו ,הטנק שלי דפק שם כמה טנקים

חטף מעיך , ש אחד הסתער לכיווני"נגמ. שים שהתרוצצו בין הטנקים"בנוסף לזה היו נגמ

קר היתה תנועה ורעש בבו. היתה קצת יותר מאחור' פלוגה מ. הוא נגמר ובזה' מ 111מטווח 

עודד . האגף הזה היה חשוב. במגמה כזאת מאחורי הרכסיםנים ואבק ועשן של טיר טנקים

, וכשראינו שמשם לא בא שום דבר, עמד כאשר המגמה שלו בעיקר כלפי הכיוון הזה

שם כבר לי אישית לא . 115כשהמהומה התחילה צרפתי אותו ורצנו קדימה להגיע לאיזור 

כאשר אני הייתי ' ואני הצטרפתי לפלוגה מ יוסי נשאר להשלים את העבודה. היה מה לעשות

ומזרחה באיזור הזה עודד דיווח על טנק  115-מ. עודד ניהל שם קרב. א"משמאל עם הקש

מתחילה להיות  ראיתי שהמהומה. זה היה הטנק של יורם. אני לא זוכר ממה, אחד שנפגע לו



על . חלולים .בשלב הזה בטנק שלי נשארו . רהר ואין טנקים אז הזזתי אותו אחו"עם חי

דפקנו אותם ובזה ', מ 111.טנקים מסתובבים בטווח של  1הכביש באיזשהוא מקום ראיתי 

לאחר שגמרנו וקיפלתי את עודד קצת אחורה בגלל הבזוקות  .גמרנו את תחמושת התותח

ר עם "חי שכל המקום שבו תפסנו את העמדות היה שורץ אז הסתבר, והטילים שעפו פה

אישית עם מקלע מפקד אני חושב שגמרתי . בזוקות ועם מקלעים וכמות מזוודות לא מבוטלת

כאשר המקביל היה חופשי לירות לאן  ,א שלי"טנק הקשגם ו ,של תחמושת קלה חצי בטן

מה ל כנצל את ל לא הספקנו .ץ היה עם עוזי ואני עם מקלע מפקד"הקמב .שהוא רואה

עד שאתה מגיע שם  .להגיע בטיווח בעיהיתה וגם ה ,מתוכו יקשהמקלע הזה הצליח להפ

המזוודות  .מה וכך הלאהימה ועוד ערינתיים יש עוד עריבו ,ה כאלה'מה של חברילאיזה ער

הם לפעמים אפילו לא  .דפקנו כמה מזוודות כאלה אבל זה בכלל לא הדאיג אותם .וו בעיהיה

 ,ם לכיוון גיורא והזהרתי אותו שיוריםאז באמת נורו כמה טילי .הסתכלו לכיוון שלי בכלל

אז  ,אני חושב שהם חשבו שהטנק נתקע .שלי מהטנק' מ 41-7ואפילו הגיעו למרחקים של 

ועם פלוגה ' רתי קו עם פלוגה לשי .א והתקפלנו אחורה"לקחתי את הטנק שלי ואת טנק הקש

זה היה כבר  .שבמקום זה היינו כבר ריקים מבחינת תחמושת והיינו צריכים למלא מחד .'מ

למלא מחדש ולהתכונן להיכנס  ,קיבלתי פקודה להתקפל אחורה .4111בסביבות שעה 

ד של עמי שהוא בא להיכנס במקומי "סמגהקיפלתי את הפלוגות ופגשתי את יהודה  .פנימה

 כ פגענו בוודאות"סה. ועל שטח גבוה שם הסברתי לו מה קרה "ציונה"נפגשנו באזור  .לשטח

לאחר שהגעתי לתדלוק קיבלתי פקודה לא להיכנס יותר לשטח אלא  .טנקים 46-45-ב

ביום הזה  ,דרך אגב. ת גשר הגליליםלהתכונן למשימה הבאה שהיא הצליחה והכנות לגריר

מ וחצי "זור כקיהוא הסתובב בא ,'מ 911ק אחד או שניים בטווח "תהורדנו נדמה לי גם ק

 ."חגית"מערבה ל

 

 'פ ל"מ

כאשר אני תפסתי מהכביש וצפונה ועודד  "1.טליסמן "פוס באזור בבוקר קיבלנו פקודה לת

הוא תפס ". חגית"לאחר מכן עודד קיבל פקודה לדלג קדימה ממערב לכביש ל .היה מימיני

היה , לקחתי את הפלוגה בשדרה .שם עמדות ואז קיבלתי פקודה לרדת ולישר קו עם הגדוד

איך שאני יוצא החוצה אני מביט שמאלה  .התחלתי לרדת ממנו לכיוון הכביש .שם איזה ואדי

 .בטוח לא הייתיאבל רנים ישזה ט טנקים ממש ליד הכביש ראיתי 1אני רואה , לכיוון הכביש

זה היה טווח  .עם הקנים לכיוון מזרח 55T 1הרמתי משקפת ואני רואה  ,עצרתי את הטנק

פקודה להסתלק נתתי  .היינו ממש מטרה טובה ,ירדתי עם הפלוגה למטה .'מ 611-511של 

דפקו  ,ני של הכביששהיה בצד ה רבשכהודעתי לשמעון  ,להיכנס לתוך הוואדי ,אחורה כולם

לאחר מכן  .נתקל שם וחזר ,עודד דילג קדימה. ירדתי למטה תפסתי עמדות .את הטנקים

 "1.טליסמן "התחילה לרדת עלינו ארטילריה ואז הפלוגה של עודד עלתה לגבעות שבאזור 



שמעון אמר לי לצפות  .על גבעות לכיוון מערב בעמדות" ציונה"נשארתי מצפון לוצפונה ואני 

אמרתי לשמעון שאני לא יעיל  .אבל הייתה בעיה שהן היו עמדות נמוכות "נוזל"ו "חלוץ"לאזור 

חוליות שירינו עליהם  1-.היו איזה  ,ר"לא היה שם הרבה חי .והוא אמר לי להישאר שם

עמדנו שם די  .ירינו והם יותר לא נראו ,עו בטווחים די קרוביםיהם הופ .מקלעים והם נעלמו

מאחורי הרכס בעשן ואבק של טנקים  "טליסמן-פוטון"הרבה זמן ואז הבחנתי מכיוון צומת 

כאשר עודד היה באזור  ,ה פה על רכס בצורת חצי בננהסהפלוגה שלי הייתה פרו .מתקרבים

פ שלי שמתי "את הסמ .י את אגף צפוןושמעון אמר לי שהוא מאבטח ל ,הגבעות השולטות

 ,ביותר הליס עמד על הנקודה הגבוה .וכל מה שנמצא ממערב לה "חגית"בכיוון צפון לכיוון 

טנקים בפיקודו של נעים  1עוד  .י של האויבהכיוון הצפו ,טנקים לכיוון מערב .אני עם עוד ו

מנת לאבטח את  למעשה עמדנו בחצי קשת על .עמדו בשטח נמוך לכיוון הכביש 4מ "מ

עמדתי די נמוך והיה רכס  ,שיופיעו לי טנקים כמו בבוקרחששתי  .עצמנו מכל הכיוונים

ראיתי אבק ועשן של טנקים  .שהסתיר לי את כל מה שהולך מצד דרום של הכביש

ד ואמרתי לו שאני נמצא "דיווחתי למג .שנעו לכיוון מזרח "טליסמן-פוטון"שמתקרבים מצומת 

ואז למעשה אני אהיה  "ציונה"שהם יופיעו לי באזור נקודת המים של  חוששבשטח נחות ואני 

 ,תי שהם ממשיכים להתקדםיאר ,אמרו לי תישאר .אליהם באגף והם יכולים לדפוק אותי

ממש  ילעמוד למטה והם יכולים לדפוק אותד שזו הרגשה לא נעימה "אמרתי עוד פעם למג

צידדנו קנה לפי  .לפלוגה להתכונן לירות שמאלהנתתי פקודה  .אמרו לי להישאר ,מאחור

 .הם נסעו עם מדפים פתוחים עם הראש בפנים .האבק והתחלנו לראות את האנטנות שלהם

כולם  8ברגע שהגיעו לנקודת המים הם היו גלויים ואז צודדנו לשעה  .םיראינו את האוזני

השתתפו  .טנקים 44שם  דפקנובסיכום כללי  .כ זה היה די מהיר"סה .והתחלנו לדפוק אותם

אלה שעמדו לכיוון נקודת המים היו פשוט נמוכים וכנראה לא ראו  .טנקים מהפלוגה 5בירי 

 שנייםמכל הטנקים שעברו שם  .המצרים לא ידעו מה קורה .כל הירי הזה לקח דקות .אותם

וזה  ,יסוירו נדמה לי לכיוון ל "ציונה"זור נקודת המים של יתפסו עמדות כלפינו באוהסתובבו 

למרות שספג פגיעה שלאחר מכן היה שם עוד טנק  .גם שניהם הושמדו .ממני' מ 51 -פגע כ

הדיווח  .טנקיםערכתי ספירה של  .ועלה ממנו עשן התחיל לצודד לכיוון שלנו וגם הוא נדפק

ררתי יוב ,ספרתי את הטנקים בשטח ,הראשון היה על כמות הרבה יותר גדולה של טנקים

החליף  ,טנקים 1ל עם "י גלעד זהגיע יוח ןלאחר מכ .טנקים 44ספר של בקשר והגענו למ

 .אותי ונענו לאחור להתארגנות

 

 סגן ראובן ליס' פלוגה ל 1מ "מ

איפה ששמעון עמד כשהוא דפק את  ,"ציונה"לוצפונית בעמדות הגבוהות כשעמדנו במקביל 

איך זה יצא מתי אנחנו  לא כל כך ברור לי ,אני עמדתי בעמדות האלה. הטנקים שעלו לשם 5

היה שם טנק  .בכל אופן כששמעון דפק את הטנקים אנחנו היינו למעלה .נענו אחורה ומתי לא



שים "הכנסתי בו שני ח .הסתכלתי עליו ופתאום הוא ירה לכיוון הטנקים של גיורא .פגועאחד 

מד וע' מ 111.-מאוחר זיהיתי טנק אחד מערבית כ קצת יותר .אבל משום מה הוא לא בער

' א1הגור שלי  ,ר שהיו בשטח"לגבי החי .כים והוא גם לא נדלקיהרבצתי עליו שני מע .בשטח

זלמן  .אני בעצמי  לא ראיתי אף אחת. יוסי מדבר על כמה חוליות .ר"זלמן זיהה כל הזמן חי

לגבי הטנקים שעלו  ".כעשר חטיבות"לפי דבריו היו שם  ,ר"זיהה כמויות עצומות של חי

 ,הוא חטף שתי פגיעות ,טנק אחד עם זלמן הגור שלי הרבצנו על יחד ,ממשדרומית לנו 

טנקים כשאחד  5כ "סה .טנקים נוספים שחטפו גם חלולים נשרפו יפה 1-ו, עברתי לחלולים

פשוט אחד שעמד  ."ציונה"שזה אזור  ,זור שאנחנו מדברים עליוימהם לא כל כך קשור בא

יש לציין שאם החטיבה רצתה לעשות שם . אותואני לא יודע אם מישהו אחר ראה , ממערב

ניסינו בכמה דילוגים . היתה לנו בעייה של כיוון הגבעות שהולכות מצפון לדרום, מארב קלאסי

זאת . לא הצלחנו למצוא עמדות לכיוון דרום. לתפוס עמדות נורמליות, בכל השעות האלה

, נקים שם על פסגה אחתט 1היתה בעייה רצינית ולמעשה התגברנו על זה בכך שהתרכזנו 

טנקים בעמדות  1בגלל מצב השטח נשארו . הטנקים האלה 1ואת מרבית העבודה עשו 

. כל אגף צפון וצפון מערב לגבי בתור דרג נמוך לא היה ברור לי בכלל מה הולך שם. אחוריות

אחרי .  דבר אחד עד היום מטריד אותי. שם זה היה האיזור שעודד נתקל ממערב צפון מערב

מטריד אותי עד . הצריח שלי הושבת מבחינה חשמלית" ציונה"שדפקתי את הטנק השלישי ב

ובזה , החלטתי לקפוץ לתקן את זה. עכשיו אם הייתי צריך לצודד ידנית ולדפוק אותם במחולל

    .ש שלי"נגמר השב

 

 'פ מ"מ

תואר כאן כמו ש 157גדוד ' בשלב א. שלבים לקרב הזה באותו יום 1אני רוצה להדגיש שהיו 

". ציונה"בעמדות באיזור  161החליף את גדוד  157גדוד ' ובשלב ב, "טליסמן"מצפון ל תפס

השלימו אותי , טנקים 41אני התחלתי באותו בוקר עם . החליף אותנו 599רק אחרי זה גדוד 

לנושא הזה התחלנו לנסוע עוד . לצורך גרירת גשר הגלילים' פ כ"טנקים של סמ 1לפני כן עם 

באותו בוקר לי היה ברור מראש עוד מהחניון לילה שאנחנו . וחזרנו" יוקון"ששי בערב לביום 

התחלנו לנוע . שמעון בפירוש אמר זאת. הולכים לקראת בלימת שריון שעומד להתקדם

-ציונה"מימין בקו לקראת ציר ' משמאל מ' ל, בצורה מאובטחת גם גדודית וגם בתוך הפלוגות

כאלה קטנים   BTRזה היו , שים"הנגמ 1השלב הזה עם  אני גם כן זוכר את". חגית

אחרי  זה שמעון . הם התרוצצו ולא פגעתי. גם אני ניסיתי לירות עליהם. שהתרוצצו בשטח

כאשר הוא אמר לי להיזהר , בחיפוי שלי הכניס את יוסי לעמדות ואמר לי לבוא ולתפוס מימינו

הגעתי . ן ראינו שם אבק מהאיזור הזהכל הזמ". חלוץ"איזור , מערב-מכל נושא הצפון צפון

לי הרבה מקום להיכנס שם . מאחורי העמדות של יוסי כאשר יוסי כבר עמד וירה על הטנקים

היא , שלי עוד היתה בדרך 4מחלקה . שלי שמתי בעמדות לכיוון צפון 1את מחלקה . לא היה



מטה בואדי ל השארתי ל"של מיכה דרוקר ז .את מחלקה . איבטחה את התנועה שלי לכאן

השתחלתי בין טנקים של יוסי  ,אני אישית נכנסתי. ה מקום להיכנספשוט לא הי. הדיונות 1בין 

כשעליתי למעלה ראיתי . אבל להכניס עוד טנקים שלי שם לא היה מקום ,להשתתף בחגיגה

, ודרומה" ציונה-חגית"לקו " פוטון"בין , באיזור הזה עומדת שדרה של טנקים: תמונה כזאת 

צפופים , טנקים 45-41אני מעריך בין , אומרת עם הפנים לגיורא עמדה שדרת טנקיםזאת 

הטנקים של יוסי . לא ראו אותנו בכלל באגף, קנים כולם לכיוון גיורא, אחד אחרי השני, למדי

מהשדרה הזאת אני דפקתי גם כן . עוברים אחד אחד מהראשון לשני לשלישי ומדליקים אותם

סגול "שלח אותי לתפוס את , ן ראה שלפלוגה שלי אין מקום להיכנסבינתיים כששמעו .שניים

 .את מחלקה . עם נח נשארה בעמדות לכיוון צפון 1מחלקה . ואז התבצע דבר כזה, "115

עם הפנים לכיוון מערב לחיפוי לתנועה שלי " טליסמן"הדיונות האלה שמצפון ל 1קידמתי בין 

 115-וכשהתקרבתי ל, איגפתי, מצפון .חלקה עברתי את מ 4ואני עם מחלקה , "115סגול "ל

 11.-111וח ובט( כנראה אלה שאדרת דיבר עליהם קודם)טנקים  ." פוטון"ניגלו לי על ציר 

עשיתי החלצות . ואיך שאני עליתי לגביהם הם פתחו עלי באש, הם עמדו עם הפנים מולי. 'מ

ובשלב הזה הטנק , יהנכנסתי מאחורי הדיונה השניה הצפונית יותר שנח עמד על, לאחור

היום סוף סוף הגעתי לסיכום עם . (של יורם זינגר' א.טנק ) הימני של מחלקת החיפוי נדפק

כמעט  אני כרגע ".חלוץ"שמעון שהוא נדפק לא מכוחותינו אלא מכיוון צפון מערב מכיוון 

שם אנשים שהיו איתי  אני היום שוחחתי עם". חלוץ"משוכנע שהוא חטף מצפון מערב מאיזור 

אני לא זוכר שחוץ מהפגיעה בזינגר ירו עלינו כדור  .נועה הזאתוהם זוכרים שירו עלינו גם בת

אם ירו אז ירו שטח מסלול ואז אלה היו . אם ירו עלינו זה לא היה טילים כי טילים רואים. אחד

הצוות . עשיתי החלצות והגעתי לפלוגה מאחור ודיווחתי לשמעון שנפגע לי טנק .טנקים

, להחלץ עם הטנק שהיה כשיר לחלוטין ברח מהטנק ועלה על הטנק של דרוקרבמקום 

ממערב ' מ 711-511-בשלב ראשון ניצבנו בקו כ. לאחורעוד ושמעון נתן לי פקודה להחלץ 

ושמעון  ,שם ירדה עלינו הפגזה די רצינית. כאשר נח מאבטח שוב את כיוון צפון" חגית"לציר 

ולכן אני , "חגית-ציונה"של שלט חיל האויר שמאחורי ציר ה לשפר לרכס הגבוה אנתן לנו הור

כאשר יוסי היה נדמה לי קרוב  ,עמדנו פה כל הגדוד. אומר שהחלפנו את הגדוד של גיורא

הגיע . בשלב זה הרבה לא קרה". טליסמן"שנינו מצפון לציר , לציר ואני הייתי מצפון ליוסי

לקו שיוסי  ,פנימה לכיוון מערב' מ 4511ה י להיכנס חזרה איזסט ונתן הוראה ליו"למקום המח

אבטחה לכיוון צפון כמו כל  ,את נח ,אז שמעון אמר לי להשאיר יחידת משנה אחת. דיבר עליו

. היה קודם 4איפה שגדוד , "טליסמן"ואני עם יחידת משנה שנייה לתפוס בצד השני של , היום

גף מדרום ואני חשבתי שהם בזמן שנעתי לשם שמעון אמר משהו ליוסי על טנקים שינסו לא

 "טליסמן"על עמדות לכן אני קודם כל תפסתי . ולנוע מזרחה" טליסמן"הולכים לבוא מדרום ל

הטנק המצרי שהצליח לחדור הכי ' מ 51במרחק של  היהבעמדה שאני עמדתי . לכיוון דרום

ו לצאת ה שיוסי עמד במארב לגביהם התחיל'החבר. בשלב הזה חיכינו. והוא בער, קרוב אלינו



מכל . כי מעט מאד טנקים יצאו מהשטח שיוסי דפק אותו, וגם רוב החגיגה הזאת יוסי זכה בה

ש אחד בספק כי פגענו בו והוא לא "ונגמ ,מה שיצא מפה אני הצלחתי לדפוק טנק אחד בטוח

זה כבר היה , ואז קיבלנו הוראה . אלי הרי ירה במשהו אבל אני לא חושב שהוא פגע. בער

ועד כמה שאני זוכר החליפו אותנו  ,"מלא מחדש"לבצע  לצאת אחורה ,4511-41.1ות בסביב

עשיתי תחקיר לגבי הטנק של זינגר ". מלא מחדש"הגעתי לאיזור ה. שם טנקים של עמי

התקשרתי עם שמעון ואמרתי . והסתבר לי שהצוות נטש אותו בלי שום סיבה ושהטנק כשיר

נסעתי חזרה עם . טנקים 1מר לי לבוא עם הוא א. לו שלדעתי צריך לגשת להוציא אותו

הוא עמד ליד השלט של חיל האויר מצפון , ל ושלי אל שמעון"של מיכה דרוקר ז יםהטנק

הוא אמר לי שהוא מכין איזה תכנית עם ארטילריה ובחיפוי של . עם יהודה טל" טליסמן"ל

ט לא מאשר "שהמחאחרי זה הוא אמר . נניע אותו ונברח איתו, נקפוץ לטנק, ניכנס, 1גדוד 

ואז חזרנו , ולא כדאי להסתכן ,הרוג 411%-מאחר והצוות אמר שהוא ב ,לעשות את זה

ש זה שמאד הרשימה אותי הפעלת "מה שאני רוצה לציין לגבי השב". מלא מחדש"וביצענו 

 5איפה שאנחנו תפסנו עמדות לא עברו . ש"הארטילריה שלהם בשילוב עם הטנקים בשב

אני גם זוכר שהיה שם רסיק . זה עבד אצלם מצוין .בכל מקום, פגזיםות וכבר ירדו שם דק

 . אויר כי משהו התפוצץ ולא ראינו שום אבק
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, ש"של גיורא ושמעון שניהלו מהבוקר שב הגדודים 1אנחנו קיבלנו פקודה להתקדם אחרי 

או מצפון : ולהיות מוכנים להיות כח התקפות נגד חטיבתי שצריך לפעול באחד משני הכיוונים 

אבל כל הזמן ירדה עלינו  ,ש הזה"אני אולי לא כל כך רציתי להשתתף בשב. או מדרום

דנו שם פרוסים עמ. מ ירד עלינו"מ 411-ד המה שפיקשש את גיורא ואת גדו. ארטילריה

עד שקיבלתי אישור ללכת . דילגנו כל פעם למקומות שלא ירדה בהם ארטילריה, בשטח

גיורא חיכה לי באמת בעמדות שמדרום . את עודד אני לא כל כך זוכר, להחליף את גיורא

אחרי  ,ל מרפידים"ד ועם יוחי ז"אני עליתי יחד עם ירון שבינתיים הגיע עם הסמג". ציונה"ל

והחלפנו ' וז' פ ו"ירון ואמנון מ ,הם הצטרפו אלינו ואנחנו נענו קדימה. את הדוברותשהם גררו 

גיורא הסביר לי שבשטח בגבעות האלה צפויים עוד כמה טנקים מצריים . את הגדוד של גיורא

שמשם יש תצפית " .11סגול "אנחנו התפרסנו ואז הוא הראה לי על החולית של . להסתתר

ואז שלחתי מחלקה של אמנון למעלה , "מיסורי"ו" מכשיר"ור של טובה על כל מה שנע באיז

אנחנו תפסנו את . מה קורה בעומק השטחיווחים הוא היה אמור לתת לנו ד. על החולית

אני לא זוכר את . ירד קצת טפטוף, אני לא זוכר שראיתי שם את עודד, העמדות של גיורא

הטנקים שטענו שהם מושמדים כי עשרות הפגזים שירינו ואני מצטער שלא ירינו על כל 

. היו כמה טנקים כאלה. לפחות אני ראיתי טנק אחד שעמד שם כשעתיים ואחר כך הסתלק

ד לאיזור "והסמג' אז הכנסנו את פלוגה ח, התקפל גם 157גדוד . מה שנע בשטח דפקנו



שמשם היתה תצפית טובה על השטח המת , במקום שעמד שמעון" טליסמן"שמצפון לציר 

עמדנו כבר לרדת מעמדות , לקראת דמדומים. גיורא לא ראה ואחר כך אני לא ראיתישקודם 

, בדיוק בעיקול שלו, "פוטון"על ציר ירון צעק לי שהוא מזהה , כי היו תנאי ראות ממש גרועים

אני לא ספרתי כמה אבל . ירון פתח באש. עלינו חזרה. כמות גדולה של טנקים נוסעים צפונה

, זה נגמר. זה היה ירי בתנאים קשים, היה גם קשה לראות. שמהמדורות בטח היו  41

והוא תפס את הגבעה הזאת  .11-את אמנון שלחתי למחלקה שלו ב. נשארנו לעמוד בעמדות

. עמדנו בלילה". .11סגול "ועד " טליסמן"מצפון לציר ל סגרנו "עם ירון ויוחי ז. עם פלוגה

התאורה שקיבלנו . איפה שהשמדנו טנקים "פוטון"ביקשנו תאורה לראות מה קורה באיזור 

לעומת זה המצרים כשהם מדליקים . היתה חלשה מאד ולא ראינו שום דבר 455תאורה 

ם היינו צריכים כל פע. הם הדליקו את התאורה בדיוק על העמדות שלנו. תאורה זה כמו ניאון

ית בפלוגות התחלנו לצאת אחורנ. רדת לעמדות המתנה כי השטח הפך להיות ממש אור יוםל

בפיקודו  4ש מחלקה "הכנסנו פעם ראשונה קדימה את פלוגת החרמ .על מנת למלא מחדש

ושם נתפס השבוי , "טליסמן"היא נעה קדימה לפלוגה של יוחי לחסום את ציר . של שליין

אמנון לא הרגיש כל כך בנח על . השריונאי שסיפר ליהודה איך המצרים תוקפים עם שריון

. ש לשלוח לדיונה הזאת אי אפשר"חרמ. ש"ביקש אבטחה של חרמהגבעה הזאת לבד ו

. ש אחד"וביקשנו מהסיור עוד נגמ, ש גנוב ממפקדת האוגדה"שלנו שהיה נגמ 5שלחנו את 

. שים קרקעית על הגבעה"נגמ 1ש מהסיור ואז אמנון איבטח את עצמו עם עוד "הגיע נגמ

, ל"לוגה של אמנון והפלוגה של יוחי זאנחנו נכנסנו לחניון לילה כאשר קדימה בקו עומדות הפ

  .   ירון היה מאחורנית

 

 סרן ירון מירון' פ ו"מ

ונכנסו שם לחניון לילה כשאנחנו " ערבסקה"גררנו דוברות עד ואדי  41.41-ל .4-בליל שבין ה

קיבלנו קשר מהגדוד לנוע מיד לטסה כי יש משהו  1511בסביבות השעה . רתומים לדוברות

חיכה לנו " צאלון"באיזור . ות ונענו לטסההתנתקנו מהדובר. א ידוע מהל, רציני באיזור

עד הצהריים לא עשינו . הצטרפנו לגדוד. ט עם דלק והסביר פחות או יותר מה הולך"הסמח

כשהפלוגה שלי נפרסה  4לאחר מכן החלפנו את גדוד . טיפטפה עלינו קצת ארטילריה. כלום

הרבה טנקים , מה שראינו זה הרבה מדורות. 'מ 511-תפסנו כ, לכיוון דרום" ציונה"מ

שהו או יאו שיש עליהם מ, לא ירינו על טנקים שלא ראינו בוודאות שהם קיימים. מושמדים

אחד מתוכם נדמה לי , מטרות 1או  .כ עד לשעות הערב נראה לי שהשמדנו "סה. שהם חיים

לקראת  החלטתי פעם אחת, לקראת דמדומים אחרי שהשמש כבר שקעה. ש"שזה הנגמ

עליתי ממש .  השטח הנמוך הקדמי ,יש שם בעייה של שטח מת. הסוף לעלות לעמדה גבוהה

היו שם אני , מ שיצר די הרבה אבק"זה היה רק. את התנועה" פוטון"גבוה ואז זיהיתי על ציר 



ובמקביל הודעתי , מיד נתתי פקודה לפלוגה לעלות לעמדות .שים"מניח טנקים וגם נגמ

 .ד"למג

עם שמש , עם אבק שהיה דווקא לכיוון שלנו אורינו וממש ככה בדקות האחרונות של על

, מטרות 41-ל 8אני מניח שהשמדנו בין . 'מ 1511הצלחנו לירות לטווחים של , ששקעה מולנו

בהתחלה זה ירד באיזור . התאורה היתה ממש גרועה. ביקשנו תאורה. ומיד ירדה החשיכה

התאורה ". פוטון"גיע לפה כבר לא זיהינו שום דבר על ציר עד שזה ה". חמוטל"האדום של 

פגז ראשון נפל על העמדות שלנו . שלנו היתה לא יעילה והתאורה של המצרים היתה טובה

לתיחמוש " 9.טליסמן "יותר מאוחר נעתי עם הפלוגה ל. ממש מדויק והתאורה היתה נהדרת

  .ותדלוק
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 41.41-ב. מים"מ 1פ והיו "משה תלמי היה הסמ". חמוטל"טנקים אחרי  8 הפלוגה שלי מנתה

ד "אנחנו סגרנו קו מדרום לירון כאשר המג', מ 711-511צ ירון התפרס מהכביש דרומה "אחה

היו כאן רכסים בינינו . עמי היה בשלב ראשון איתי ליד הטנק הפגוע שאחרי זה הוא גרר אותו

והוחלט להעביר מחלקה מהפלוגה שלי לתצפית  ,שאי אפשר היה לתפוס בהם עמדות

בטווחים קצרים , המחלקה עלתה לשם ולא זיהתה דברים משמעותיים. .11ואבטחה לאיזור 

אם השגנו הן היו , אנחנו ירינו כאן ואני לא יודע אם השגנו הרבה מטרות. על כל פנים

. 161גע בהן גדוד מה שכן ראינו המון שלדיות שאני מבין עכשיו שהן המטרות שפ. ספורות

שישב על , מכליס. היו פגועים ממילא היתה בעייה לזהות כדי לא לפגוע שוב בטנקים שכבר

ועל " מכשיר"על ". מכשיר"מ מזרחית ל"ק .-1דיווח לי שהוא מזהה טנקים , .11סגול 

זיהיתי באיזור הזה הרבה . עליתי לשם". .11סגול "היתה לנו תצפית טובה מאיזור " חמוטל"

זיהינו עשרות . 611פניתי לעמי והוא בירר והסתבר שאלה פטונים של חטיבה  .טנקים מאד

היו גם טנקים שהסתדרו פחות או ". פוטון"לאורך ציר , "מיסורי"כלי רכב באיזור הצפוני של 

, הטווחים היו גדולים. ראינו שהם נכנסים לחניוני לילה בשדרות. יותר כבר לקראת חשיכה

אחרי זה לקראת חושך התחיל להתקפל הגדוד והבנתי שיהיה כאן מצב  .מ"ק 8-6טווחים של 

ה ופספגנו שם כל הזמן ארטילריה צפ. עמי אמר לי להישאר שם. לא כל כך נעים לקראת לילה

מה שהרגיז אותי . מ"מ 411אולי  81אולי , ות מקליבר קטןמרגמ ה היוונוצר רושם שז מאד

היה משפר . לפניו פגז' מ .היה פוגע , היה עולה טנק שלנו, ווחישהם אפילו לא נתנו פגז לט

וראו אותנו כל הזמן ו אבל הם צפ, לא היו נפגעים .פגז לפניו היה נופל עוד פעם ,ימינה' מ 41

פחדתי שבלילה תיפול עלינו ארטילריה צפופה ולא . והם טיווחו אותנו היטב" .11סגול "ב

טנקים זאת היתה . ר"מאנשי חי, כמו כן חששתי מאנשי קומנדו. יהיה הרבה מה לעשות

לנוע מבלי שהתנועה שלהם והשרשראות וכל מה  קים לא יכוליםבעייה קטנה יותר מכיוון שטנ

. החלטנו להיכנס לחניון בצורת קשת .אפשר לזהות אותם ממרחקים ארוכים, שקשור בזה



' מ 45-41ירדנו , גבוהות בגלל המיכשור לילה וכל מה שקשור בזהדות מאר בעשיכדי לא לה

כדי ש "ביקשתי מעמי שישלח לי חרמ. למטה ואז היתה בעייה של תצפית לכיוון דרום ומערב

. ש"מ סיור עם הנגמ"לי את המעמי שלח א. אותו מהכלים לתשמועים שאני אוכל להוריד

 4111ארנו שם עד שעה נש. ש מהחטיבה עם אספקה"הנגמ 1111לאחר מכן הגיע בסביבות 

    .מחרתה יום לש

 

 ט"מח

 שריון תוקףכש שאם אנחנו רגילים, ראשית. מה דבריםלמדנו כ, את הקרב הזה כדי לסכם

מסתער וכל השריון , י הארטילריה"חיפוי ניתן עהצרים אצל המ, חלק מחפה וחלק מסתער

 כאשר במהלך כל, ש וגם ביתר השלבים"את זה ראינו גם בשלב הפתיחה של השב .ימהדק

, השטח הוא שטח חולי. הטנקים שהיו בעמדות חטפו ארטילריה מדוייקת על הראש, הקרב

אלה לכן ההתרשמות ש. והאפקט שלו קטן ביותר הרעש נבלם, פגז נכנס לתוך הדיונה, דיונות

קרית יעגייה סו. קצר או ארוך, מ"מ 411-לא היה שם פחות מיך שאני מער. היו כלים קטנים

שגם  ולכן אני גם נזכר עתה, ד בעתודהבקרב הזה היתה להשאיר כמה שיותר זמן גדוד אח

גיורא כדי לעכב את הכנסת הגדוד של עמי הפלוגה של עודד הוכנסה בשלב מסויים יחד עם 

, נית מאחוריודה רצש להחזיק עת"חשוב מאד בקרב שב. תנוספו התפתחויותלמקרה שיהיו 

מצפון  .לא טובות תבעמדו םטנקי 5אחד בעמדה טובה עדיף על  משום שכולנו יודעים שטנק

זה היו מין . העמדות לא היו כל כך טובות, במקום שהגדוד של שמעון עמד, "טליסמן"לציר 

להיכנס לשם הוא אמר שאין שם עמדות מעון שלי תרבשלב ראשון כשאמ. ונים כאלהאלכס

למרות . פים"וא קיבל את זה גם מהמשה ו אני מביןעכשי. טובות והוא מציע לא להיכנס לשם

ולאחר מכן באמת , קיבל הוראה גם יוסי הזאת קיבל הוראה להיכנס לעמדות האלה ואות

הם  .ו גרוע מאדעבדהמצרים , הפעלת שריון כ מבחינת"סה. הגיעו אליו טנקים באיזור הזה

 הם, "ציונה"נוע מזרחה לכיוון אם הם קיבלו משימה ל. כמעט לא הגיבו למה שקורה בשטח

אגף צפון כאשר פתאם מהטנקים גם לא הגיבו  ורוב, התותחים היו לכיוון מזרח, הנסעו מזרח

חלק  ,מבחינת ירי. ו מיקום ותפסו עמדותהיו בודדים ששינ. התחילו לחטוף פגיעות ולהידלק

ה מה ז, אבל ראשים בפנים וחיםים פתפי שאני ראיתי נסעו עם מדפרוב הטנקים כ .מהם ירה

אחד מהם נדפק ממש . אה לפינויכפי הנר, י פיקודש"היו להם כמה נגמ. שאני התרשמתי

שים "נגמי פיקוד ושמ"נגהיו  האכנר הם, דדיםהיו שם בו .הוא הגיע ונדפק, "ציונה"בצומת של 

סוף סוף החזיר  41.41-כ הקרב הזה של ה"סה .ש"סיור או חרמ ולא ,אולי ים אחריםידוייע

, יבה היה טוב מאדאחרי הקרב מצב הרוח בחטלשערב שבכמובן ו, אותנו למלחמת שריון

  .ליחההיתה פתיחה טובה ביותר לקראת הצ וזאת
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 ט"מח

י התקפת "בשעות הבוקר ניתנה קבוצת פקודות אוגדתית שהופרעה מספר פעמים ע 51.51-ב

חטיבה . 5011-שעת השין נקבעה ל: המשימות של האוגדה הוגדרו בצורה הבאה . בטסה, מטוסים

מערבה לכיוון " כישוף-חמדיה"י נסיון לתקוף מכיוון "לבצע הטעייה ע' משימתה היתה בשלב א 011

ולטהר את השטח " לקקן"לכיוון " עכביש"היתה צריכה לעבור מדרום לציר  51טיבה ח". טלוויזיה"

ת השטח כמה שיותר צפונה בשלב לנקות א, "מצמד"ולכיוון " לכסיקון"לאורך כביש " לקקן"מצפון ל

טנקים עם פלוגת  710משימת חטיבת הצנחנים  ".אושה"ואחר כך לכיוון " סרוק"ראשון עד איזור 

ולטהר " מצמד"להיכנס לתוך , "נחלה-לכסיקון"לעלות על ציר , 51ע אחרי חטיבה תקבל מעמי לנוש

החטיבה שלנו . לצלוח עם סירות גומי ולטהר את השטח שממערב לתעלת סואץ, "מצמד"את 

גדודי הנדסה שהיו מורכבים מגדוד  1לצורך זה קיבלנו . קיבלה את האחריות על כל נושא הצליחה

לסיוע . כח פאצי ככח נוסף אתקיבלנו . ילואה וגדוד הנדסה של האוגדה'ג גדוד, גדוד דוברות, גישור

שים "פ פלוגת נגמ"קיבלנו ת. ה'י ועוד כל מיני חבר'ורג'מ ג"אל, הגיעו גם אנשי הנדסה נוספים

קיימנו קבוצת תכנון די קצרה ובמקביל . הנושא הזה של צליחה זה ענין מורכב ביותר. 51מחטיבה 

היתה ". פדוי"להעביר דוברות מציר  ,ת על הגדודיםהפקודה הטלנו משימו מיד כאשר קיבלנו את

מיד עם . היה נושא של ציוותים. היה נושא של סיור שטח. בעייה של אימון וגרירת גשר הגלילים

. נשלח לגרור את הדוברות 5אילן מעוז מגדוד . קבלת הפקודה התחלנו להפעיל את הכוחות

דים של "קיימנו קבוצת תכנון עם המג 5111בשעה ". יוקון"זור התחלנו לרכז את כל הכוחות באי

, כולם היו שם במבוכה מוחלטת. י'ורג'אבי זוהר וג. היו שם כל המומחים של הצליחה. ההנדסה

היה מאד לא  האמת היא שהמצב. הם אמרו תעשה מה שאתה רוצה. פחדו לתת עצות ופחדו לדבר

. היה חוסר בטחון מוחלט ביכולת לבצע את הדבר הזהו, נח מכיוון שהציוד היה מפוזר בכל הארץ

אנשי ההנדסה היו חיוורים בצורה מוחלטת  .טרקטורים מכל המינים 77-שים ו"לצורך זה קיבלנו טג

ההחלטה היתה כזאת , דים אני סמכתי"כיוון שעל המג, לכן. והיה ברור שפה עצות טובות לא נקבל

פ את גשר "מקבל ת 710ההחלטה היתה שגדוד . סהד הנד"פ מג"כל גדוד קיבל משימה וקיבל ת: 

פ את כל הנושא של הדוברות "מקבל ת 701גדוד . הגלילים עם כל כח ההנדסה ששייך לזה

, ילואה'טנקים התעסק עם הג 51גיורא עם פלוגה של , כאשר הוא התחלק לשניים ילואה'והג

היינו צריכים ". פדוי"מציר טנקים נסע לגרור את הדוברות  51ד ועמעוז עם  ד שלו אילן"והסמג

שהיו צריכים איכשהוא להתרכז , "חצב"דוברות שגררו בשבילנו מצפון מאיזור  57-51לקבל עוד 

פניתי למפקדת האוגדה ואמרתי שאני שמח שאני מקבל את כל המשימות האלה ". יוקון"באיזור 

בזה נפטרנו . השהאחריות על ניקוי הצירים תהיה של מפקדת האוגד, ואני מבקש רק דבר אחד

ועלולות להיות תקלות רציניות , לי באותו שלב היה ברור שחלק גדול מהציוד לא יגיע. מצרה גדולה



. שעות 71-לכן פניתי למפקד האוגדה והצעתי לו לדחות את כל העסק ב. בכל הצטברות הכוחות

מר לי שהוא הוא אמר לי שהוא ישקול ואחר כל א. אמרתי לו שדוברות וכל הציוד הנחוץ לא יגיע

היהודים ישנו את מערך הכוחות . ב. המצרים ישנו את מערך הכוחות שלהם. א: דברים  7-חושש מ

" יוקון"הצלחנו לרכז את הכוחות ב. נצלח עם מה שיגיע, אמר, לכן. ואז לא יתנו לנו לצלוח. שלהם

השהוא על ציר ות איפהדוברות היו תקוע. ילואה הגיעו'הג". יוקון"גשר הגלילים היה ב. 5071עד 

היו לנו תקוות שהדוברות יתגלגלו . ת מצפון גם כן היו תקועות על ציר הרוחבהדוברו. הרוחב

מבחינה אוגדתית בשעה . איכשהוא במשך הזמן אבל לאט לאט התקוות האלה הלכו והתרחקו

". לכסיקון"היתה כבר בתנועה לכיוון ציר  51וחטיבה , 011התחילה ההתקפה של חטיבה  5011

. ירדה שם קצת ארטילריה בצדדים". יוקון"דים ב"היתה קבוצת פקודות עם כל המג 5371-ך בבער

. של טנקים כהגנה מפני ארטילריה והתקיימה קבוצת פקודות קצרה' עשינו ח, לקחנו מספר טנקים

, ועם טרקטורים שהצמדנו לו ילואה'עם גיורא ינוע ראשון עם הג 701גדוד : עיקרי התכנית היו אלה 

יכנס פנימה ראשון אם , יפרוץ את הסוללה בעקבותיהם, צמוד אחרי הצנחנים" עכביש"ציר על 

אחרי " עכביש"וד של שמעון עם גשר הגלילים ינוע בשלב ראשון על ציר הגד. יצליח להגיע ראשון

יגיע לתעלה , ינוע על תוואי מסומן, 51י חטיבה  "אחרי שהוא יטוהר ע" טרטור"יעלה על ציר , גיורא

הוא היה מיועד לאבטח את גשר . היה משוחרר מכל המשימות של גרירה 7גדוד . לח אותהויצ

לרוץ פנימה ולעבור את החיץ , לצלוח ראשון על גשר הגלילים, הגלילים במהלך התנועה עד המים

. טנקי גישור 7לצורך זה הוא קיבל . לגשר על פני תעלת המים המתוקים ולפרוץ מערבה, החקלאי

עבר  "טרטור"על ציר  ציר התנועה לגשר הגלילים. תו היתה לנווט ולשלט את הצירכח פאצי משימ

. מעלות 01-ולכן חייבים להביא אותו לתעלה ב, גשר הגלילים זה דבר מאד לא גמיש. בין ביצות

חוליה  אחת היתה צריכה . חוליות 7-הכח של פאצי חולק ל. צריך לבוא בתוואי מוגדר ברור ומסומן

ובמקביל לטיהור שלהם לנוע צפונה עד נקודה , להגיע לסביבת תעלת סואץ, יםלנוע עם הצנחנ

היה לו שם סימן . לסמן את הנקודה על המים. שבה הגשר היה צריך לעבור 01.1-בקילומטר ה

כח ". לכסיקון"ומשם לסמן את הציר עד ציר , איזה פתח של תעלת ביוב שראינו אותה שם, ברור

לנסות לנקות את השטח , לשלט עם מוטות את הדרך, ני גשר הגליליםנוסף שלו היה אמור לנוע לפ

 צריך להתגבר על מכשולים בשטח עם היה. מכל מיני כלי רכב ומדברים שמפריעים בדרך

" לכסיקון"החוליות היו אמורות להיפגש על ציר  7. טנקי דחפור, טרקטורים שקיבל לצורך זה

צריך לזכור שכל השטח , בעייה נוספת. ומסומנתובצורה כזאת אפשר היה להבטיח שהדרך ברורה 

אנחנו . היה צריך להתבצע בלילה 51וכל הטיהור של חטיבה , היתה פה איזה דיביזיה מצרית, הזה

. כשהשטח לא מטוהר יש מוקשים ויש חוליות ויש טנקים, יודעים מה קורה כשחטיבת טנקים עוברת

צינית ביותר מפני שהוא לא יעבור בשטח לא היה ברור שכל הגשר הזה צריך לאבטח אותו בצורה ר

לצורך זה רתמנו טנק לגלגל . וגם כח שיפוצץ מוקשים, לכן גם בנינו כח אבטחה רציני ביותר. נקי

הרעיון היה שיהיה משהו שיעלה על . נפרד של גשר והוא היה אמור לנסוע ולסמן את הציר



ואת כל זה היה צריך לאבטח , קיםשים באגפים וטנ"בנוסף כוחות של נגמ. המוקשים לפני הגשר

 .הגדוד של עמי

. גשר הגלילים תוך כדי הגרירה התברר שיש בו צרות. העסק התחיל להתגלגל. מבחינת הביצוע

בסופו של דבר הגשר נקרע לחצי . היו צרות צרורות, נקרע, פעם הוא טיפס על טנק. היו תקלות

ך לחכות לו אבי לקו המים שם היה צרי ילואה הגיע'טנקים והג 51בשלב הזה גיורא עם . ונתקע

שהוא יחכה שם  ,המשימה הכי חשובה בחיים, רית בפקודה שהוא קיבל ממניקוהמשימה הע, זוהר

כשגיורא הגיע . הוא צריך לפתוח את התעלה ולקלוט את גיורא. ה שלו"ינוע אחרי הצנחנים עם הצמ

מו את הדרך והכניס את הדוברות הוא מצא איזה טרקטור ופתח לעצ. לא היה אבי זוהר ולא כלום

ביצע , הצטוות עם הצנחנים, גיורא עם בוקר עבר. הצנחנים עברו כמעט ללא נפגעים ואבידות. למים

במקביל לזה נקרע . 1011-1011פה כל מיני פעולות הרחבה עד שדה התעופה וזה כבר היה בין 

כבר באותו ". מצמד"לכיוון " בישעכ"להתנתק ולרוץ על ציר  גשר הגלילים ואז קיבלנו הוראה ואישור

מה שהיא הצליחה . לא ניקתה את כל האיזור 51לא נפתח וחטיבה " טרטור"שלב היה ברור שציר 

 7-כך ש. י תעלת סואץ"ושטח קטן ע" טרטור" לצומת" נחלה"זה לנקות את השטח הקרוב בין 

לכן . היה סגור" ורטרט"גם זה שהוא נקרע וגם העובדה שציר : מגבלות עצרו את גשר הגלילים 

פ גדוד צנחנים שהיינו צריכים להביא אותו "וקיבלנו ת ,קיבלנו הוראה לרוץ עם הגדוד של שמעון

לצורך פתיחת ציר  51פ "בשלב זה קיבלתי הוראה להעביר את הגדוד של עמי ת. לתעלת סואץ

. מים"יצרנו קשר עם הצנחנים שירדו מהאוטובוסים ועלו על זחל, שמעון התיר את עצמו". טרטור"

שמעון נע רביעי או , עם הטנק שלי אחרי שמעוןאני מניח שנעתי ". עכביש"התחלנו לרוץ על ציר 

במקביל למטח הטילים  .קיבלנו מטח טילים" 11עכביש "באיזור . חמישי בשדרה ואנחנו נענו אחריו

מציר " עכביש"התברר ששלטו על ציר . מודיע שיורים עלינו הרבה מאד טילים 7ד "שמענו את מג

צודדנו ובקצב מהיר . גם אלינו עף טיל, עפה קשת של טילים על חלק גדול מהטנקים". טרטור"

אני לא יודע אם בגלל זה או לא אבל הטיל התרומם . התחלנו לירות מעיכים ומקלעים לכיוון ההוא

צריך לזכור שאנשים מכוונים את זה עם סטיקים ואם מתפוצצים מעיכים או . לגובה ועבר מעלינו

גם עודד שזה היה , כולל שמעון שנפגע, ומספר טנקים של שמעון נפגע. מקלעים ליד אז היד רועדת

נתתי הוראה לגדוד הצנחנים להסתובב אחורה ולחזור . נפגעו עוד טנק או שניים. הטיל השני שלו

הוא שאל , ראיתי שם בחור שאני יודע שהוא לא כל כך אוהב לחזור אחורה. חזרה כדי שלא יידפקו

להודות לי שהחזרתי אותם אחורנית משום  שהם יכולים אני חושב. אחורה זה לכיוון מזרח אותי אם

ה 'בררנו ברשתות שהחברבהמשך . נדמה לי שאחר כך הם נדפקו בסואץ. שכך הם נשארו בחיים

הוא ריכז . פ היחיד באותו שלב שינסה לרכז את הגדוד"אמרתי ליוסי שנשאר המ. מפנים את עצמם

התברר שיש עוד , ועודד נדפקו ביקשתי מיוסי שיבדוק האם רק שמעון". לקקן"את הגדוד באיזור 

לאחר . אני זוכר שאמרתי לו כן, הוא שאל אותי אם אפשר לעקוף מדרום. בררנו עם עודד. טנק

עליתי על הרשת , שבדקנו ששמעון כבר התפנה ועודד פינה את עצמו וכל הטנקים התפנו אחורה

הגענו לאיזור , "הנחל"נסענו על ציר  .והובלנו אותם, ע אחריה לנסו'אמרתי לחבר, הגדודית



ילואה היו 'הג, יצרתי קשר עם גיורא. שם פגשנו את מפקד האוגדה שהלך אחרי הצנחנים, "מצמד"

היה קרב נוראי " טרטור"בציר ". מצמד"השקט היה באיזור . היתה שלווה, אף אחד לא ירה. במים

בסך . וגדהדיברתי עם מפקד הא. שקט מוחלט" מצמד"אבל בצומת . עם טנקים שרופים והיה שמח

 0, ח"טנק המס, טנק שלי, טנקים 51הגדוד של שמעון עם . שים"נגמ 0-טנקים ו 50הכל היו לי 

 . ילואה'התחלנו לצלוח על הג". מכנס"שים של פלוגת "נגמ
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הצטוותתי עם גדוד תמסחים שעברו . טנקים 51לאחר קבוצת הפקודות הייתי עם  51.51-ערב ה

גררו דוברות והיו אי שם על כביש , ד"טנקים עם הסמג 57ה של הגדוד עם מחציתו השניי. פ אלי"ת

בסביבות חצות . מאחורי גשר הגלילים, שדרת תמסחים ושדרת טנקים. שדרות 7-נענו ב. הרוחב

הבנתי מתוך רשת הקשר שהעסק עם גשר הגלילים לא הולך כל כך טוב וכנראה תהיינה תקלות 

מפקד האוגדה אמר לי , באתי אליו". 17עכביש "באיזור ונאמר לי להיפגש עם מפקד האוגדה 

כרגע המשימה זה לרוץ . 1511-אני מעריך שזה היה ב. שכנראה כבר לא יהיה גשר הגלילים

אחר , אחריו אני, הוביל' יוסי ברגר עם הפלוגה שלו ג, ארגנתי את השדרה". מצמד"ולצלוח באיזור 

פ "טנקים באבטחה כשמפקד עליה אדרת סמועם התמסחים מחלקת , תמסחים, כך יתר הטנקים

בהתחלה הגבנו אבל אחר כך הפסקנו על . ל"ירו משני צידי הכביש נק. התנועה היתה די מהירה. 'ג

דקות  71-שם התעכבנו כ, "לקקן"הגענו עד למעוז . זה גם לא היה רציני כל כך, מנת לא להתגלות

" לקקן"באיזור . ים ריקים של הצנחניםמ"התחילו לחזור משם זחל. מפני שהיה שם פקק על הכביש

נענו צפונה לאורך האגם . פגשתי איזה טרקטור ששאל אותי איפה זה טסה ואמרתי לו שיבוא איתי

עמודי  7מהמעוז כבר ראיתי במשקפת ' מ 711-כ. התחלנו לנוע על הציר מערבה". נחלה"עד ציר 

.  1111-1711יך שהשעה היתה בין נכנסנו לחצר ואני מער. ן שסימנו את הכניסה לחצר"שילוט חש

שם היה עוד רגע עצוב מאד שהתמסחים פספסו את הכניסה לחצר ונסעו כולם צפונה והתחילו 

נתתי להם פקודה לנוע . אז אדרת רץ עם הטנק שלו וגם רגלית ועצר אותם". טרטור"לעלות על ציר 

, נכנסנו לחצר. עם טנקיםאז חסמנו להם את זה . נעו דרומה ושוב פספסו את הכניסה הם, דרומה

חים עלו והתחילו לגרד "שני טד. כל התמסחים נצמדו לסוללה והתחילו להתעסק בעניינים שלהם

חים "הטד 7זרקנו את . ח השני גם כן לא עבד טוב"ח אחד על המקום נשבר והטד"טד. את הסוללה

תה שם בעייה הי. שופך בצד וכך הלאה, הצידה והטרקטור התחיל לעבוד בשיטה שהוא לוקח כף

בסוף סיכמנו שנשים טנק בפתח שלו , הצנחנים רצו לכבוש אותו. שהמעוז הצפוני עדין לא נכבש

. מצרים 51-היו שם כ. בבוקר המצרים נכנעו שם. וכך היה, אם מישהו יצא אז יירו בו. כלהוזה 

ם גם היה ש. א שמר עליהם"טנק הקש. בבוקר הם הוציאו דרך הבונקר מקל עם דגל לבן ונכנעו

הגדה השנייה לפי מה שראיתי נכבשה בלי . טקס של הורדת הדגל המצרי והעלאת הדגל הישראלי

וביקשתי ממפקד האוגדה להמתין עד , בערך 1151-וכנים לצליחה עוד בחושך במהיינו . אף יריה

ואז באיזשהוא שלב קיבלתי פקודה להעביר , המתנו. אור מכיוון שפחדתי שיהיו שם התהפכויות



הוא נע . אדרת עם הטנקים שלו' פ ג"העברתי את סמ". סרוק"ושהיא תיפגש ב, 51פ "ת פלוגה

הטנק הראשון שעלה על דוברה . התחלנו לצלוח. ברשת הפלוגתית החזרנו אותואחר כך ". סרוק"ל

היינו בשלב . וככה לפי הסדר  א"אחרי זה טנק הקש, אחר כך הטנק שלי, היה הטנק של ברגר

על הטנק של ברגר עלה . טנקים 1יותר מאוחר בא אדרת עם עוד . טנקים בצד השני 0הראשון 

ברגר יצא על הציר . ל אריק אכמון מהצנחנים"על הטנק שלי עלה סא. ל מהצנחנים דן זיו"סא

ת הצנחנים אז שים התקיפו א"נגמ 7בדיוק . שמוביל לאורך האגם עד הצנחן הכי רחוק שהיה שם

בערך . כשהם התחילו להסתער עליהם 01-שים על הכביש ממש בדקה ה"הנגמ 7הוא דפק את 

קיבלנו פקודה להסתער על שדה התעופה , פ הצנחנים"היינו באותו זמן ת, 1311-1071בשעה 

כשהתחלנו להיכנס , טנקים 1ביצענו פשיטה של . מ במקום"ולהשמיד שם את כלי הנ, דוור סואר

כמה , יפ'היו שם ג. פשוט עזבו את הכלים וברחו לדקליות. תעופה המצרים התחילו לברוחלשדה ה

בערך בשעה . חזרתי לתעלה, גמרנו את שדה התעופה. אז דפקנו אותם, שים"נגמ 1-כלי רכב ו

הגיעה פלוגה של יוסי . 'קודם הגיע אלי הרי כלומר פלוגה מ. התחילו לצלוח עוד טנקים 5111

ם טנק שכיוון אותם ואמר לכל אחד לעבור לרשת הגדודית והתחלנו להכניס העמדתי ש. סודיט

     . שים"נגמ 0ט הגיע ואיתו "המח. המקום שם צר מאד. טנקים

 

   'פ ג"סמ

פתאם בא . עלינו עם כל הטנקים על הרמפות, בבוקר כשהתחילו לפרוץ את הסוללה התלהבנו מאד

כיוון שטנקים עלולים , "סרוק"לכיוון , תעלה צפונהאלי גיורא ואומר לי שאני צריך לרוץ לאורך ה

י מחכה ל 51ט "מח, 51פ חטיבה "הוא אמר לי שאני עובר ת. להגיע מכיוון צפון וצריך לסגור אותם

נסענו לאורך הסוללה בפריסה כמה . יצאתי עם מחלקה. לעשות ברשת החטיבתית והוא יגיד לי מה

עברנו את המעוז הצפוני שדרך אגב . ר ביצות רצינישאפשר יותר רחבה כיוון שתיכף מפה יש איזו

מצרים . 01-אני הגעתי עד הקילומטר ה. היו שם לאורך התעלה מאות מצרים. לא היו בו אנשים

עכשיו רק ראיתי כשעשיתי סיור שהיו להם הרבה . סותאממש מ, ישבו לאורך כל התעלה בהמונים

מהצד השני באיזור . יקנים לאורך התעלהר'היו שם ריכוזים עצומים של ג. מאד נקודות צליחה

הטנק השמאלי . הדרגים שלהם כנראה. היו שם עשרות כלי רכב, הביצות יש שם שיחיות נמוכות

היו שם . מצד ימין ירינו על כלי הרכב. ירה שמאלה לכיוון המצרים ששכבו שם בערימות על הסוללה

ד היתה הרגשה נעימה כי כל הזמן מצד אח. המשכנו לנסוע צפונה. כמויות עצומות של כלי רכב

, מצד שני לא היה ברור מה קורה שם. ראינו מצד שמאל על הרמפות את הצנחנים והם נופפו לנו

אמנם כולם היו עם . הם לא ניסו להילחם .איך הצנחנים יושבים בצד שני ומהצד זה יושבים מצרים

המשכנו . הם לא ירו בנו חזרה, ירינו, זרקנו רימונים. נשק ולא זרקו אותו אבל הם כולם הרימו ידים

התחלנו לראות שיורים אחד " אמיר"באיזור . לא ראינו שום דבר, צפונה והתחיל ערפל בוקר נוראי

. רוצה לדעת איפה אני חי ולהודיע שאני בכלל קיים שם על הציר, 51ט "אני קורא למח. על השני

אף אחד לא . דות וניסיתי להקים קשרתפסתי שם עמ, "577סגול "נסעתי עד . אף אחד לא עונה לי



בינתים בא אלי איזה סרן מצרי והתחיל . דיווחתי שאני בעמדות באיזור הזה, המתנתי. ענה לי

קיבלתי . פ"הוא היה כנראה מ. נישק לי את הידיים שאני אשאיר אותו בחיים. לבכות על החיים שלו

היו . חזרנו והצטרפנו לפלוגה. עשותאישור לחזור אחרי שלא הצלחתי להקים קשר ולא היה לי מה ל

לא הרגנו את , היו המונים. חלק מהמצרים שלא השמדנו בדרך לשם אז השמדנו אותם בדרך חזרה

כי , טנקים 1כשביקשתי מגיורא לחזור לגדוד הוא שמח שיהיו לו עוד  .היתה הרגשת אי נוחות. כולם

 .חזרתי חזרה והצטוותתי לגדוד. היו מעט טנקים פה
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 ."קוןיו" לנו פקודה להניע את הגדוד לכיווןקיבו ,חימושוש ביצענו תדלוק "בהשלאחר גמר  51.51-ב

פ אלי כדי שתהיה "עם הסמ 'גה כוקיבלתי חזרה חלק מפלו' פלוגה ל ,'בזמן הזה הייתי עם פלוגה מ

 ,מערכותלהכין שתי  ,סיבה נוספת .מנת לאבטח וגם לגרור את הגשר כמות טנקים מספיקה על

שני כוחות שיהיו מתורגלים בגרירת הגשר שמא כוח אחד לא יסתדר עם זה והכוח השני  ,כלומר

י 'ורג'מ ג"ט ואת סגן מפקד האוגדה ואת אל"פגשתי פה את הסמח ,"קוןיו"הגענו ל .יצטרך לעזור לו

זור ילאהגענו  .ועוד די הרבה חברה של ההנדסה ,וני'ג, ל"פרדו קצין הנדסה פיקודי ז ,מהנדסה

ת של שם ירי של מרגמות ובזוקות וחלק מהפצצו ליברגע שהגענו התח .עם הטנקים "קוןיו"

ה שיש פשיטה של מיד קיבלנו פקוד .זור הגליליםיתפסנו מחסה בא .נפלו על הגשרהמרגמות 

בקו ולהסתער  סלהתפר ,לקחת את הגדוד ,"קוןיו"קומנדו שבאו עם הליקופטרים בצד הדרומי של 

ראינו את הכיוון הכללי , נורו בשטח פצצות זרחן. התפרסנו בקו. זה היה בחושך .על הדבר הזה

פתחנו באש מקלעים והיתה שם אש תופת מהמקלעים אבל לא היתה אש ממול ולא ראיתי . קדימה

". יוקון"חזרנו חזרה ל. ואחר כך אני לא יודע בדיוק מה קרההפסקנו את האש . טעם להמשיך לירות

 3פלוגות של , הכינו פלוגות סדירות שיגררו את הגשר לפני המלחמה. תי לדינוזאורוס הזהנבחר

אבל דבר אחד היה . הגשר היה עדיין בשלבי ניסוי ולא היה עדיין מבצעי .ברזרבה 7-טנקים גוררים ו

פרוץ בסוף החליטו שאם ת?  ירידות ?  עליות . סיבובים הגשר הזה לא מסוגל לעשות, ברור

-ך לפרק את הגשר לורהיה ציאז , צריכים לעבורטי שצריך לטהר את הציר שבו מלחמה במצב קרי

גם . ואז כמובן הסיבובים נעשים הרבה פחות בעייתיים, טנקים 7י "חלקים ולגרור כל חלק ע 1-7

טנקים מסוגלים להביא את הדבר הזה  7. טון 111טון ולא  11המשקל של כל חלק כזה הוא 

טנקים אפשר לגלגל אותו  3ואז עם , שם מחברים אותו בשטח ישר, מ מהתעלה"ק 1-7למרחק 

, והגשר מכוון בזוית ישרה לנקודה ההשקה על התעלה, וזאת בתנאי שהשטח מאורגן וישר. למים

איש לא  .אתזהמלחמה תפסה אותנו בצורה כ. כלומר נקודת ההשקה בשטח צריכה להיות קבועה

על . נו צריכים ללמד את האנשים בצורה מסודרת כמו בבית ספרהיי .יהכיר את הגשר מלבד

. היה שם שרטוט של הגשר והצורה בה רותמים אותו. הרמפה של הגשר אספנו את הפלוגות

ה זה היה מבחינת הגריר. את שיטת הגרירה, את האורך, בעזרת פנס כיס הסבירו את התכונות

חמישה טנקים : התמונה צריכה להיות כך . גוררים וטנק אחד בולם 0 ,טנקים 3צריך להיות עם 



טנקים ושני הטנקים האלה כל אחד  7כבלים לעוד  7טנק אחד מוביל כשהוא קשור עם , קדימה

 111-טנקים שצריכים להביא את ה 3וזה , טנקים באגפים ועוד טנק אחד בולם 7עוד . לטנק נוסף

טנקים  51ום תבטחון עדיף לר ליתרנו דיון והגענו לידי מסקנה שקיימ .טון בשטח מישורי לתעלה

עם ' מחצית מפלוגה כ. טנקים 51התארגנו עם  .א ייתקער לף והגשעדיף שיהיה כח עוד. 3ולא 

כאשר אני גם , והוא היה מפקד הפלוגה האחראית על הגרירה', פ מ"רפתי לעודד מיפ אלי צ"הסמ

הטנקים שבצד ימין . יוסי עם הטנקים של הפלוגה שלו' פ ל"מאחור מ. כן רתום בראש לדבר הזה

הטנקים נרתמו לגשר עם חיבור פירוטכני . קיבלו מספרים אי זוגיים ובצד שמאל מספרים זוגיים

ה שהיו לאחר כל כך 'אבל החבר, כל זה הוסבר. שר בלי לרדת מהטנקשאיפשר הינתקות מהג

כשהתחברנו לגשר . כנראה שישנו בזמן שהסברנו ואף אחד לא שמע הרבה ימים ללא שינה

הטנקים יניעו מנועים וכשנגיד  51-הפקודה היתה ש. נרדמו  -והתחלנו לנוע מי שקראנו לו לא ענה 

אחד בלם , נרדמו 7, טנקים זזו 7, "נוע, היכון, היכון"אני אומר  .הדבר הזה נוסע" נוע, היכון, היכון"

מרגע שהנהגים שילבו הילוך ואמרתי , ושוב. עברנו אחד אחד והערנו אותם. במקום להתקדם

לך תגרור גשר שאתה לא . בשני הוא כבר נרדם, בהיכון הראשון הנהג היה ער" היכון, היכון"

למרות הכל התחלנו את הגרירה והיתה . הגרועים ביותרמתורגל בו כשהאנשים עייפים ובתנאים 

טון סחבו אחריהם את הטנק הבולם והגשר טיפס על הטנקים  111-ואז בירידה ה. התקדמות קלה

יבות בסב. חיברנו מחדש, נקרעו כבלים. בטנק של עודד הגליל הקדמי נעצר בצריח. הקדמיים

. י הגלילים"הכנפיים נאכלו ע. נף בשום טנקורים ומיואשים ולא נשארה אף כהיינו כולנו שב 1711

מ "בא אל. מ וכולם היו מרוצים"ק 7קידמנו את הגשר , אבל בסופו של דבר העסק התחיל לרוץ

באו כלי , התנתקנו מהגשר. לא ידענו מה מחכה לנו למחרת". כל הכבוד הגשר יגיע"י ואמר 'ורג'ג

הנשק הסודי של "תות הסוואה כדי שהנדסה והרימו עליו סוללות ואנשי הנדסה פרשו עליו רש

 . להתארגנות" יוקון"אנחנו התקפלנו אחורה חזרה ל .לא יתגלה לאויב" ל"צה

והצוותים קצת , מילאנו תחמושת, החלפנו מה שהיה פגום, תדלקנו. היה יום התארגנות 51.51-ה

ט "למח ונקראתי, לפנות ערב קיבלתי הוראה להזיז את הגדוד קדימה כדי להירתם לגשר. ישנו

. א: פ "ר קיבלנו תמשימת הגדוד היתה גרירת הגשר והשקתו למים כאש". יוקון"לקבוצת פקודות ב

כח הנדסי שתפקידו לפנות את . ג. שים לאבטחה מהאגפים"כח נגמ. ב. כח פאצי שתפקידו לנווט

 משמאלנו היו אמורות לנוע מפלסות ועוד . חים"טד 1ומאחור עוד , M1חים "הדרך קדימה עם טד

אחרי קבוצת הפקודות שהיתה מאד מפורטת פעם ראשונה . יותר שמאלה כל מיני טרקטורים

ארגנו . נשי ההנדסה נתנו תדריךכאשר א, כתי קבוצת פקודות גדודיתחזרתי לגדוד וער, במלחמה

לפני כל הכח . חילקנו מספרים לטנקים הגוררים, סידרנו את האבטחות בצדדים. את כל הכח

. למיקוש" ראדאר"ליס שהיה רתום לכמה גלילים ותפקידו היה לשמש כ העמדנו את הטנק של

רידה תקלות ראשונות החלו בי. פה היו תקלות נוראיות. קיבלנו פקודה והתחלנו לנוע, נרתמנו לגשר

על שוב הגשר התחיל לרדוף אחרי הטנקים ואי אפשר היה לעצור אותו עד שהוא טיפס . בדיונות

אחרי הדהירה הזאת אלי נרדם שוב והגשר כתוצאה . לנו בחייםהקדמיים וכמעט עלה  הטנקים



בירידה הזאת כמה . יצוניים עם החזית לחלק האחורימהתנופה קדימה סובב את הטנקים הח

 7הירידה נגמרה והגענו לעיקול של הכביש שמשני צידו היו . פעמים הגשר טיפס על הטנקים

ולא ( 51כ כבר "בסה)טנקים  7רתמנו עוד . לךטנקים ולא הו 7הוספנו עוד . הגשר לא זז. דיונות

חים "וכבר לא נשאר כמעט מה לעשות וביקשתי שהטד( 50כבר )טנקים  7הוספנו עוד . הולך

בצד שמאל היה בור . ה הראשונהלהתגבר על העליבצורה כזאת הגשר הצליח . מאחור ידחפו

ורים קדימה והם עבדו שלחתי את הדחפ. שהיינו מוכרחים לסתום אותו כדי לאפשר מעבר הגשר

. ט בא אישית לפקח על העבודה ולראות שהבור הזה ייסתם סוף סוף"המח. אבל העסק לא נגמר

האמת היא שמבחינת הרגשת אחריות אני אף פעם לא הרגשתי . ט עבד שם לפחות שעה"המח

. םאמרתי לא משנה מה יהיה המחיר אבל את זה נביא למי. אחריות כל כך גדולה כמו באותן שעות

ו ינהתקדמנו ושוב היה צריך לעבור את הכביש והגשר לא זז וניס. את הנדל הזה צריך להביא למים

ר באיזומגיעים לעליה . חים דוחפים"טנקים גוררים והטד 53-50-הגענו למצב ש. לדחוף ולחלץ

". נגמרו לו הכוחות"  -הטנקים מתאמצים והגשר מתאמץ עוד יותר וניתק באמצע , "11עכביש "

ט והוא אמר לי להתנתק "הגעתי למח. כשהגשר ניתק אנשי ההנדסה היו המומים וחסרי יוזמה

, "טרטור"ציר , "עכביש"לפנינו ראינו את ציר . ניתקנו והתפרסנו בשטח. ולהיות מוכן לתנועה

 .ט  נתן פקודה להתחיל בתנועה"המח". מצמד"לקקן ו"אבק באיזור . התעלהוכל איזור " לכסיקון"

. ואני הייתי שם באמצע, בשדרה תוביל' תנוע משמאל ופלוגה מ' הפקודה היתה שפלוגה ל

. כשיצאתי לשטח ראיתי את הגדוד של עמי למטה והוא הזהיר אותי שיורים עלי טילים מכיוון צפון

אני . רצנו בדהירה קדימה. ובאמת בכמות עצומה, כבר ירו טילים ברגע שעמי דיווח לי על הטילים

תי תאיזו תעלה ונואני חושב שראיתי זוכר שבגלל המהירות הרוח הפריעה לי לראות את השטח 

לפני כן עודד קיבל פגיעה והעברתי פיקוד לאלי ולא ידעתי . טילים 7הזה חטפתי " האט"ב. "האט"

הצלחתי להקים קשר , אני לא ראיתי שום דבר, טנק שלי נפגעה .עודד נפגע של שעוד טנק בפלוגה

והצטרף " מצמד-לקקן"המשיך לכיוון ' פ ל"הגדוד בפיקוד מ. ולהעביר לו את הפיקוד" לוז"עם 

. בחלק העליון של הצריח שום דבר לא פעל, בטנק שלי קשר פנים לא היה. ט"לפיקודו של המח

ט פינה אותי "הסמח. ד ופינו אותי"ששם היה התאגץ סובב את הטנק וחזרנו לאיזור הגשר "הקמב

ט להיכנס ולחלץ את עודד ואז "ט לבין הסמח"והיתה שיחה בין המח, לפינוי בהליקופטר" יוקון"ל

כך שהפקודה , כנראה שהיה כבר עם גיורא" מכנס" ייכנס פנימה אבל" מכנס"ט נתן פקודה ש"המח

השטח הוא חולי . מים"ש על זחל"קת חרמאחרי זה היתה פקודה להכניס מחל. לא היתה מעשית

ש לשטח כי יש אפשרות "ט שאני עוד חי וקיים ושלא יכניסו מחלקת חרמ"ואני אמרתי למח, מאד

                .יותר מאוחר עודד חילץ גם את הטנק שלו וגם את הטנק השני שנפגע .הרוגים 71לעוד 

 

 'פ מ"מ

כשהגענו לשם היו . לא ירו עלינו לא בזוקות ולא מרגמות. בלילה 51.51-ב" יוקון"בענין הירי ב

והם עומדים לפשוט על איזור ממסוקים מ דרומית מערבית לשם ירדה חולית קומנדו "ק 7-ידיעות ש



היה שם איזה . ואז נתת הוראה לפרוס את כל הגדוד מחוץ לגשר לכיוון דרום מערב, גשר הגלילים

 7פגזי זרחן  7הוא הורה לירות . ך לטווח את הארטילריהקי והיה צרי'ד ארטילריה שעמד עם ג"מג

כשהתפוצץ הזרחן . משני טנקים שלי' מ 1הם כל כך דייקו שזה נפל ". יוקון"מ דרומית מערבית מ"ק

הטנקים ירו במקביל . אז ניתנה הוראה לפתוח באש לחזית. הם היו בטוחים שירו עליהם בזוקות

פלוגת " יוקון"בינתיים הגיעה ל. ולא היה שום דבר" חדל"נתנו , דקות 1-היתה מהומה כ. מעיכים

טח ועם קסנונים טיילה שם חצי שעה ולא שהיא נכנסה שם לש 531גדוד  51טנקים של חטיבה 

אני חושב שזה . לגבי שלב הגרירה שמעון אמר את הכל ואין לי מה להוסיף. מצאה שום דבר וחזרה

לי בכל . הלילה של התירגול וגם הלילה של הגרירהגם , היה הלילה הגרוע ביותר שהיה לי אי פעם

, םוקלאחר שהתנתקנו מהגשר נפרסנו במ. אופן היה ברור בשלב די מוקדם שהגשר הזה לא יגיע

נסעתי ראשון על ". לקקן"ולהגיע ל" עכביש"יר צל על חרי חצי שעה קיבלתי הוראה להוביוא

עוד לפני זה עברנו את הגדוד של עמי . רוהשקט הזה נראה לי נורא מוז ,והיה שקט לגמרי" עכביש"

. כשראיתי את זה נתתי פקודה לירות לכל הכיוונים. שהיה בתוך בקעה כזאת ושם בער טנק אחד

ל אופן עוד נסעתי אני בכ. תן את הפקודה לרדת מהכבישאני חושב שאחרי שאני נפגעתי שמעון נ

טיל אחד עבר לי אולי מטר . טילים 7רצו אלי . בכביש חטפתי. על הכביש וכל הטנקים נסעו אחרי

הודעתי . קשר היה לי. השני חדר. חשבתי שנפגעתי ממנו. לפני הפנים וחרך לי את השערות

לפנינו ' מ 111-כ. וצעקתי לנהג להמשיך לנסוע לא לעצור, לתפוס פיקוד 5מ "הודעתי למ, לשמעון

מגיע לתעלה ורצים לי  אני". 15עכביש "זאת התעלה שמצפון ל. של החווה הסיניתהיתה תעלה 

נכנסנו . יפים'ג 1, יפים של הצנחנים במילואים'היתה שם מחלקת ג. משם בני אדם עם פנל צהוב

תוך כדי שאנחנו שם בתעלה עפים . היה להם דוקטור והוא טיפל בפצועים שלי. עם הטנק לתעלה

התלבטנו אם ". לקקן"לכיוון הגדוד שרץ לכיוון " 17טרטור "לנו מעל הראש הטילים שנורו מאיזור 

בתוך המהומה הזאת . בסוף החלטנו לא לעשות את זה, ג למעלה ולירות לשם"להעלות איזה מא

טילים עפים עליהם מכל , עומדים על שפת התעלה, חים"טד 7מתקרבים במהירות של מייל לשעה 

הוא , יכנסו להצה מהתעלה ומסמן לאני רץ החו. ני דגלים לגורים שלומ מסמן בסימ"והמ, הכיוונים

אז , "תיכנס, יורים פה טילים"אני אומר לו , ה לעלות על הטנק שלואני מנס. לי תנועת ביטולעושה 

שם את הכובע וממשיך לסמן בסמני , "אל תעשה פניקה"הוא מוריד באדישות את הכובע ואומר לי 

נוסע בטנק ואני , חים האלה נכנסו לתעלה והם לא נפגעו"דקות עד שהטד 1זה לקח איזה . דגלים

אני בכלל לא ידעתי שעוד טנק , אני לא חילצתי את הטנק השני שלי. מייל לשעה על כביש ונפגע 71

עברנו . הצלחתי לשכנע אותם. הם פחדו ,אחרי שהפצועים שלי נחבשו הם לא רצו לנסוע. נפגע שם

-ה כרצתי דרומה בתוך אותה תעל. העברתי את האנשים ברגל כי הכביש היה גבוה. את הכביש

הם ניסו עוד פעם עם . ואחר כך יצאתי לשטח הפתוח והתחלנו לנסוע בזיגזגים, עם הטנק' מ 111

כשהגעתי ". 11עכביש "עשינו איגוף והגענו בחזרה לאיזור . טילים אבל זה כבר היה טווח גדול

 VRCגתי את הטנק בלי כובע האני נ. הכלי הראשון שהיה שם זה אלוף פיקוד דרום" 11עכביש "ל

 .י לא יודע על מהנעד עכשיו א, נו, נו, הוא עשה לי נו. ועל הכנף ישבו הפצועים



 'פ ל"מ

טנקים כאשר  3לפלוגה שלי היו . בגרירה התפקיד שלי היה לאבטח את הגשר ולשמש כעתודה

אני נסעתי . נסע לפני הגשר והוא לא סלח לי על זה הרבה זמן, מ לתפקידים מיוחדים"מ, ליס

אני עד היום לא . מים ואינני יודע מה"נסעתי בתוך טרקטורים וזחל. היה מושלם אי הסדר. מאחור

בשלב מסויים כשהגשר לא סחב בעליות נידבתי את כל . מבין איך הצלחתי להישאר צמוד לגשר

, זה היה לפנות בוקר, בעליה האחרונה לפני שהגשר נשבר. טנקים 7הפלוגה שלי ונשארתי עם 

שלי שלא  5מ "עליתי עם מ. מישהו ואמר שהוא רואה טנקים מצד צפון פתאם בא ,היה ערפל נוראי

תפסנו עמדות לכיוון מערב ושיפרנו לפנים לקו . אז נשבר הגשר. 01Mהיה רתום על הדיונה וזיהינו 

ראיתי שם בשטח כל מיני טנקים ". לקקן"ואז קיבלנו פקודה להיכנס לשדרה ולנסוע לכיוון , "כישוף"

שמעון . והוא אמר לי זה בסדר, אם יש אויב, מעון אם יש מכוחותינו בשטחשאלתי את ש. דפוקים

שמעתי שעודד נפגע ומיד אחרי זה ראיתי גם את הטילים . הפלוגות ואני נסעתי אחריו 7נסע בין 

ראיתי , עצרתי לידו. נסענו מהר ונפתח רווח, מאחוריו' מ 711אני הייתי . שפוגעים בשמעון

גם לי . המשכתי לנסוע, טילים המשיכו לעוף שם. בחוץ והטנק שלםקשר -הטען, ץ בחוץ"שהקמב

עברתי . להתרחק מהכביש, ואז נתתי הוראה לפלוגה לקחת שמאלה חזק, עברו טילים קרוב מאד

ודיווחתי , שים שנסעה מאחור"הודעתי לאלי שיקח שמאלה חזק וגם לפלוגת הנגמ, לרשת הגדודית

אני לבד , הוריתי לכולם לנסוע באיגוף דרומי. שרלא שמעתי אותו בק. ד נפצע"אחורה שהמג

, נסעתי לאורך הכביש. לא ראיתי שום טנק שחוזר. המשכתי לאורך הכביש כי ידעתי שעודד נפגע

לא מצאתי אותו אבל . ד"גניסיתי להשיג את הסמ. יריתי לכיוון הבתים של החווה באופן כללי

יש שם , "לקקן"אמרתי לו שיגיע ל .הלאהאלי שאל אותי מה . דיווחתי אחורה שאנחנו ממשיכים

, המשכנו בתנועה. לא ידעתי מה נעשה מדרום ומצפון. ושיאבטח לכל הכיוונים, מחפורות ותעלות

והתברר שחסר לו " לקקן"אלי הגיע ל. באותו שלב כבר היה ידוע על הטנק הנוסף של עודד שנפגע

אז התקשר אלי . אתי שכולם הגיעווויד. מצאתי את כולם כבר במחפורות, "לקקן"הגעתי ל. טנק

, ראיתי תנועה מדרום. ביררתי איתו אם מדרום נמצאים כוחותינו. ט ואמר לי שהוא מגיע אלי"המח

הוא קרא לי אליו . ט הגיע מכיוון דרום ונפגשנו ליד הצומת"המח. אמר לי להמתין. לא זיהיתי מה זה

נסענו . ניסע בשדרה על הכביש ומהר ,"נחלה"דרך " מצמד"לטנק ואמר לי להמשיך לנוע אחריו ל

היה מאד לא ". נחלה"נכנסנו דרך  .והפלוגה שלי מאחור, אני באמצע, הובילה' כאשר פלוגה מ

בצומת של החווה . היו שם כמה כלי רכב שרופים עם גוויות שרופות. סימפטי לראות מה שהיה שם

. שם 01Mהיו גם . לא נעימה היתה הרגשה מאד. עמדו שם טנקים שירו" לכסיקון-טרטור"הסינית 

זה היה מפתיע . על הסוללה עמד סמל דת והביט לצד השני. נכנסנו לחצר ושם היו שקט ושלווה

ט קרא לי ואמר לי להעביר את הגדוד לצד "המח. ביותר ושלחתי מישהו שיוריד אותו מהסוללה

ברה הפלוגה שלי אחר כך ע. עברה ראשונה מהגדוד' פלוגה מ. הוא לא נתן יותר הוראות. השני

מה עושים כאן  ושאלתי אות. הגעתי לצד השני וראיתי את גיורא מטייל שם בין העצים. שים"והנגמ

ט "הודעתי למח. אמר לי לעבור לרשת שלו ולהיכנס בין העצים. משום שלא היו לי שום הוראות



י ושלח אותי פ הצנחנים עם הפלוגה של"הוא קרא לי ואמר לי שאני עובר ת. שאני נמצא בצד השני

 . ט הצנחנים"למח

 

   סרן אלי הרי '  פ מ"מ מ"מ

לא השתתפתי בשום קבוצת . כאשר ידענו שהולכים לצלוח את התעלה" יוקון"היינו יום שלם באיזור 

ידעתי שהולכים להציב גשר אבל לא ידעתי . לא ידעתי מה קורה. ומאוחר יותר זה התנקם, פקודות

בפקודה הפלוגתית אתה אספת . ישבנו שם יום שלם, והיה זמן, לא היה לי ממש שום מידע. איפה

ברור שגוררים גשר בשביל לצלוח . הולכים לצלוח את התעלה, כל הפלוגה לכמה מלים ציוניות את

. הכניסה למארב הטיליםולגבי הנסיעה על הכביש . לא ידענו כלום, איזור, את התעלה אבל איפה

היתה מהומה . טילים שירו על עודד 7-7-אני נסעתי אחרי עודד אז ראיתי רק את ה. ירו טילים

רק טנק אחד . לא ראינו בדיוק מאיפה יורים, גם קשה היה לאתר .פשוט לא ירינו בחזרהגדולה ו

, זה היה הטנק שנסע אחרון וראה את כל מה שהלך לפניו כבר. כדורי מעיך 7בפלוגה ירה לעברם 

עשו את זה . לא היתה שום פקודה לשבור דרומה. ואז הוא ירה לעבר הברד הזה של הטילים

ו טילים מצפון אז כולם אחרי שהטנק של עודד נפגע שם אוטומטית שברו יר. בכורח המציאות

ט בקשר "אז באמת שמעתי את המח. לא היה מידע, וזה שוב היה חסר באותו רגע. שמאלה חזק

טנקים אחרי  0אני חשבתי שאנחנו . חזרתי חזרה לציר" לקקן"קרוב ל .אומר זה בסדר מדרום

אני גם . 'א7ל שהיה "דיווח לגבי הטנק של דודי קשת זם לא קיבלתי שו, הטנק של עודד נפגעש

הטנק , נסענו בשדרה ".לקקן"מ שלו לא ידע שהטנק הזה איננו איתנו עד שהגענו ל"יודע שנח המ

ואז התחיל כל , הסתבר שחסר טנק" לקקן"כשהגענו ל. שהיה אחריו לא דיווח ואף אחד לא ידע

חוסר המידע שהיה היה גם לגבי . לחפש ולראות יוסי היה קצת מאחורה ואמרו לו. הבירבור ברשת

זאת היתה שעת . כוחותינו או אויב" לקקן"לא ידעתי אם ב". לקקן"אמרו לי תסחוב ל. עצם התנועה

' מ 511רק . אי אפשר היה לזהות, ראיתי טנקים. דגל מצרי היה. היו ערפילים. בוקר די מוקדמת

לגבי . עד היום לא יודע למי היו שייכים אותם פטוניםאני . זיהיתי שזה פטונים ונרגעתי" לקקן"לפני 

. חלק לקחו טנק אחד. טנקים 7כשהגעתי לחצות את התעלה כבר היו תמסחים שלקחו . הצליחה

, יודע אם המצרים ידעו מה הולך או לא ידעו אני לא. טנקים 3התארגנו שם באיזור החורשה עם 

פגע כמה מטרים , ימברג מילא אותו בבוץל ברירד על הטנק ש 0בכל אופן מטוס אחד שלהם סוחוי 

 .  ריקט ולא פגע, אני זוכר שם מטוס אחד. במזל לא קרה שום דבר, ממנו

 

 ן אילן מעוז "רס  701ד "סמג

. עם מפקדת החטיבה" ילטה"ישבנו בחניון גדודי באיזור . ט"נקראתי למח 551בשעה  51.51-ב

הזה עלי  במקום". פדוי"על ציר " מיכאל"אה שנקרטנקים ולנסוע לנקודה  57נאמר לי שעלי לקחת 

 57קיבלתי ". עכביש"לגרור אותן ולהביא אותן לציר , דוברות 57לקבל ממנו , לפגוש כח הנדסה

תה כל הי. לתנועהטנקים שהורכבו בעיקר מטנקים לא תקינים כלומר מה שפחות כשירים לירי או 



וגם מברגר , ון נדמה לי עם עוד טנק אחד'גקיבלתי את , לא זוכר מספר טנקים, היחידה של נדב

נפגשתי . בדרך נתקע הטנק של אמנון סלומון והשארתי אותו שם, הגענו למקום. קיבלתי טנק אחד

לכל . הדוברות עמדו פרוסות משני צידי הציר. ד אבי זוהר"ד הגישור ברוכי ועם המג"עם סמג

לקראת . הטנקים נרתמו. אור הזהאני פעם ראשונה ראיתי את הדינוז. דוברה היה מפקד צוות

קים לגבי "תדרכנו את כל המט. הטנקים היו מוכנים בשדרה ביציאה מהואדי לכיוון הכביש 5111

 55-רתומות ל דוברות 55לאחר מכן התחלנו לנוע עם . איך מתנתקים, מהירות נסיעה, הגרירה

קיד שלהם היה להוריד את טרקטורים שהתפ 7היו לנו . ון היה בטנק האחרון'נדב הוביל וג. טנקים

. כל התמרורים מצידי הדרכים כדי שהפרופלורים של הדוברות שבולטים לכביש לא יידפקו בתנועה

כמה קילומטר לפני , "00מבדיל "עד ל ."מבדיל"יצאנו מהואדי ועלינו על ציר , בתחילה נסענו די מהר

כלי . טנקים משני צידי הכביש, דרגים על הכביש. ואז התחילו הבעיות, התנועה היתה רצופה, טסה

ואז התחלנו להרים כלי רכב ולהזיז אותם , רכב של אוגדת הגייס שלא הסכימו לפנות את הציר

-בערך ב" עכביש"הגענו לצומת . ככל שעלינו יותר צפונה התנועה היתה יותר קשה .מהכביש

ולא  חפר בחולהטנקים התחילו להת. הלכה ממסרת. התחילו להישבר אזני גרירה בטנקים. 5011

 .ר עצמו וכל אחד עם העצות שלו"קהנ, לים"מים ותא"התחילו לזרום כל מיני אל. הצלחנו להתקדם

גיורא לחץ אותי והבנתי . התקשרתי לגיורא ואמרתי לו שיש הרבה בעיות 7711-7511בסביבות 

 .ולאחר דין ודברים קיבלתי רשות להתנתק, ביקשתי רשות להתנתק. שהוא צריך את הטנקים

ואז קיבלנו הוראה , התחלנו להוריד את הטנקים מהציר כדי לא לסתום אותו ולהתנתק מהדוברות

חלק מהדוברות כבר התנתקו והיתה ". עכביש"ולהמשיך לגרור את הדוברות על ציר , לא להתנתק

בכמה מקרים היינו צריכים לרתום . בעייה להתחבר בחזרה ולהעלות את הדוברות בחזרה לכביש

התחילו להגיע . בטור כדי להעלות את הדוברות בחזרה מהעמק החולי הזה לכביש כמה טנקים

 51-ל. 7שוטים שיצאו רתומים לדוברות מהצפון הגיעו רק  57-הסתבר שמ. הדוברות מהצפון

מים "בשלב הזה התחילו להגיע הצנחנים עם האוטובוסים והזחל. נשברו האוזנייםהאלה טנקים מה

היה שלב שהיינו צריכים לנתק טנק . אוטובוסים 71-71סביבות היו שם ב. רים שלהם"והתול

בשלב , התקדמנו לאט. כמובן שזה הפסיק לנו שוב את העבודות. מדוברה כדי לאפשר להם לעבור

היתה ממש סכנה , היה ערפל אימים ולילה .ט האוגדה הביא לי סולר לטנקים ותדלקנו"מסויים רמ

דוברות  7-7. הכביש היה חלק. של סוללת התותחנים לנסוע עם הדוברות ליד העיקול המפורסם

 . שנשארו בסוף חנו עד שהערפל יתפזר בבוקר

 

 'פ א"מ

לה עם כל ודגשם היתה המהומה ה. שם החלו כל הפקקים. התנועה היתה בסדר" עכביש"עד 

. "ותכווןתיקח : "אמרתי לו". עכביש"אני רבתי פה עם רזון על ציר הכניסה ל. הגנרלים הגדולים ורזון

משך את הטנקים טנק חילוץ והדוברות האלה יש להן הצלבות ועוגנים חזקים מאד כדי למנוע 

היו לנו בעיות . הוא עשה סיבוב חזק ותלש את הטנק מהדוברה. סיבובים חזקים וקריעה של היצול



 היו פה כמה טנקים פגרים שהיה להם רק. כל מיני צרות, בעיית מנוע ובעיות קשר, עם הטנקים

אנחנו הגענו ליד ההוקים רק . כל העסק הזה הלך לאט מאד. מנוע לגרירה אז רתמנו אותם

היה לנו רכב שהיה צריך לפנות את . מפה התנועה היתה איטית מאד. 7511בסביבות השעה 

הכל . אספקה של תחמושת, רכב של דלק, עמדו על הכביש אוטובוסים. השיירות לאורך הכביש

הצלחנו לדחוף , היו כמה אוטובוסים שנתקלו בדוברות. ו בחור ממרחביהפגשתי שם אפיל. עמד שם

הגענו , לקראת בוקר היה באמת ערפל חזק. בקיצור היתה שמחה גדולה. הצידה כמה אוטובוסים

הוא אמר לי להתנתק . זה היה מצרי. התקשר איזה קול נורא מוזר בקשר" יוקון"ב". יוקון"ל

רות "אמרתי . ראה שהמצרים עלו על הרשת של הפלוגה שליכנ". נוזל"מהדוברות ולהגיע לציר 

למעשה את , התקדמנו לאורך הציר. פה היה תידלוק למי שהספיק. ובזה גמרתי את השיחה" סוף

בלילה קיבלנו פקודה לנוע  50.51-ב. רתומים, "עכביש"לאור יום חיכינו על ציר  50.51-כל ה

טנקים נרדמו וכל פעם היה צריך ללכת ב. דהתחלנו לנוע כשהעייפות היתה גדולה מא. קדימה

אז בא דוביק תמרי . סיפורים שלמים עד שהערנו את כולם והתחלנו לנוע לאט מאד. להעיר אותם

בשלב . הם היו רק טנקי מנוע שגררו, חלק מהטנקים בכלל לא היה להם קשר. והתחיל לזרז את זה

אני נעתי , "עכביש"זאת התחילה לנוע על כל השיירה הכבדה ה. מסויים נוספו אלינו דוברות מהצפון

לכיוון " לכסיקון"עלינו על ". לקקן"לפנות בוקר הגענו ל. לא היתה אף ירייה באיזור הזה. ראשון

היה רכב שרוף שלנו באיזור . ברוכי היה אצלי על הטנק עם מכשיר קשר ואיתו הוא ניהל". נחלה"

פה . לפי קריאה שלי, את הדוברות טנק טנק התחלנו להכניס 1371בסביבות . הגענו לחצר". נחלה"

קיבלנו פקודה . ומה שמסביב" מצמד"על החצר של , לא צפופה אבל די מדוייקת, כבר היתה הפגזה

שני דחפורים , התנתק, הגיע טנק. מאריק שרון שהיה פה לזרוק מהר את הדוברות לתוך המים

בשלב . לחבר אותן אחר כך לגשרהכניסו את הדוברות למים כדי . מאחור דחפו את העגלה למים

הדוברה נדלקה ואני נתתי לו הוראה . מסויים הטנק של אגוזי חטף פגיעה ישירה על הדוברה

והמשכנו בכל התהליך הזה של הכנסת , להתנתק, הוא הצליח לצאת החוצה. להתנתק ממנה מיד

לצאת מהחצר  מ אוגדה אמר לי"וטל קצין אג, כאשר סיימנו ריכזתי את הטנקים בחצר. דוברות

בסוף . התקשרתי לגיורא ושאלתי אם אני יכול לעבור, עמדתי שם והתיבשתי. ולאבטח לכיוון צפון

שבעה טנקים עברנו את , שניים -העבירו אותי שניים. ילואות'מ אוגדה אמר לי לעבור על הג"אג קצין

תחמשנו , דלקנות. מצאנו שם מיכלית דלק וקצת תחמושת. נכנסנו בין העצים. ון'הגשר יחד עם ג

 .ושם פגשתי את גיורא, מה שיכולנו ורצנו לכיוון המחנה בדור סואר

 

    סגן נועם אגוזי '  מ בפלוגה א"מ

החלפתי טנק . שם הלך המנוע של הטנק. הצרות שלי התחילו כקילומטר לפני הפנייה של טסה

חתי לקחת מהטנק פגזים שהצל 1עם נזילת דלק ועם , וקיבלתי איזה פגר שהיה למעשה רק קליפה

באיזור . היו נותבים, בבוקר באיזור החווה הסינית ירו עלינו אש קלה. וככה נסענו כל הדרך, שלי

שם שכבו כל אנשי ההנדסה והפגז נכנס ממש . החצר נכנס פגז זרחן בול על השפה של הדוברה



טפתי רסיס אני באותו זמן ח. היתה מהומה רצינית. יצאתי עם הטען קשר לראות מה קרה. בתוכם

אנשי , ודאותופצוע אחד בוראיתי שיש הוצאתי את הראש . בכובע שהכניס אותי חזרה לתוך הטנק

ברה כי לא חששתי לדרוס את אנשי הדוהתקדמתי באיטיות רבה כי . מ ששכבו שם חילצו אותו"הנ

פנו חט. השמן שם רתח כל הזמן והיה שם עשן לבן, יבלה עוד פגיעותהדוברה ק. היה לי קשר איתם

ד היה קשה מא. וצץאני חששתי שהאש תעבור מהדוברה לטנק והכל יתפ. גם כמה פגיעות בטנק

היצולים של הדוברות היו משהו . החלטנו לנתק את הדוברה. היה שם שדה מוקשים, לתמרן שם

היו  םאנשי 51אם לא היה טרקטור . כשנרתמנו לדוברות טרקטור היה מרים את זה עם כף, רציני

אבל עם הטען קשר פתחנו את הפינים , אני בחיים שלי לא הרמתי לומים כמו עפרונות. מרימים

   .  והסתלקנו
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צ קיבלנו פקודה "אחה .51.51-התמזמזנו שם כל ה". ציונה"מוצא אותנו עדיין באיזור  51.51-ה

ש "פלוגות טנקים ופלוגת החרמ 7: עם כל הגדוד " יוקון"היינו באיזור  5071בשעה ". יוקון"לנוע ל

קבוצת פקודות היתה צריכה . פ בטסה"שים שקיבלנו ת"טג 7יהודה טל הביא עוד . מים"עם הזחל

אבל גיורא הלך ברגל כמה קילומטרים כי היו פקקים על הכבישים ולכן התחלנו  5071-להתחיל ב

ה נקרא מפורט ז. זה לקח בערך רבע שעה. קבוצת הפקודות היתה מפורטת. 5371בסביבות 

 ההנדסה בכלל לא ידעו מה קורה איתם והם ישבו. משום שבתכנונים אכלנו את זה כבר שנתיים

ואני הולך , שמעון את הדינוזאורוס, ח את הדוברות והתמסחיםהוחלט שגיורא לוק. מפוחדים בפינה

צה כח של והוא ר, ט הצנחנים"מח, אחרי קבוצת הפקודות הגיע דני מט. זה עלה לי ביוקר. פרייר

ל והם "בפיקוד יוחי ז' העברתי את פלוגה ח, קיבלתי הוראה להעביר פלוגה. טנקים שילווה אותו

כדי לאמת את המקום ששמעון היה צריך לחתוך עם גשר . לא הצלחתי לתדרך אותם, עברו

שהיה צריך למצוא את המקום המדוייק , ל מהכח של פאצי"ץ ז"הגלילים צירפנו אליהם את יהושע כ

התחלנו לנוע . ציר התעלה בשביל לסמן לפאצי בדיוק לאן לנסוע כדי שהדינוזאור לא יסתובב של

. התפקיד שלי היה לאבטח אותו מקדימה ומצפון במשך כל התנועה של שמעון. עם הדינוזאור

ט כמה טנקים "בקשר אומר למח 517עד ששמעתי פתאם את , נסענו נרדמנו עם הגשר הזה

קיבלתי פקודה לעבור עם הגדוד לחטיבה . ידעתי שזה הסוף, לי הפופיק אז ירד, חופשיים יש לך

לכיוון " טרטור"קיבלתי פקודה לפתוח את ציר . בניגוד לחברה של גיורא, הייתי פרייר ועברתי. 51

ד הצנחנים "לפגוש את מג 51ט "י מח"נאמר לי ע. היה ערפל נוראי, התחלנו לנוע". לכסיקון-טרטור"

הוא אמר לי שיש . מים"זחל 7הוא היה שם עם , פגשתי פה את נתן שונרי. שעבר דרך הציר הזה

נפגעים  71יש לו " לכסיקון-טרטור"קצת בעיות על הציר הזה ושכאן באיזור הזה מזרחית לצומת 

וגם ממה שאמר נתן שונרי  51ט "גם ממה שאמר מח. וכשאני מגיע לשם לחלץ אותם בתוך תעלה

הוא הצטרף למעלה על הטנק על מנת . וכל מיד להצטרף לחטיבהחשבתי שזה עסק פשוט ואנחנו נ

ואת , "11טרטור "עם אמנון עמיקם באיזור ' אז אני הייתי עם פלוגה ז. להראות לי בדיוק לאן לנסוע



אז נעלם הערפל . 'ד הכנסתי דרך השטח כדי להיכנס על הציר בחיפוי של פלוגה ז"ירון עם הסמג

יהודה הצליח להיחלץ עם ירון לאיזור מרוחק של . של טיליםוהתחלנו לחטוף מטח רציני מאד 

ואני נכנסנו לתוך איזה בור יותר נמוך שהסתיר אותנו ' פלוגה ז. גבעות אחרי שנדפק טנק אחד

לרוחב כל החווה " 537סגול "זה היה מ ,כ הגזרה הרחבה מאד שירו ממנה טילים"סה. מהיעד

ראיתי שממשיכים לירות טילים וטוב . שמש פתאםלא ראיתי את ה. מטח עצום של טילים. הסינית

באיזור . ראיתי אותכם רצים על הכביש. קיפלנו אנטנות. שאנחנו בתוך הבור שהם לא רואים אותנו

ואז . ראינו פה כל מיני חלקים של כלי רכב. ש"ח ובער נגמ"כבר בער טד" 15עכביש "הזה של 

יתר הכח נע למטה . י רואה וחטף את הטיליםהוא אמר תודה אנ. צעקתי לשמעון יורים עליך טילים

. ועשה איגוף קטן מדי חטף פה טיל" 15עכביש "ש שנמלט מאיזור "עוד איזה נגמ. והצליח לעבור

בינתיים ". לקקן"לכיוון " עכביש"על ציר  אז יהודה חסם את הדרך ולא נתן יותר לאף אחד לנוע יותר

בחיפוי ארטילרי ניסינו . ה לתפוס את הצירבבור הזה התחלנו לחטוף ארטילריה וקיבלנו פקוד

אמרתי . שוב נחלצנו, 51, 3, 0 –מטח של טילים . טנקים ניסינו לעלות 0עם . לעלות על הציר

מהכיוון הזה זה לא . כל הרוחב הזה מלא חיילים ומלא טילים. שהעסק הזה לא פשוט 51ט "למח

לא יכול היה כי זה  קים לרדת קדימהטנ 3יהודה עם . לא בכח שיש לנו על כל פנים, נראה אפשרי

פ את הגדוד של עוזי "קיבל ת 51ט "ואז מח. היה מין מדרון כזה שהוא היה חוטף תיכף מטח טילים

ולפתוח " 531סגול "וינסה להתלבש על בערך " חמדיה"שיבוא מצפון מהאיזור של כדי בן יצחק 

מה אפשר . "הזה מגיע ומתפרסראיתי את הגדוד . ודרום לה, באש עד לאיזור החווה הסינית

 .אמרתי לו שמהחזית אני אתן חיפוי והוא ילך לאורך התעלות ,51ט "שואל אותי מח" ?לעשות

איך שאנחנו מתחילים לעלות . עוזי יתן חיפוי ואני אלך בניצב לתעלות, התשובה שלו היתה שלילית

תיקון הוא לא . רה אחד קצריו, מצודד עלינו קנה, פ של עוזי בן יצחק"מ, הטנק הקיצוני של שוקה

ט "מח. אמרתי לו שאני לא משחק גם נגד ערבים וגם נגד יהודים. הספיק לעשות כי ברחנו אחורה

, הגדוד של עוזי בן יצחק עשה שמאלה פנה .אמר לגדוד של עוזי בן יצחק לנטוש את המקום 51

עד  .גם על יהודהוהמשיכו , הם דפקו לנו על הצריחים נסעו בשדרה מזרחה כאשר עם המקלעים

לפרוץ את  אנחנו נשארנו בבור הזה עם פקודה מפורשת. שם הם לא ירו, שהם חזרו חזרה לטוביה

ביקשתי הרבה חיפוי . אמרתי שזה התאבדות ,עליתי על הציר. בניגוד ליוסי אני פרייר. הציר

התחלנו . הם היו שם מיליונים בתעלות של החווה הסינית. ארטילרי והתחלתי לרוץ על הציר הזה

הוא עלה אחרון וחטף . טנק אחד חטף מיד איך שהוא עלה. טנקים רק בפיקוד קצינים 0לרוץ 

חטף בתא הנהג . אחריו בא בתור תלמי. עשה אחורה פנה וחזר לבור. הוא נעשה חירש, בצריח

" טרטור"מזל שלו מכיוון שזה היה על ציר . תלמי רץ עם תחתונים עם הפצועים שלו. והצוות נחלץ

שים היה "המזל שלו שפה בתעלה באחד הנגמ". חמוטל"אנשים ממה שהיו על  1היו שם בערך פי ו

ש לתוך השטח וחילץ "נכנס עם הנגמ, הוא ראה את הטנק נפגע. סרן אחד מגדוד סיור .מפקד גבר

ש אבל פגע בו ושחט "הטיל לא פגע בנגמ. ש הוא חטף טיל"איך שהוא הסתובב עם הנגמ. אותם

אנחנו . אנחנו לא ידענו על העסק הזה. הטנק נשאר פה. שהציל אותם מהעסק הזהזה מה . אותו



הגענו עד התעלה הזאת שם . לא בחרנו בתחמושת. 1.7-המשכנו לרוץ וירינו עם התותח כמו ב

עובר על תעלה עמוקה שאי אפשר לעבור  17פה באיזור " ציר טרטור. מים"מצאנו שרידים של זחל

נתקעתי בתוך , ניסיתי לעקוף. אי אפשר היה להמשיך. מים"י טנקים וזחלועל הדרך היו שריד, אותה

, איך עברנו את התעלות אני לא יודע. שמאלה פנה והתחלנו לשבור, ראיתי שזה לא עסק. התעלה

במזל היתה פה גבעה , יצאנו החוצה. אבל הצלחנו לקפוץ מעל תעלות שטנק נורמלי לא עובר אותן

התחבאנו מאחורי הגבעה הזאת . ה שישבו בחווה הסינית'מהחברשהצליחה להסתיר את הטנקים 

כל . איך להיחלץ מפה זאת גם היתה בעייה. ואז אמנון עמיקם אמר שקמיקזים לא עושים דבר כזה

בתיאום עם יהודה שהוא ראה את השטח ממקום גבוה מצאנו מקום נמוך . השטח הזה מוכה טילים

לקחנו . פצועים שהלכו ברגל, פליטים מהצנחנים 71שם אספנו . והצלחנו להיחלץ בסיבוב כזה

-כספי"והבאנו אותם לאיזור בערך קילומטר מערבית לצומת , חלק פצועים ,אותם על הטנקים

של התקפת טנקים שנתנו לנו חיפוי בפריסה על הציר הזה שהיו בעיצומה  7נשארו פה ". עכביש

עשינו מלא . חנו להתארגן בחזרה כאןאנחנו הצל. ה לחווה הסינית לחלץ אותם החוצהמטוסים שבא

הוחלט . לא הולך יותר 51ט שאני עם חטיבה "ואמרתי לסמח, ש"לקחנו את פלוגת החרמ, מחדש

מים "העמסנו על הזחל. שנמצא בצד השנישל החטיבה מארגנים תספוקת לכח  50.51-שאנחנו ב

בלילה  50.51-חושך ב ועם, אוכל וכל מה שאפשר, ומיכליות דלק, פגז בזבילים 71-71שלנו בין 

פגשתי את " לקקן"ב". לקקן"פאצי ניווט אותנו באופן יוצא מן הכלל ל". כספי"התחלנו לנוע על ציר 

, בלילה הקודם יצרתי איתו קשר. שהלכה עם הצנחנים' טנקים ששרדו מפלוגה ח 7עממי עם עוד 

חשבתי שאני . גיעעד שאני א" לקקן"אמרתי לו שימתין לי ב. הוא אמר שכבר לא נשאר אף אחד

ורצנו " לקקן"עם אור ראשון היינו ב 50.51-ב. שעות 71זה היה בערך תוך . אגיע תוך כמה שעות

המקום הזה לא היה סימפטי ומהרשת . בכוונה לצלוח כמה שיותר מהר" מצמד"בשתי נגלות לעבר 

 . החטיבתית הבנתי שפה בצד השני יותר סימפטי

וגם הנהג של תלמי רוני , חד הנהג נפצע קשה וארבעה נפגעיםבא, טנקים הושמדו 7" טרטור"בציר 

 . בר נפצע קשה

 

 'פ ז"מ

וגם כן במזל לא  1.7-ירו עלינו מעיכים לא פגעו וניסו לפגוע עם ה. טנקים בחווה הסינית 3היו לי 

וכשאני ראיתי שהוא מתחיל  ,בשני המקרים עמי היה קצת לפני, ניסינו להסתער פעמיים. הצליחו

החלטתי להשאיר חלק מהטנקים . חזרנו פעמיים. ות אני אחריו ועפו טילים לפני הטנקיםבהסתער

ברג ואת ירון מסנ 7מ "את מ, פ תלמי"לקחתי איתי את הסמ. פ תרגולת של חיפוי והסתערות"ע

נדב  א"הקש, עמי שבר ראשון לכיוון הציר. טנקים 1 בחיפוי והשארתי, טנקים 1יחד איתי , קימלמן

הטנקים האחוריים , ירינו ירי בשדרה. אני אחרי נדב כאשר כולנו רצנו כמו מטורפים, סהר אחריו

עברנו את תעלות ההשקייה שהן . מערב-כלומר לכיוון צפון צפון 7-7יכלו לירות רק לכיוון שעה 

 רצנו חזרה ואני נתקעתי. עשינו דרומה פנה שמאלה חזק. תעלות עמוקות ואחרי זה הסתובבנו



הגעתי כבר אחרון . בסוף הצלחנו איכשהוא לצאת, דקות לא יכולנו לצאת 7-כ. עמוקה מאד בתעלה

התקשרתי . ותלמי 7מ "מ, א וירון וחסרים שניים"אני רואה שיחד איתי נמצאים עמי והקש. לדיונה

הוא חטף , הסתבר שטנק אחד חזר אליו. למכליס שהיה בחיפוי ושאלתי אם יש טנקים שחזרו אליו

קראתי לעמי ואמרתי . שאלתי האם תלמי הגיע וענה שלא. ל במגבה תותח והוא לא כל כך שומעטי

בסדר "עמי אמר . המשנה נמצא בשטח ואני לא יודע איפה הוא, לו שאי אפשר לעזוב את השטח

. ש במחפורת"ואז הוא התחיל לנסוע לאורך הדיונה הזאת צפונה וכאן עמד נגמ, "אני הולך לברר

אחר כך . נותק הקשר עם תלמי. ש בעזרת תנועות ידיים"אותו בחור שישב על הנגמ הוא שוחח עם

 71בדרך העוקפת בחזרה אספנו בסביבות . שמלים ואיבד רגל 7טף התברר שהנהג שלו ח

הם , שאלתי אותם מאיפה הם באו. ה'חבר 1-1על הטנק שלי עלו , הם היו מאד מבולבלים, צנחנים

. מים"והם נדפקו שם עם זחל, הם נסעו לכיוון מערב .ידעו שום דברהם לא  ,לא ידעו חווה סינית

. 1311כל העסק הזה נמשך מסביבות . הם היו צמאים מאד. חלקם היה פצוע. חלקם היה בלי נשק

בנוסף לפצועים בטנקים שנפגעו . שם תדלקנו וחימשנו". 17עכביש "נדמה לי היינו ב 5711בשעה 

           . היד ממנגנון הרתיעה נשברה לו, גם הטען שלי היה פצוע

 

 סרן אליהו עממי'  פ ח"סמ

" עכביש"ל הגיע מקבוצת הפקודות וכל מה שאמר הוא שאנחנו נעים לאיזור הצליחה על ציר "יוחי ז

יוחי נסע ראשון . טנקים בפלוגה 0היינו , נסענו בשדרה. מים"ומובילים את הצנחנים שנעים על זחל

הגיעו טנקים ממערב ועלו לכיוון " פוטון"באיזור . ומדי פעם עצרנו" ישעכב"נסענו על . ואני אחרון

. מדי פעם ירינו איזה צרור, כ היה די שקט"סה. כמעט ירו אחד על השני, שם נצנצנו קצת. השני

". נחלה"הגענו לצומת . מים בטווח ראייה כל הזמן"פנינו ימינה ואחרינו הזחל". לקקן"הגענו ל

טנקים היו  1-טנקים קדימה ו 7פה יוחי פרש . הצליחה ואנחנו המשכנו צפונההצנחנים נכנסו לאיזור 

נפתחה עלינו אש חזקה ברגע שהטנק הראשון הגיע לצומת . היה חשוך מאד. מאחור על הכביש

" נפגעתי"יוחי הודיע בקשר . היו טנקים כנראה יותר רחוק, רים"תול, בזוקות, ר בעיקר"מאד של חי

קצת דרומה מהצומת יש סוללה גבוהה שמאפשרת לתפוס . יחלץ לאחורהוריתי לכולם לה. וזהו

אחר . ואז הסתבר שהטנק של יוחי כבר בוער. לאיזור שירו עלינו פחות או יותר, עמדות לכיוון צפון

ורק אחד הצליח לצאת , שעל קיומו לא ידעתי, ץ"כולל יהושע כ, כך נודע לי שכמעט כל הצוות נהרג

את . אחד הצליח לצאת, נהרגו כולל הוא 7גם כן  7מ "וסי ויינברג מבטנק של י. או עף מההדף

אז עלה עוד טנק על מוקש ממזרח . השניים האלה אנחנו אספנו על הטנקים שלנו ויצאנו אחורה

כנראה הם ניסו . הטנק השני לפני האחרון חטף פגיעה בצריח אבל החליק עליו מאחורה. לדרך

הטנק של . כזאת לסגור את העסק שיהיה מוקף מהצדדים לפגוע בטנק הראשון והאחרון ובצורה

הבנתי . וקצת לפני זה הוא חטף גם כן איזו פגיעה ולא חדר החליק לו, עזרא עלה על מוקש

הם . ואמרתי לצוות לצאת, שבמקום הזה הוא לא יכול להישאר כי תוך שניות הוא יחטוף עוד פגיעה

את . עם הצנחנים, מים של נתן שונרי"להגיע הזחל הוצאנו אותם אחורה ואז התחילו. באו אלי לטנק



בשלב . נסענו אחורה וניהלנו אש כל הזמן. כל הפצועים וכל אנשי הצוות העודפים העברנו אליהם

הסברתי לו מה . הוא בא אלי ושואל מה העניינים. הזה הגיעה אלינו איזו יחידה אני לא יודע של מי

. הוא נתן לי את הרשת". אני אצטרף אליך"אמרתי לו . "בסדר אנחנו ננסה לעבור"קורה והוא אמר 

. ניסינו כמה פעמים להתקדם עד הציר ולפנות ימינה. היתה אש תופת ממש. ניסנו עוד פעם לעבור

שרופים של חטיבה  01M 7יש לציין שכשבאנו בפעם הראשונה אז פה בשני הצדדים עמדו כבר 

הם אמרו . אנחנו צריכים להישאר באיזור הצומתאני הבנתי ש. כנראה שנדפקו לפני זה. כנראה 51

באותו זמן כבר . ניסינו כמה פעמים לעבור וזה לא הלך. שצריך לפנות ימינה או להמשיך ישר

שנעמד עם הטנקים שלו בצומת והתחיל   51ט "הגיע נדמה לי גם מח, התחילו להגיע עוד טנקים

, "טרטור"דרומה קצת מציר , צנחנים 51לפנות בוקר הגיעו מהאיזור הזה גם . לנהל את העניינים

אחרי שנרגע . אחד שרוף, היו שם כמה פצועים. עשינו להם סמנים שיתקרבו אלינו. מנפנפים בידיים

מ "הטנק של מ. מי ישנו ומי איננו, דיווחתי לעמי על מה שקרה, אני לא זוכר באיזו שעה, כל העסק

רט לזה שהוא לא יכול היה לצודד ולא יכול פ, למזלו לא קרה לו כלום, פגיעות בצריח 7שחטף  5

וחיכינו " לקקן"חזרנו ל, אלה על הטנקיםבבוקר לקחנו את הצנחנים ה. לטסה הטנק נסע, היה לירות

הם , התקשרתי איתו והוא אמר לי לחכות. רה כאן עם עמיעתי בקשר את כל מה שקאני שמ. לגדוד

טנקים שצריכים י שיש ידיעות על סמל אמר לכ ואיזה "טנקים בסה 7היו לי . יגיעו תוך כמה שעות

, חיכינו שעתיים ושום דבר. נדמה לי שהגיעו עוד טנקים אחרי זה. ירדנו ונעמדנו פה. להגיע מדרום

. לא הגיעו טנקים, המשכנו לעמוד. צריכים להגיע טנקיםששוב  אחרי זה פתאם באים ואומרים

לפנות בוקר עמי הודיע לי . ר ושריון"חי, ותהיו שם המון כוח. בילינו שם את הלילה. העסק התארך

עברתי ברגל והזהרתי . שאני אזהיר את כל הכוחות שזה טנקים שלנו, שהוא מגיע מאיזור החולות

באחד היתה נזילת דלק  7-טנקים מתוך ה 7נפגשנו כשלמעשה . עם אור ראשון עמי הגיע. את כולם

 ,'אותי לפלוגה והוא צירף . שארתי רק אנילא היה צידוד הידראולי כך שמהפלוגה נ מורה ולאחדח

אחד , אחד עלה על מוקש ונטשנו אותו. נשרפו 7. טנקים 0יצאנו . ויחד חצינו את התעלה ,לירון

 .פצועים 7-הרוגים ו 0היו לנו . נפגע בצריח וחילץ את עצמו הגיע בסופו של דבר  לטסה

 

         ט   "מח

ולמעשה כל , 51יך לזכור שבאיזור הזה עברה חטיבה צר. הפלוגה הזאת ניתנה לצנחנים כאבטחה

, מכיוון שמשימת הפלוגה היתה לאבטח אותו, ט הצנחנים"מח. האיזור הזה היה צריך להיות מטוהר

י זה "ע" נחלה"לאבטח את הכניסה שלו לציר , כבר עברה 51הוא החליט שלמרות שחטיבה 

. ממש מארב, ה כח רציני מאדיולהפתעת כולם הסתבר שפה ה, שיפרוס את הפלוגה קדימה

כאשר בודקים . 'התחיל לדפוק על הטנקים של פלוגה ח, הזה היה מארב טנקים בעיקרו המארב

 אבל להערכתי וגם להערכת הצנחנים הם, דברים לאחור אמנם זה עלה לפלוגה הזאת בנפגעים

נחנים מפני שאחרת המארב הזה היה דופק את גדוד הצ, ה פנימההבטיחו את אפשרות הכניס

חטיבה שלמה . עוד לקח שצריך ללמוד אותו היטב זה מה קורה בקרבות לילה". נחלה"שעבר על 



הגיע  51באותו לילה חלק מחטיבה . על ציר הכביש עברו גדודים. של טנקים עברה באיזור הזה

שכולו נדפק על  011היה שם גדוד סיור וגדוד של חטיבה . טנקים 511היו שם מעל ". אושה"לציר 

. הגיעה העסק התעורר לחיים מחדש' כשפלוגה ח. היה חושך. כ היו להם הרבה טנקים"סה. בישהכ

על כל פנים כשבודקים את הדברים עכשיו אז הפלוגה הזאת איפשרה לצנחנים להיכנס לתוך 

 .ואם הם לא היו שם היה מצב העסק חמור" מצמד"

 

 סרן יונה דיאמנט 100גדוד ' ש י"פ חרמ"מ

כנון שבאותו ד היה בקבוצת פקודות והיה ת"ושם המג "קוןיו"נענו עם כל הגדוד לכיוון  51.51 -ב

פלוגות  7יתה צריכה לעבור יחד עם הגדוד אחרי כשהפלוגה שלנו ה, לילה נעבור את התעלה

ומשהו היינו צריכים לפנות  01 "ראש"באזור  ,נתנו לנו משימה לעבור את גשר הגלילים .הטנקים

 ,התחלנו לנוע בלילה. היינו צריכים לעבור סוללה ולהיכנס לאמפיתיאטרון ,לכיוון צפון צמוד לתעלה

היו א שהטנקים "ז, נענו כל הזמן דבוק לטנקים כשהשתדלתי להיכנס בפנים ,הרבה לא זזנו

תה הפעם היחידה שאני היזאת . כולם נעו לאט חיכו לגשר .השדרה החיצונית ואנחנו נענו בצד

בבוקר הודיעו לנו שיש שינוי משימה  .ככה תמיד הטנקים רצים ואני רואה את הענן .השגתי את עמי

ד נכנס "המג ."טרטור"הגדוד צריך לפרוץ את ציר  .51פ חטיבה "והגדוד כולו יחד איתנו עובר ת

במקביל  נענו לאט .שלהםו לזוז ושוב ראינו את האבק ליהטנקים התח .לרשת ואמר לי לנוע אחריו

אז  ,לעלות קצת על הרכס ,"17עכביש "את ו "טוןופ"הספקנו לעבור את ציר  .בדיונות "עכביש"לציר 

וראינו שמתחילים לעוף עליהם כל מיני  ,ד ואת עמי למטה"וראיתי את הסמג ,התפזר הערפל

בהתחלה לא ידענו  .ארטילריהעלינו  םגלרדת  הלא הספקנו לעמוד שם הרבה והתחיל .דברים

שמענו כבר את  ,עד שהתחילה לרדת ארטילריה חזקה יותר ,קדימה אחורה, בדיוק מה לעשות

 711-711זזתי איזה  .מים זה לא נעים להיות שם"עם זחל .מים"הרסיסים דופקים בדופן של הזחל

שמעתי את עמי בקשר  .בקושי זזה נותשכל תנועה שם בתוך הדיו צריך לציין .סוראחורנית ברו' מ

עתי שעמי שמ .עליתי ממש על ידו מאחור ,'ד עם פלוגה ו"ראיתי את הסמג .לא ראיתי אותוכבר 

שלא בשלב זה שאלתי אותו אם הוא בכלל זוכר אותי אבל האמת  .הרומנסה להיחלץ קדימה ואח

 35 -רציתי להיות בחור טוב ורציתי לתת לו את ה .ולא לאחרים לא אלי ,הרבה סבלנות הייתה לו

ואז שמעתי  .זה היה טווח גדול מדי .קבצד ,אבל הוא אמר לי שאני ארד מעליו ,שיעשו לו עשן

גם אני המשכתי לנסוע לאחור כשבעצם כל הזמן שעמדנו שם הם ניסו  .שכולם נחלצים לאחור

-עכביש"כ הם דחפו אותנו אחורה והגענו בערך לאזור "בסה .ניסינו לזוז לאחורלטווח אותנו ואנחנו 

אסף אותי אליו ויחד נסענו אחורנית  ,בצהריים הגיע עמי בחזרה אחורנית 50.51-ב ."חמדיה

אז לא היה ברור אם אני עובר עם התחמושת לבד או עמי  .ט"שם פגש אותי הסמח ."10עכביש "ל

תה להעמיס על הכוונה הי ,תה לשלוח אותנוט הי"הראשונה של הסמחהתוכנית  .עובר איתי

 .לצד השני "לקקן"ולהעביר אותנו דרך  ,כמה שיותר דלק ומזון ,מים כמה שיותר תחמושת"הזחל

ביקשו מאיתנו לשים כמה שיותר ואז הורדנו את כל  .מים בפגזים"בלילה העמסנו את הזחל



 ,מ"יתה תחרות מי ישים יותר פגזים על זחלה .זורתמנו אותם ממש בתפשהאריזות והזבילים ו

בלילה התחלנו לנוע עד . אנשים 51מ בשכיבה כשעליהם יושבים "לזחל יםפגז 11הגיעו עד 

לפנות  1:71 -ב". לקקן"רה הגדודית הגענו לדפנינו דרומה ועם כל הש" כספי"ב. "כספי-עכביש"

עם אור ראשון אמרו לנו  .של שבויים אני זוכר שנתקלנו שם בצנחנים ובערמה .בוקר הגענו לחצר

על דוברה אחת העלו  .דוברות 7היו שם  .ולעלות על הדוברותהפתחים לפנות להסתדר לפני 

מים על דוברה "זחל 1בסוף העלו איתנו  .מים"זחל 1טנקים ועל הדוברה השנייה רצו להעלות 

 .עברנו לצד השני .מ וטנק על הדוברה הקטנה"גדולה וזחל

 



 4791מרץ  שדה תימן    -מ ומעלה "מרמת מ  -תחקיר סיכום המלחמה  

 47.41.91  -פשיטה על בסיסי טילים במצרים    -'  ח פרק

 

 ט"מח

 ,ידיעות על אויב לא היו. בסיסי טילים מצריים 6הפקודה שקיבלנו היתה לחדור לעומק ולהשמיד 

בסיסי  5-4קיבלנו משימה לדפוק . איש 033-033מה שנאמר רק שבבסיס טילים כזה יש כח שבין 

והיתה בקשה " 6סאם "היו ידיעות שזה " ורדית"כאשר בסיס טילים אחד שנמצא על ציר , טילים

. פ גיורא"איתי תהעברתי את כל הכח שהגיע . צלחנו. שלא נדפוק אותם אלא שניקח אותם בשבי

לאורך ציר , מבחינת אויב. הצנחניםפ "יוסי עבר ת. ואז ביצענו את כל המסלול הזהגיורא ארגן אותו 

על . נמצאו מצרים שישבו בתעלות אבן" סקרנות"התנועה לאורך האגם עד גשר הבטון על ציר 

ר והיו גם טנקים "היה חי" צח"באיזור . שים וכלי רכב אחרים"הכביש כל פעם היו עוברים נגמ

היה פה גדוד סיור  .אני לא יודע אם באותו שלב היתה ארטילריה. ר"היה מלא חי" מקצרה". בודדים

" מקצרה"מאיזור  .שים"נגמ 03-טנקים וכ 03-ל כד כלהגדו. דיביזיוני שעשה עלינו התקפת נגד

בבסיסי הטילים שהיו אמורים . בסיסי טילים 0השמדנו עוד ". ורדית"עשינו סיור לכיוון צפון לציר 

ה דפקו 'החבר, "0סאם "ראינו שיש שם רק , שים"נכנסנו פנימה עם נגמ" 6סאם "להיות בהם טילי 

ביקשתי הספקה . בשלב מסויים לקראת אחר הצהריים הבעייה היתה מה עושים הלאה. אותם

י הפיקוד לא להעביר יותר כוחות "אחרי שעברנו ניתנה פקודה ע. בהיטס והיה ברור לי שזו בדיחה

היו בעיות " עכביש"בציר . היה חסום" טרטור"ציר . כיוון שכל ראש הגשר עדין לא היה מאובטח

בצד השני נשארנו . ולכן הפקודה היתה לעכב צליחת כוחות עד אשר יהיה גשר על התעלה, ועהתנ

ההחלטה היתה לחזור חזרה ולאבטח את הגשרים על . שים"נגמ 7, טנקים 08, חטיבת צנחנים

יתר , בערב גיורא איבטח את הגשר הדרומי עם כח מסויים 06.03לקראת . תעלת המים המתוקים

 . החצייה יחד עם הצנחנים הכח התרכז באיזור

 

 064ד "מג

 יסיסמב" ורדית -וודאות  -סקרנות "רא ט אמר לי שאנחנו צריכים לנקות את הפרוזדור שנק"המח

שים ולרוץ במהירות ולתפוס את ציר "לבנות שדרה של טנקים ונגמ. זאת המשימה שלנו. טילים

, ש טנק"נסעתי טנק ראשון אחרי ברגר ומשם התחיל נגמ. הכל היה בקשר מהר מאד". סקרנות"

כולל , דפקנו את כל המוצבים שהיו לאורך האגם. נסענו באמת במהירות עצומה, טנק, ש"נגמ

המצרים ברחו למים ושם עלו על . ות הקשר שלהםשים לתוך תעל"זריקת רימונים של אנשי הנגמ

בפניה , גשר הבטון, מצאנו את גשר תעלת המים המתוקים. היתה שם מהומת אלוהים. מוקשים

. עברנו, לא היה שום בעיות" אורי"בצומת . הגשר לא היה תפוס והמשכנו". טסט"מערבה מציר 

עברתי את . ים ובמקלעיםליהם בתותחירינו ע. וראיתי כבר הרבה ערבים מסביב" צח"הגענו לצומת 

, סע: "ט התחיל לצעוק "המח. עצרתי, נסעתי ראשון. כקילומטר וראיתי שם איזה טנק "צח"צומת 



פעם ראשונה שנפגשנו . שם זה הלך ממש בקצב מהיר מאד. הספקתי עוד לדפוק אותו ונסענו, "סע

קיבלתי פקודה . התחלנו לירותבמקום הזה נעצרתי ו. שים שלנו שעבדו וירו כמו שצריך"עם נגמ

לעשות את זה בתנועה ואז באמת כל מי שהיה על הכביש צודד קנה ימינה וירה ודפקו את בסיס 

ריכוז " ודאות-סקרנות"ראיתי בצומת ו" 40-03סקרנות "הגעתי לאיזור בין . הטילים בלי להתעכב

ה זהלעזוב את הענין ט אמר לי "אז המח. ץ ולדפוק אותםלרו נתתי פקודה. של עשרות כלי רכב

 ונהה צפרה פנתקודה לפנות צפונה והשדנתתי פ, "בסדר"אמרתי ". מקצרה"ולנוע צפונה לאיור 

שים התחילו לרוץ "גמאיך שהנ .אלהה רוץ ובכל זאת לדפוק את כלי הרכבשים נתתי פקודה ל"ולנגמ

כלי  43-צצו מתוך מחפורות כ" 6007ריבוע "באיזור ". טנקים: "לכיוון הצומת הם נתנו צעקה בקשר 

כך שהראשונים מאתנו פתחו באש בטווח של , ק פרוסים מולם היות ופנינו צפונההיינו בדיו. מ"רק

זה הלך מהר , דקות 0היה שם קרב של . 'מ 0333-לוהרחוקים יותר בטווחים של קרוב ' מ 033

כל . שים"נגמ 04-טנקים ו 9אנו שם יותר מאוחר מצ. יתי שמישהו מהם ירהאני לא רא. מאד

דרך  תנועה צפונהוהמשכנו ב" מקצרה"עזבנו את . שים מצויידים בתותח לא רתע על הסיפון"הנגמ

אה רלי נ .והם אישרו כל הזמן שאלתי את הכלים השמאליים שלי אם הם רואים את הכביש. השטח

הגענו  .עשרות משאיות, כב מצרייםר ו הרבה מאד כליענ" ודאות"ל ע ".ורדית"ל" ננס"שנענו דרך 

אה כמו בסיס טילים אחד כי מדרום זה נר. 6409-ו 6408בסיסי הטילים  0-ל" ורדית"מצפון לציר 

כל הטילים פה , עשינו התקפה יפה. פה באמת אמרו לי בקשר למצוא טילים קטנים .יםהם קרוב

אלי הרי העיף כל מיני שבצד אני חושב . לי גם טנקיםשים ונדמה "עם נגמלסרוק ונכנסנו פנימה  ועפ

סגול "ענו עד הג. וירדנו דרומה לים האלההטי יסיסב 0גמרנו את  .ממה שחיפשו, םטילים קטני

. דיוק מה לעשותאיזור הבתים התארגנו ולא ידענו בב. בתים 4-0יש שם מחנה צבאי של , "470

כמה מטוסים עברו . רים לא ידעו שום דברצהמנדמה לי שעד השלב הזה . אני זוכראכלנו צהריים 

במקום הזה התחילו כבר לירות עלינו  .וםוגם החיילים המצריים עשו של, מעלינו ועשו שלום

ט אם לכבוש את אבו סולטן או לא "היה לי דיון עם המח. סולטן אני חושב-ארטילריה מאיזור אבו

, ה מחר אם נכבוש את זה היוםומתוך השאלה מה נעש שתל תחמווהחלטנו מתוך סיבות ש, לכבוש

 "סקרנות"רומה על בתנועה מהירה ירדנו ד .קיבלנו פקודה לחזור לצנחנים. ויתרנו על הענין הזה

 0שים עם "פ הנגמ"ר של תעלת המים המתוקים את מהשארנו בגש". אורי"וצומת " צח"דרך צומת 

כאשר כל הכח  ,לשמור ולאבטח את הגשר, ל"שים ומחלקת טנקים בפיקודו של מיכה דרוקר ז"נגמ

 אני ללי אאו. לא היה לנו אף פצוע כל הטיול הזהמשך מה לי שבנד, לסיכום אותו יום .חוזר לתעלה

של  בהיסטוריההיפות  ריוןלי נדמה שזאת היתה אחת מפעולות הש, לחמותכך בקי בתולדות המכל 

אני מציין זאת משום שבזמנו היתה פעולה יפה מאד של פינקו מעבר לאגם  .תולדות השריון בעולם

    .מהר מאד יפה מאד ובלי אף נפגע הפעולה שלנו הלכה בקשר. אבל לזה התכוננו במשך חודשים

 

 

 



     'פ ג"סמ

 ירינו.צוותנורמליים גם למפקדים וגם לאנשי הלנו מקלעים לא סוף סוף היו  "טסט"בתנועה על ציר 

אני , ירינו על המחפורות האדומות. אני נסעתי בסוף השדרה הפלוגתית. כמויות תחמושת אדירות

 תה פקודה לירות כל הזמן כי רצינו להכניסיה. כנראה הם הורידו את הראשים ,לא ראיתי אותם

עד שנכנסנו  .נוייר ,יה בטוח אם יש בהם מצרים או איןהיו פה חורשות שלא ה .םאותם להל

ט אמר "פה בפריסה ואז המחלעשות התק רצינו. ההתחיל לפרוס ימינוד דהג" אורי"ב". אורי"ל

ירינו תוך כדי תנועה  על בסיס הטילים הזה". תעשה את כל הדרך בשדרה, תחזור חזרה לכביש"

 עד אז. רוג אותי בפעם הראשונה לא יודע למההלאלי ניסה  שייםיפה בסיכום חשבונות א. והמשכנו

מאל והכניס לי צרור לא נורמלי בצריח שלקנה מימין  צודדהוא . אף אחד לא הצליח לפגוע בי

שממש קרוב לצומת תיאר אלא  כמו שגיוראהיה לא שזה כר ה אני זולגבי המשך התנוע. פקדהמ

, היות ונסעתי בסוף השדרה הפלוגתית אני לא ראיתי את כלי הרכב. ר צפונהובהתחלנו לש" צח"

רים "שים גוררי תול"היו שם נגמ ,י כל העסקכך כשהיינו במקום התברר ל מה שכן ראיתי ואחר

ן שלנו הם עמדו בכיוו כי ,ם שבהם הצליחו לתפוס עמדותכנראה שהראשוני ,שכנראה נעו בשדרה

ת אראינו רק הם היו בעמדות טובות מאד ו .רים למעלה"הצליחו להעלות את התול וחלק כבר

ממש . וזה היה מהר מאד, הכלל ראיתי שהיו פה פגיעות יוצאות מן לאחר המלחמה. החלק העליון

עמדה בכיוון מזרח  לוגה של אליהפ, הפלוגה שלנו עמדה מדרום. עסקות גמרנו את כל הבכמה דק

ראינו , בהתחלה ירינו פגזים, לגבי הירי על בסיסי הטילים. רךבע' מ 633הטווח היה . דרום מזרח

אחד  .תחיל להתעופףוע והוא מנדלק לו המנ, היו פוגעים בטיל. נו לירי מקלעיםולך ועברשזה לא ה

הוא , רוגדמאין לו כיוון , צרה לא רגילה תזא. ג"ק 533זה  .היה לא נעים ו וזהנהטילים עף לכיוון של

דתי בתוך י היחידי שעמאנ ,פה במחנה הצבאי ,לגבי החזרה. מתחיל להסתובב ככה בשמים

כשעמדנו פה היתה  .יהו אותנו והתחילו להוריד שם ארטילרזיה ראהכנ סוים הםובשלב מ המחנה

-פגז וה ומישהו הרביץ בו 8D ר עםה שראינו היה שנסע טריילר הכי יפהדב". חבית"תנועה על ציר 

8D אז חיברתי אליו כבלים, שכל רגע דומם היה טנק. גרר עוד טנקזרה הטנק שלי בשלב הח. עף 

ט "ואני שומע את המח לי התחיל מאד להתחמםשהטנק . המשכתי בגרירה חזרהואת כל הדרך 

ט "והמחזה הגיורא התחיל לטוס פה על הציר ". תנוע בכל המהירות"אומר לגיורא ברשת הגדודית 

 לבדי גורר איזה טנק תינשאר. לא נעים, פה מזדחל מאחורואני , "תיסע עוד יותר מהר"אומר לו 

. משאיות 4השמדנו איזה . צודדנו קנה לאחור ודפקנו כל הזמן לאחור. ומאחורי נוסעות משאיות

     .ן נשרפוהומשאיות גדולות  0ו רימונים לתוך בצומת זרקנ

 

 'פ מ"מ מ"מ

 הפלוגה ,("חושני"לדעתי הם היו יותר באזור )הטנקים שזיהינו וירינו  "מקצרה"אחרי מעבר צומת 

היו שם הרבה כלי  .ותישים ומשא"מספר די גדול של נגמ, טנקים 9טנקים מתוך  5השמידה שם 

ירינו  ,קיצרנו טווחים ,ירינו בהתחלה מטווח רחוק ,לגבי הקטע של שני בסיסי הטילים ,רכב



זה  ,גיורא דיבר על טילים קטנים. שים"ממקלעים ובסוף גם הכנסנו פנימה טנקים ונגמומתותחים 

הם היו באזור  .ענקיים שירינו עליהם מטווח גדול מאוד "פרוג"ני טילי שהיו שם  בהמשך .לא מדויק

זור שעשינו את חניון יבא .אשכולי ירה על שני הטילים והייתה התפוצצות יפה מאוד ."יתבח"

שהיו בצד הזה והפכו את הקנים  צידדו את המרגמות שלהם המצרים "470סגול "הצהריים ב

ר שהסתובבו "היו גם חילופי אש עם כמה אנשי חי .לירות לצד ההוא התחילו לירות עלינו ובמקום

לאחר מכן חזרנו השארנו את  .לא הסתערנו עליהם .' מ 0333הם ירו עלינו בטווח של  .שם בשטח

 .בגשר הבטון ל"המחלקה של מיכה דרוקר ז

 

 ט"מח

חוץ מהמפה עם הסימונים של היעדים עם שדות  מידע על האויב לא היה לנו. כמה דברים להבהרה

ולכן ברור היה שכאן הפעולה צריכה להיות מבוססת על מהירות תנועה ועל הפתעה  ,המוקשים

 ,ש"נגמ, טנק:  לכן הכל היה מבוסס על תנועה בשדרה על הכביש .מוחלטת ועל עוצמת אש רצינית

ראשונה שהמצרים ה הפעםשזה פעל משום שאני מניח  .לדפוק לכל הכיוונים כל הזמן .ש"נגמ, טנק

היה גדוד סיור  "מקצרה"ב ."מקצרה"זה היה באזור  ,הגיבו תגובה מתוכננת ומאורגנת ולא במקרה

זה שהם  .לבצע עלינו התקפת נגד ,שלנו זיוני שהוא קיבל פקודה ברשתות וזה נקלט ברשתותידיב

הם באו . פרסו יפה מאדהם נעו והת. הם לא הספיקו, רותה לא אומר שהם לא התכוונו ליזלא ירו 

עברנו דרך , נענו כפי שמצויין במפה, בשלב הזה הגדוד היה פרוס בצורה כזאת .מתמכיוון הצו

כאן כיוון התנועה של הגדוד היה ". מקצרה"לעלינו וחתכנו  ולכן, הטילים הזה אך הוא היה ריקבסיס 

תקף בכלל מהכח וחלק , ואז חלק מן הכח גילינו פה. ממזרח לכיוון מערב, כזאתפרוס בצורה 

היה  ,מזרחה "40סקרנות "עד אזור  "ודאות סקרנות"מכיוון צומת  הסיור תקףד גדו. בצורה כזאת

 בצד הדרומי של הגדוד ואז הודעתי ועמד ,ח"הטנק שלי ושל המס, ק"החפ, על רוחב די רציני סופר

אלי הגיע ונעמד משמאלי ואז הוא דפק את  .הפלוגה של אלי ,לגיורא שישלח פלוגה אחת משמאלי

זאת היתה בפירוש פעולה  .כל הטנקים בשטח כשרובם הגדול עומדים באגף המזרחי של הכוח

מה  .האמת היא שהופתענו בשלב ראשון .בוודאיהטנקים מ, הם גם ירואני חושב ש, מתוכננת

ר מחובר על הסיפון עם "לתו אוש היה "תברר שעל כל נגמוה ,ים עושים הסתערות"פתאום נגמש

  .ברגים או שהוא גרר אחריו

 

 'פ ל"מ

פ הצנחנים עם הפלוגה שלי ושלח אותי "ט קרא לי ואמר לי שאני עובר ת"לאחר הצליחה המח

כ קרא לי ואמר לי "בתחילה אמר לי להמתין ואח. ט הצנחנים"הלכתי למח. ט הצנחנים"למח

נכנסנו לשם ואמרו לנו להמתין . להצטרף לגדוד של דן זיו שישב על הדרך שמובילה לשדה התעופה

יחד עם הצנחנים צלפנו שם על כל מיני חיילים . שהסתובבו חיילים מצריים בשטח בין העצים משום

. ניסע ונדפוק אותם, ש וטנק שנוסעים"ואז דן זיו אמר לי בוא איתי יש איזה נגמ. שהסתובבו



היתה סוללה גבוהה מאד שאי אפשר היה לעבור ' מ 033אחרי , התחלנו לנסוע לאורך הכביש

". פה טנק נכנס הוא שוקע:"אמרתי לו ". כנס אני אחריך"א אומר לי הו. בצד היתה ביצה, אותה

עמדנו . וחזרנו עמדנו מתחת לעצים, בסוף הוא נכנס אחרי שאמרתי לו שאני לא נכנס, התווכחנו

שמעתי שהחטיבה נלחמת ואנחנו . ירינו עליהם, באו שם מטוסים. שם כל היום וצלפנו על מצרים

. נתנו להם אוכל ומים וזהו. חולצים את הנעליים, סיפורים, צנחנים ,עומדים פה כמו אינני יודע מה

היתה . שמעתי אז את הזקנה אומרת ברדיו שיש כח משימה בצד השני ואנחנו עומדים שלווים

אז קיבלתי . ט חזר ולא קיבלתי תשובה מדוייקת למי אני שייך"בינתיים המח. הרגשה של ניתוק

טנקים ופלוגת  5ואני עם , לשמור עליו, על הגשר טנקים 0ט של הצנחנים להשאיר "הוראה מהמח

נכנסנו , נסענו לשם. צנחנים נלך לכבוש שוב את שדה התעופה של דור סואר ולשמור עליו בלילה

איך שנעמדנו . נכנסנו שם לחניון לילה. עלינו שם על המבנים. עשינו שם טיהור רציני, באש

אמרתי להם . חלנו לקבל ארטילריה ממש עלינווהת, הצנחנים התחילו להחליף חוויות בקשר

עמדנו שם כל הלילה ולא היה שום . איך שהם גמרו לדבר נגמרה הארטילריה. שיסתמו את הפיות

 .        דבר

 

 



 4791מרץ  שדה תימן    -מ ומעלה "מרמת מ  -תחקיר סיכום המלחמה  

 04.09.94  -  הקרבות לאורך תעלת המים המתוקים  -'  ט פרק

 

 ט"מח

כאשר בבוקר כח קטן , התבצע בגדה המערבית של התעלה עיקר הפעילות של החטיבה 71.71 -ב

פעולות הלחימה התבססו על אבטחת ראש . של עמי עם מספר טנקים חצה גם כן את התעלה

שהגדוד " טסט"גשר הבטון על ציר : גשרים  2הגשר באיזור החיץ החקלאי כאשר החטיבה תפסה 

הביילי שיוצא משדה האחריות על גשר הגדוד של עמי קיבל את . של גיורא קיבל את האחריות עליו

. במקביל לזה יוסי שרון המשיך עם הצנחנים בחיץ החקלאי לכיוון צפון. סואר-התעופה של דור

עוד פעם , בשלב הזה היתה עוד פעם הפסקה בהזרמת הכוחות לאחר שהכניסו חלק מכוחו של עמי

 . היו קרבות די רציניים באיזור הגשרים 71.71-ב. סגרו את אפשרויות הכניסה עד אשר יוקם גשר

 

 262ד "גמ

 2קיבלנו גם . 955ש של גדוד "מים של פלוגת החרמ"בזחל קיבלנו תחמושת 71.71-של ה רבבוק

( שים"שם השארתי מחלקת טנקים ומחלקת נגמ)במקביל לזה קיבלתי דיווח מהגשר . מיכליות דלק

הוא פרס שם את . זה היה עם שחר. מ הטנקים מיכה דרוקר נהרג"שמ, שים"פ הנגמ"י אריק מ"ע

את אנשי . ל דרך העפר של התעלה המתוקה וטנק אחד באמצעהטנקים בלילה משני הצדדים ע

פ "בבוקר הוא קיבל פקודה ממ. כל הלילה עבר שקט. ש הוא שם על הגגות של החושות שם"החרמ

. ונהרג בזוקות 8וחטף מטח של ' מ 21מיכה התחיל לנסוע . שים לעבור את הגשר מערבה"הנגמ

הניעו אותו , הטנק נשאר וגם היה כשיר לתנועה. שים"ה מהנגמ'י החבר"הם פונו ע. התותחן נפצע

ש "פ החרמ"מ. יצאנו לגשר לראות מה קורה שם עם כל המטחים של הבזוקות. ולקחו אותו משם

אני התחלתי לנסוע . עשה שם סדר ,ומאגים 1.9, ם לתוך הבתיםטי"ירה ררנ, השתלט על העסק

בגלל התחמושת שהוא . גם אלי הרישל ברגר לכיוון הגשר כאשר יותר מאוחר הצטרף ' עם פלוגה ג

טנקים יורדים  9שים דיווח שהוא ראה "פ הנגמ"מ. קיבל מאוחר יותר הוא הצטרף רק אחר כך

, ברגר עלה על הגשר. אחרי שמיכה דרוקר נפגע אף אחד לא עבר את הגשר. לכיוון הגשר" צח"מ

ואז דיברנו בקשר . אחריואני הייתי טנק . הוא דפק את שניהם. ש"מולו טנק ונגמ ,איך שהוא עולה

 2קדימה נסע . שם הוא עשה תרגיל שרואים רק בסרטים. טנקים 2והוא אמר שצריך לדפוק עוד 

במרחק של הניח תותח בין השיחים והדליק אותו , הוא לקח אחורה. טנק מצרי עצר מאחורי עץ', מ

טנק . נים על המצריםהוא עשה עוד כמה תרגילים כאלה עם כל מיני פטנטים של זריקת רימו. 'מ 79

איך שהתחלתי לעבור . באותו השלב החלטנו שאני עובר אותו. י הוא דפק דרך קיר של ביתרביע

ראיתי שהוא עשה חור  .לפני האף ולא הבנתי מה פתאם הוא יורה על ביתממש אותו הוא ירה לי 

אז החלטנו ו. ש"טנקים ונגמ 2כ "סה. הוא ראה אותו דרך החלון, בקיר והדליק טנק בצד השני

והתארגנו שם בתוך ' מ 211-011ויצאנו קצת לשטח היותר פתוח עוד איזה  9-כנראה שאלה היו ה



ט שיורים עליו "במקביל שמעתי את עמי שהוא עובר את גשר הביילי ודיווח למח. איזה בוסתן

ואז הוא , אני לא ראיתי אותו, הוא ראה אותי, היתה לי שם בעייה של זיהוי. אני חושב" אורי"מאיזור 

הלך לאכול , ט נעלם לי שם"אחרי זה המח. זרק רימון על אחד הבתים שם וזיהיתי אותו

שלחתי . טנקים תקועים פגועים ואם אפשר לגשת לראות 2ועמי דיווח שנשארו לו שם , קלמנטינות

, כל טנק מחובר עם זוג כבלים, הטנקים היו מחוברים בכבלי גרירה 2-והסתבר ש, א"את טנק קש

אז רזי שפך מטפים , אחד מהשניים עלה ממנו עשן. מר מישהו ניסה לגרור אותם או משהו כזהכלו

הוא רצה  .ודיווח שיש שני הרוגים בצריח, ולא הצליח, פנימה והוא ניסה לכבות מה שנעשה בפנים

. הוא הסתלק וכשהוא חזר אלי הטנק התפוצץ. לפנות אותם ונתתי לו פקודה לעזוב את הטנק

דיווחו לי שגם נדב הגיע והוא . או משהו כזה 7211שום קרבות עד , הגשר וממערב לונשארנו על 

סואר עם הפלוגה של אלי הרי -חזרתי לדור .סואר-ארגן מול השער של שדה התעופה דורמת

". צח"הוא מדווח שרואה טנקים נעים מכיוון  7601-בערך ב. והשארתי את ברגר אחראי על הגשר

הוא דיווח שהוא  7111בערך בשעה . אחר כך אמר שיש יותר, טנקים 8-1בהתחלה הוא דיבר על 

. רצתי בחזרה לגשר. ומיד אחרי זה איש צוות שלו הודיע לי שהוא נפגע, "צח"טנקים באיזור  2דפק 

מישהו . הגעתי לשם היתה כבר כמעט חשיכה ואז כבר אי אפשר היה לעבור את הגשר מערבה

שם עשינו פעולה כל טנק . נה ואי אפשר היה לעבור את הגשרמדרום בין העצים ירה כל הזמן צפו

. תותח מקלעים ירי בכל הכלים ואחר כך היתה תזמורת שלמה, אלי נדמה לי עבר ראשון. לחוד

במקביל אדרת טיפל בפינוי של . תפס פיקוד בינתיים ,נדמה לי גדעון ,'מים מפלוגה ג"אחד המ

לקבל כדי ק שלי נכנס לטנ, אדרת הצטרף עם טנק .ברגר ווידא שיעבירו אותו לצד השני לרופא

במקביל . הפלוגה הוא לקח פיקוד על. מי ומה בחוברת עברנו מטנק לטנק כדי לראות. קצר תידרוך

כאשר אדרת עם מחלקת טנקים התארגנו . 2711הם הגיעו בערך בשעה . ביקשתי פלוגת צנחנים

" טסט"על ציר . רים ועם כל מיני כאלה"ולפלוגת סיור עם ת, ל מפלוגת הצנחנים על הגשרודוחלק ג

באותו . סואר-שאר הגדוד חזר לשדה התעופה דור. גם נח קיבל צנחנים, מחלקת טנקים של נח

         .לילה היה שם תדלוק והפגזות

 

     'פ ג"ממ "מ

למרות , היינו קצרים מאד בתחמושת. טנקים לא כשירים באיזור הגשר 2בבוקר נשארתי עם 

במזון ובמים היינו ממש , בתחמושת קלה. בגלל היום הקודם, מושת דרך אחד הגדודיםשהגיעה תח

ת שעשה א ראוי לציין נהג מיכלית דלק, דרך אגב. אז הייתי צריך לארגן את הנושא הזה. ריקים

לגבי . זה היה לקראת בוקר. ממש ניגש מטנק לטנק עם המיכלית, מלאכתו בגבורה תחת ההפגזות

אחרי , הוא לא חולץ בבוקר אלא העבירו אותו עם הטנק שהיה כשיר, ל"הפינוי של מיכה דרוקר ז

הוא שכב בטנק ואף אחד לא חילץ אותו וגם כשהביאו את . שהוא היה כבר הרוג לפחות שעתיים

. וזה מקרה חמור, הטנק לאחור השאירו אותו בטנק ואף אחד לא עשה את זה עד שאנחנו ראינו

לקחתי את יוסי על הטנק . כך אוהבים כלאני אולי עשיתי משהו שהרופאים לא , הפינוי של יוסילגבי 



החלטתי לא להוריד אותו בצד המערבי  ,ד נמצא באיזור הגשר"למרות שידעתי שהתאג, ורצתי איתו

, הבאתי אותו עד המים והורדתי אותו לתוך סירה. היות שהיו שם הפגזות וחששתי שיהיו בעיות

אחר כך הוא אמר לי שזה אחד הדברים שהצילו . שם הוא איבד את ההכרה, וד היה בהכרההוא ע

ד ובצד השני כבר לקחו אותו עם "מהסירה הוא הגיע ישר לתאג. ההובלה המהירה שלו, אותו

 מימין. טנקים 1-6בפלוגה היו . פיקודסי נפצע הגעתי לגשר וקיבלתי בערב אחרי שיו. הליקופטר

. בין הבתים, ד"טנק המג+ שם עמדו הטנקים של הפלוגה  ,עם שובך גדול לגשר היה כפר קטן

ירד הלילה . היתה שם גם ארטילריה". אורי"נוהלה אש כל הזמן להבהקים שבאו כל הזמן מכיוון 

בדיוק מול . לא היה נעים מכיוון שעמדנו בין בתים ועצים ולא ראינו שום דבר. והיה חשוך מאד

זה סינוור . ום שמישהו בשביל הכף הדליק אותו והוא דלק כל הלילההגשר היה מתבן בוטנים עצ

 9וקיבלתי , הפקודה היתה שאני צריך לשמור על הגשר הזה בלילה. אותנו ולא ראינו שום דבר

טנק אחד , טנק אחד מימין. ארגנתי את הפלוגה על הגשר. כח של צנחנים ומרגמות, רים"תול

למרות שזה לא . ל בלילה הקודם"ל מיכה דרוקר זכמו המחלקה ש, טנק אחד באמצע, משמאל

כשהתחלתי להוציא את הטנקים מאיזור הכפר ולדלג אותם . נראה לי לא ראיתי פתרון אחר במקום

אמרתי להם לעשות את הדרך . כל טנק שיצא באיזור הגשר טיל עף מעליו, אחורה לאיזור הגשר

יתר הפלוגה אמרתי , טנקים 0פרוסים  עמדנו. העברתי את כל הפלוגה לצד השני. במהירות אמוק

מופיעים  2201-ב. הפופיק רעד לנו 2201עד . להם לעמוד על הציר ולהמתין עד שהצנחנים יבואו

. ר בסיירת צנחנים"פ תול"מ, סרן עמיר, גבר לענין, כיר לי את הבחורגיורא מ. הצנחנים עם גיורא

, לי תסתכל ממול יש שם מצד ימין ביתהוא אומר , באים לגשר לראות מה קורה שם, עושים הכרות

עמד שם ראה מה שהטנק , ק רובינסון'הוא לא מספיק לומר ג. תסתכל דרך החלון של הבית

והטנק שעמד משמאל גם כן ראה את אותו הדבר , שאנחנו ראינו והרביץ צרור שלם ועוד פגז לבנין

חיילי קומנדו מצריים  28למחרת בבוקר ספרנו . היו שם הרבה מאד חיילי קומנדו. והרביץ לשם

הצנחנים ליתר בטחון גם . מוכנים לירי כולם RPGבזוקות , לבושים טיפ טופ, גוויות, בתוך הבית

רים נכנסו על הציר "תול, כשחזרו אירגנו את הכח. הרביצו שם טיהור עם רימונים, עברו לבית

תה שם חגיגה לא בלילה הי. הטנקים עמדו קרוב יותר, לאורך התעלה אחד ימינה אחד שמאלה

היינו מורידים אש . כל רבע שעה מישהו היה מגלה שם קומנדו מצרי מגיע מהצד השני. רגילה

לא . בבוקר היה שם בית קברות של פרות וכבשים. ט ורימונים"והצנחנים מרביצים ררנ, מרגמות

       .     ישנו כל הלילה

 

 'פ מ"מ מ"מ

הלילה . 'א0הוא היה , את המשאית דפק שם דווקא ברימברג, ל"לגבי הלילה עם מיכה דרוקר ז

לגבי החילוץ של  .ואז קרה מה שקרה רק בבוקר התחילה שם מהומת אלוהים, עצמו היה שקט

אריק סיפר לי אחר כך שהוא לא יכול היה . הצוות קפץ מהטנק ומיכה נשאר בתוך הטנק, מיכה

ולא , הרוגללא ספק שהמפקד דיווח מהתותחן  הוא שמע. להגיע לטנק כי היתה אש קלה די רצינית



שעה  ,ל כשעה"הוא ניהל שם קרב נק. ראה טעם לגשת לטנק שהיה מכוסה באש קלה די רצינית

 ,והעביר אותו עד לחצר אוני חילץ אותו, יותר מאוחר לקראת הצהריים לקחנו את הטנק משם. וחצי

 ,טנקים 2" טסט"אבטחה על ציר במשך כל היום נתנו . והשאיר אותו שם לפי הוראה ,ד שם"לתאג

אחרי שמיכה נהרג הוא תפס פיקוד על . מה שקרה שם עם סגן אשכוליקרה ואז בצהריים 

גם כוויות וגם , הוא נפל פנימה לתוך הצריח פצוע. נפלה לו פצצת מרגמה על הסיפון. המחלקה

. שלחתי אותו מיד לשם, אוני היה לידו, הטנק ואני שמעתי בקשרהצוות קפץ מ. רסיסים כנראה

ואז מכיוון שלא עשו את , פינה אותם, עלו על הטנק חזרה, הצוות ראה את אוני יורד מהטנק

האש הגיעה לצריח והתחמושת . הטנק התחיל לבעור ,התרגולת של כיבוי שריפות במהירות

כבדה כי הצריח לא עף ותחמושת קלה כנראה שלא היתה להם תחמושת . התחילה להתפוצץ

 .  התפוצצה בצריח

 

 סגן נח אבנת'  פלוגה מ 2מ "מ

 2קיבלתי ". 2טסט "הטנקים שנשארו לי במחלקה בצומת  2נשארתי עם  71.71-בלילה של ה

היה שם . התמקמנו שם באיזור הצומת. רים"ותול, ר מסיירת צנחנים"כיתות חי 2מים עם "זחל

רים "תול ,טנקים באמצע 2התמקמנו . שדה תירס ומקדימה בית עם פרדסמימין היה , משטח ישר

אירועים מיוחדים לא היו ולא ירינו כי לא . ככה בילינו את הלילה. ר"בצדדים ועל הקרקע אנשי החי

 .    זיהינו שום תנועה חשודה

 

 2ד "מג

אני  .יוו את הגדודשה' וז' שתי הפלוגות ו, 71.71-אצלנו קצת ארוך כי אנחנו התפצלנו ב 71.71-ה

וחיפשנו עד שמצאנו מי שאחראי על , "מצמד"ש הגענו ל"פלוגת החרמ' י ופלוגה' פלוגה ו עם

חלק . ש עוד הצליחה לעבור"גם פלוגת החרמ. וירדנו בצד השני" תמסחים"עלינו על ה. המעבר

ן התחילו עצרו את המעבר כי באותו זמאז . ד נשארו בצד השני"והסמג' ממפקדה עיקרית ופלוגה ז

. 72פ חטיבה "ת' ד  קיבל פקודה לעבור עם פלוגה ז"והסמג ,לתקוף את ראש הגשר מדרום ומצפון

ש לאורך הטנקים של "העברתי את פלוגת החרמ. ט"פגשתי שם את המח. טנקים 8בצד השני היינו 

 קיבלתי פקודה. גיורא והוריתי להם להתחיל לפרוק מהר את התחמושת לטובת הטנקים של גיורא

. פגשתי בשדה התעופה את יוסי שרון. לרוץ ולתפוס את המחנה הצבאי שנמצא מול שדה התעופה

ט הגיע "המח, התחלנו להסתוות. הוא אמר לי שפה מתקיפים מטוסים וצריך להתחבא תחת העצים

. היינו חדשים באפריקה והיה קשה לחפש במפה שם. ואמר לנו ללכת לתפוס את הגשר, אלינו

עם פלוגת צנחנים , בנצי לוי וזלמן קנטור, טנקים 2רפי אלעזר עם עוד " משנה לוז"פ את "קיבלתי ת

נתתי להם פקודה לרוץ לתפוס את . כבר היו ותיקים, הם הכירו את השטח. בפיקוד של נודלמן יצחק

חלק ממערב לגשר על . יילי לאבטחההתארגנו על הב. אנחנו הגענו אליהם מיד לאחר מכן. הביילי

החל מהרגע שהיינו במחנה הצבאי התחיל לרדת על ראש . חלק ממזרח לגשר, סוללת הרכבת



הספיק כבר להיפצע בגדה המערבית ולהתפנות לצד  ש"פ החרמ"מ. הגשר ארטילריה חזקה מאד

אז קיבלנו פקודה , סולטן-ה שיורדת על הגשר באה ממחנות אבוהחשש היה שכל הארטילרי. שניה

דרך שנעה  ט היתה לנוע ולחפש איזושהיא"הפקודה של המח .סולטן-ת לעלות על מחנות אבולנסו

ט יבואו מלמטה על הציר של גשר הבטון "כאשר הגדוד של גיורא והמח, לות על המחנותצפונה לע

השטח היה . מ של פלוגת הצנחנים"שקע לנו תיכף זחל, אני ניסיתי להיכנס צפונה. ובציר המחנה

פר ואז גילינו דרך ע, סילה היתה מאד לא ברורההדרך הזאת שאחר כך עברה לאורך המ. ביצתי

רצנו על הדרך הזאת כאשר ". אורי"זה עוד לפני צומת , סולטן-שרצה לכיוון צומת מחטת אבו

 ,לאבטחת הגשר ואנחנו רצנו עם הצנחנים לכיוון הצומתהשארנו את עממי עם מחלקת טנקים 

והתחלנו , רפי השמיד אותו, מיד טנק זיהינו, הגענו לצומת. מובילה" משנה לוז"כאשר המחלקה של 

אני כל הזמן חששתי  .התפרסנו ופתחנו באש". צח"ומאיזור " אורי"לקבל ירי שטוח מסלול מאיזור 

הצנחנים בינתים  .התחלנו לסמן את עצמנו ברימוני עשן. מגיורא שבא מדרום שהוא ישחיל אותנו

ואז . ר דווקא מכיוון דרום לצפוןהם התחילו לטה. קיבלו פקודה לטהר את הכפר שהיה משמאלנו

. טנקים 0והשחילה לנו  RPGטים "מתוך חלון של בית איזה חוליה של בזוקאים ירתה שלושה ררנ

הטנקים של ירון ושל ברגר  2. ל"את הטנק של ברגר ואת הטנק של פוגל ז, את הטנק של ירון

. טף בצריח והתחיל לבעורהטנק של אורי לוי ח. הצליחו להסתובב ונתקעו בשטח, נדפקו בממסרות

הסתערו על הבית הזה לא בהתאם לתרגולות שלהם , הצנחנים זיהו מאיזה בית פתחו עליהם באש

סילקנו אותם הצידה . היו להם כמה פצועים בטיהור הזה. ה'חבר 2של טיהור בית והשכיבו להם 

היו עם מעט לנו כבר שהטנקים . ועם תותחים השמדנו את כל הבתים שהיו קרובים לדרך הזאת

את הפצועים גם של הצנחנים וגם את ברגר שנפצע בקפיצה שלו פינינו לאחור עם . מאד תחמושת

פ הצנחנים "שלחתי את מ. שפינה גם שניים מהטנק של פוגל את אורי לוי ואורי חורש’ יעקובוביץ

ם הוא לא רואה שו, דיווח שבצריח מלא עשן, הוא עלה למעלה. לבדוק מה הולך בתוך הטנקים

פתחו את  ,המטפים הניידיםזרקנו להם את , ולמעשה את הטנק הזה אי אפשר היה לכבות, דבר

החלטתי לנסות לחלץ את הטנקים של ירון ושל ברגר . יצא סילון קצר של אויר וזה הכל, הפלומבות

את . את הטנק של ברגר רתמנו וגררנו אותו אחורנית לכיוון הגשר. עם המחלקה של רפי אלעזר

ט שהתחלק על הצריח "ירון היה בפנים ואז הטנק קיבל עוד נ. ל ירון אי אפשר היה לגרורהטנק ש

המקום היה נתון גם בהפגזה ארטילרית כל . החלטנו להשאיר את הטנק הזה במקום. ופצע את ירון

ט "ביקשתי מהמח .זה כבר היה בשעות אחר הצהריים". אורי"הזמן וגם באש שטוחת מסלול מכיוון 

, טנקים 2דיווחתי שנשארים בשטח . ולהתמלא מחדש, ע אחורנית חזרה לכיוון הגשראישור לנו

ק שפינה פצועים כמה פצועים היו "בדרך חזרה גם התחלנו לבדוק עם המט. ד בוער ואחד שלםחא

מ של הצנחנים ששני "מ זחל"כשהגענו לאיזור הגשר התברר כמעט בוודאות אחרי שעברתי זחל. לו

אז ביקשתי מגיורא ברשת החטיבתית לשלוח . אורי לוי לא פונו כנראהאנשי צוות מהטנק של 

. הטנק היה כבר במצב של דליקה רצינית והוא התפוצץ בצורה לא רגילה. מישהו לבדוק את זה

בדיוק כח צנחנים שעבר לאורך , הגענו לכאן. כנראה שהיתה בו עוד הרבה מאד תחמושת בבטן



אז קיבלתי פקודה להעביר את  עממי עם המחלקה שלו ו ,מסילת הברזל לכיוון סרפאום הסתבך

, עממי הלך. הכח של דן זיו שהיה נצור שם למעלה שהלך לחלץ את. פ כח חילוץ של הצנחנים"ת

ש "הבאתי אלי את פלוגת החרמ. את הצנחנים שלחתי". לוז"המחלקה של , טנקים 2נשארנו שם 

, שנפצע ברגר, ט שלגיורא יש בעיות"אבטחנו את הגשר ואז שמעתי מהמח. פ צונץ"בפיקוד הסמ

טנקים רצתי בחזרה את כל  2טנקים ועם עוד  2השארתי פה . שיורים עליו ותוקפים אותו טנקים

ירינו  .היו כבר דמדומים".אורי"טים מאיזור "אני זיהיתי רק נ. הגעתי לאיזור הצומת שוב. הציר הזה

שעות הלילה המאוחרות קיבלתי פקודה ב. האש פחתה וחזרנו חזרה לאבטח את הגשר. לכיוון הזה

ניגשתי  ט"לפני שנכנסתי למח, נסעתי חזרה .פ צנחנים"ט לבוא אחורנית אליו ולקבל ת"מהמח

תי אותם להתמקם בשדה הוצאתי אותם מאיזור ראש הגשר ושלח, למפקדה העיקרית של הגדוד

רה להעביר לה את קיבלתי את מחלקת הצנחנים הזאת ונעתי איתה מתוך מט. סואר-התעופה בדור

מהגשר נפתחת ' מ 211איך שאני מגיע בערך . 78.71-פ ולצאת להתארגנות לקראת ה"הגשר ת

פתח , ר בחיפוי רציני מהבניינים שהיו שם ליד הגשר"מתברר שזה איזה כח של חי. שם אש תופת

ה היו ערניים והצליחו לדפוק את 'החבר. ותקף את הכח שעמד על הגשר SLSעם   RPGבאש 

, זלמן קנטור הצליח להשכיב אותם. מהטנק' מ 71וליות האלה שנעו עם הבזוקות במרחק של הח

האש נפסקה ואחר כך . מ טיילנו על כל השטח שנפתחה ממנו האש"מ 87ואז עם מרגמה 

, טנקים 2-ש ו"פלוגת החרמ, ונשארנו שם כל הלילה עם הצנחנים התחדשה שוב ונפסקה שוב

לקראת דמדומים או קצת לפני זה עממי התחיל . של רפי אלעזרשל המחלקה  2-שלנו ו 2שמהם 

הוא גרר להם כל מיני כלים עד לראש הגשר ואחר כך חזר . כח החילוץ של הצנחנים לחזור עם

       .והתמקם איתנו

 

 ט"מח

שהתחילו לרדת ל מהגשרים לכיוון מערב בגלל הגדוד של עמי הופע, עוד שני דברים 71.71-לגבי ה

 ,אז הפקודה היתה שגיורא עובר דרך גשר הבטון .לכיוון הגשרים "צח"כוחות שריון גדולים מכיוון 

עמי יורד הנה במטרה לתפוס את רוחב הגזרה ולדפוק את כל מי שיבוא  .זור הזהיתופס את הא

מעבר החיץ  ריאח "אורי"ממערב לצומת  הועמי יהי "אורי"יהיה מדרום לצומת  שגיורא ,כלומר .הנה

אבל זה , סולטן ולהגיע בצורה כזאת-של אבו תוכנית לרוץ דרך הכביש המרכזיהיתה גם . החקלאי

התחילו  ".צח"לעבור את הגשר לצורך הקרב שהתפתח באזור היתה ההוראה שעמי קיבל  .בוטל

נעשתה א באותו שלב ואז אני הייתי ליד גיור. יעות גם מיוסי ברגר שרואים טנקיםלהתקבל יד

-תבצע בהדבר נוסף ש .סולטן-אבודובר על נושא של  רקבערב  .ירה בקשר בין גיורא לבין עמיבח

ט קיבלו "יחד עם הסמח ירונשל ברן כאשר חלק מהכוח של ש קלטנו את האוגדה ,בלילה 71.71

של החטיבה את  ,גיוראלחטיבה של גבי על ציר הכביש את ה, זור הגשרים והובילו אותםיאותם בא

זור שלו ותדרך יאל גיעט שה"נפגש עם המחשלנו ד "כל מג .עמיללתוך מחנה שדה התעופה  קהנת

 .78.71-אותו לגבי מה שקורה בגדה המערבית לקראת המשימות הבאות של ה



  סרן אליהו עממי  'פלוגה ו 2מ "מ

 .רשהמים של הצנחנים ועמי עם ירון נכנסו פנימה לחו"זחל 2-טנקים ו 0אני נשארתי בחיפוי עם 

ט של "צ עמי חוזר ואומר לי אתה צריך להצטוות עם סמח"אחה .עמדנו שם כמה שעות טובות

יצרתי  ,עליתי על הרשת". 07מסכה "ללאורך מסילת הברזל ולנוע צפונה  "ברק"הצנחנים על רשת 

אחרינו הצנחנים עם  ,טנקים 0התחלנו לנוע  .נאמר לי לנוע ממערב למסילה .איתם קשר

. יםראינו עוד כוחות של הצנחנעל תעלת המים המתוקים שעברנו את הגשרים כבדרך  .ים"הזחלמ

אני רואה  ,הגעתי לשם .דרך עברתי איזה טנק כנראה של ליסב ,"07מסכה "הגענו לאזור של 

 רואה אני מתקרב אליהם אני. לא אמרו לי כלוםולא ידעתי מה קורה  .ים עומדים בשדרה"זחלמ

אני מגיע עד  .ה פה תחנת רכבתתהי ,זה כבר התחיל להיות אזור בנוי מימין .שאין שם אף אחד

הסתכלתי שמאלה  ,תפסתי עמדה .ט נופל לי קרוב מאוד לטנק ממערב"מ האחרון כמעט ונ"הזחל

מים בית עם חצר "ואז ראינו ממזרח לזחל .לא זיהינו מה קורה שם בדיוק. וראיתי שם יעד רציני

ראיתי  ,ניגשתי לשם .עמד שם גם הטנק של ליס .ו שם אש קלהיר .שם ישבו כל הצנחנים ,גדולה

 .הוא היה שם עם הצנחנים בחצר .יםט"הסתבר שהוא חטף פגיעה מאחד הנ ,אותו עם היד חבושה

ר לי ברשת ט אמ"הסמח .יש שם איזה כוח וצריך להגיע אליו ,אני הבנתי שצריך להמשיך צפונה

תי סעאני נ .דקות 71בכדי להגיד מילה היה צריך לחכות בתור  ,גן נוראיברשת היה בל. החטיבתית

אני הייתי רץ במהירות מגיע  ,טנקים היו מחפים 2 .היו כמה עשרות מטרים בין כל בית .ראשון

  .אני מדגיש שוב שבקושי באופן כללי ידעתי מה קורה .במקביל לי עברו גם הצנחנים .מאחרי הבית

 .שצריך להגיע אליו ולהוציא אותובפנים הכפר צפונה זור זה ילא אמרו לי שישנו כוח מסוים בא

הגעתי במקביל לבית שבו היו הצנחנים  .המשכנו בדילוגים כאלה .בסוף התותח שלי הפסיק לירות

ירו שם  .הוצאנו את הפצועים על הטנקים וחזרנו אחורה .שכותרו היו להם שם די הרבה הרוגים

אחר כך  .סרטים שם 01איזה  ,הבטן אש קלה גמרתי אני את .מכל הכיוונים בעיקר אש קלה

רק  ניסיתי להסביר להם שזה לא .ו להם הרבה טענותיהו קוד של הצנחנים שםינפגשתי עם הפ

הסתבר שהם רצו שאנחנו נרוץ קדימה  .ר לא יודע איך לעבוד עם טנקים ולהפך"באשמתם אבל חי

הם טוענים שלא  .נענו במקביל עד הכוח יצא שאנחנו .בזמן שאני למעשה בכלל לא ידעתי מה קורה

 .שעות 2ה בתוך הבית ירו עליהם מכל הכיוונים איזה 'חבר 72הסתבר שהיו שם  .ירינו מספיק

באיזה שלב  .מ שאחד שם שכב על הגב וירה בגגות"היה להם זחל ,התקיפו אותם מכל הכיוונים

לפי דעתי הבעיה  .כלום חזר בחזרה ולא קרה לו ,מ אז ההוא עף עד הגג"פגעה בזוקה בזחל

 .אני כבר לא מדבר על זה שלא ידעתי בדיוק מה קורה. אותנוהמרכזית פה שלא ידעו איך להפעיל 

זה לא ואף על פי שזה אזור מלא צמחיה  ,תה בעיה לרוץ קדימהלא הי יכול להיות שאם הייתי יודע

הרבה  .ומאבטחים מהאגפיםר "מסביבך חי אז יותר טוב שרצים .נעים שם להסתובב עם טנקים

אמרו לי לירות על בית מסוים אז  .אף על פי שירינו די הרבה ,הזדמנויות לירות פגזים לא היו לנו

ופחדתי שזה יכול להיות הכוח שאנחנו  ,ר"לא רציתי לירות סתם כי הסתובבו שם הרבה חי .יריתי



על הטנקים והוצאנו אותם  העמסנו את הפצועים על אלונקות ,בסוף הגענו אליהם. הולכים לחלץ

 .אחורה

 

 סרן יונה דיאמנט 955גדוד ' ש י"פ חרמ"מ

 .חיפשתי את גיורא בשביל לתת לו את התחמושת .בבוקר עברנו על דוברות לצד השני 71.71-ב

הם לא ידעו מה  .זרתי להם את התחמושת לאורך הדרך והם התנפלו עליהפ .הראו לי בדיוק איפה

התנפלו על  .בסוף הם החליטו שהתחמושת קודמת .ו את האוכללקחת קודם את התחמושת א

מים "עברו כל הזחל .ה לטפטף שם ארטילריהליהתח .מים חטפו את התחמושת וברחו מהר"הזחל

ים כדי המעבר התחילו לרדת פגזים במ התברר שתוך .מ אחד שהוא עבר בלי אנשיו"חוץ מזחל שלי

ץ העביר את האנשים הם טוענים "ך הקמבאחר כ .נשאר רק הנהג והוא עבר .ואנשים קפצו

בצד  .שההרגשה הייתה מאוד לא נעימה לשבת על הדוברה הזאת כשעפים עליך כל מיני דברים

הביאו  .ישר בהתחלה מטח הראשון אני בעצמי נפצעתיבהתחילה לרדת הפגזה ואני חושב שהשני 

 .לחפשור התחיל לחתוך לחבר "אני רק יודע שהד ,אני לא יודע מה היה המצב שלי .אותי לדוקטור

זה  .ר נופל מעלי"ם אני רואה את הדפתא .יתה הפגזה רציניתאני זוכר שה ,בהתחלה שכבנו בחוץ

אני לא  .אחר כך הוא נשכב מעליך ,קודם הוא מפשיט אותך .היה נורא מוזר אם זה היה במצב רגיל

אם "אז הוא אומר לי  "?שתגעת מה אתה עושהמיכאל ה"שאלתי אותו  ,בדיוק זוכר מה אמרתי לו

ם קל ונלך הערב אם אני חוטף רסיס שנינו נהיה פצועי .אתה חוטף עוד רסיס אני מחוסר עבודה

 ".הביתה

 

 סגן עמרם צונץ' יפ "ממ "מ

 ,פ"הייתי בשלב הזה עוד סמ .ים האחרונים"הזחלמ 2במעבר התעלה אני עברתי עם הדוברה עם 

אחרי הורדת התחמושת ,התחילה שם הפגזה נוראית  .פ"כשרבע שעה אחרי זה הייתי כבר המ

-ו 7מחלקה ואת , קמוהכנסתי יותר בע 0כאשר את מחלקה  ,ים בתוך החורשה"פיזרנו את הזחלמ

כל חייל חפר . ו לחפור שוחות אישיותליה התח'החבר. פיזרנו לאורך הציר קצת יותר במחפורות 2

ר "פגזה סייענו לדהישבנו שם בזמן השבמשך היום  .מתחת לעצים בתוך הסוללות ,אישיתלו שוחה 

ישבנו שם  .מ על מנת לפנות פצועים"מדי פעם נקרא זחל .בפינוי פצועים לצד המזרחי של התעלה

, סואר לגשר הביילי-כאשר קיבלתי פקודה מעמי לנוע לעבר שדה התעופה דור 7611עד בערך 

אני , מדרום מערב 2מ "את מ. מים"זחל 0הכנסנו , הגענו לגשר. על הגשרלהתמקם שם לאבטחה 

קיבלנו . אני עמדתי באמצע במעבר של גשר הביילי. מים יותר צפונה"זחל 2פ לקח "והסמ, ממערב

השארנו בצד השני של תעלת  7כאשר את מחלקה , טנקים לסיוע בצד המערבי של הגשר 2עוד 

מעבר לתעלת המים . התמקמו באותו מקום 87והמרגמות , גם שם עמדו טנקים. המים המתוקים

. עמי כבר הזכיר את הנושא של חוליות הטנקים. המתוקים היתה שם חומת אבן והם חסו בצילה

, ה שמעו רשרושים'החבר. רים לעבר הטנקים"התקרבו חי. היה הקרב הראשון 2701בסביבות 



מרגמות . ות כולנו פתחנו שם באש תופתתוך דק. פגז בחורשה 78התחילו להרביץ והכניסו איזה 

. אנחנו ירינו שם קצת. ר באיזור החורשות"קצת לפני הלילה עוד הסתובבו חי. מ עם זרחן"מ 87

תקועים על " שוט"טנקי  2היו שם , היה שם עוד קטע לא נעים כשעממי חזר מאיזור הסרפאום

לא היו לנו בזוקות או . ו שםהסוללה ופתאם אני רואה טנק מתקרב אלינו ואנחנו בדיוק התמקמנ

 . היתה עד פעם היתקלות ופתיחה באש 2211-ב. בסוף אמרו לנו זה כוחותינו ונרגענו. טים"ררנ

 

 ר מיכאל טואף"סגן ד 2רופא גדוד 

אמרו לנו לעלות על דוברה ולמזלנו בדוברה הזאת . 71.71-אנחנו הגענו לגשר יחד עם עמי ב

בדרך היא , הדוברה לא חיכתה ועברה לצד השני. ו אחורהמ אחר שבר אקס ולכן גררנו אות"זחל

וכשהגענו לצד השני כעבור מספר דקות , עברנו בדוברה אחרת. חטפה פגז ויצאה מכלל פעולה

אנחנו היינו באיזור . פ"התחילה הפגזה ארטילרית די רצינית וכבר במטח הראשון נפגע יונה המ

אחרי שטיפלתי ביונה התחילה . ת ארטילריהכל התקופה הזאת היינו תח, הגשר כיומיים וחצי

עצים שהיו  2דקות נדפקו  2ובתעלה שאני שכבתי בתוך , נשכבנו בתוך תעלות, הפגזה חזקה מאד

כל , למרות שהיתה ארטילריה כל כך רצינית. במרחק מטר מהתעלה ונפלו כל אחד מכל צד שלה

התיקונים של הטנקים וכניסת וכל  75-חלק מה, ש"כל החרמ. הזמן נוספו אנשים לאיזור הגשר

ץ או למי שהיה ואנחנו "לא הועילה שום פנייה לקמב. הכל התקיים באיזור מוכה אש, הנפגעים

 . כמעט בלתי מוגנים, עבדנו בתנאים קשים מאד. 75.71-נשארנו שם תקופה די ממושכת עד ל

 

 955ד "סמג

. טנקים 1של אמנון עמיקם עם  בפיקודו' ומצאתי שם את פלוגה ז" לקקן"בבוקר הגעתי ל 71.71-ב

ות אחד עם מיכלי דלק והשני עם בעי. טנקים דפוקים של עממי בטיפול החימוש 2היו שם עוד 

. עם מיכלית דלק ומיד אחרי זה הגיעו דוברות שעכשיו מסתבר שזה היה נדבאורי זכאי הגיע . צריח

הצלחנו . עם הדוברות עשינו תחרות. שמענו בקשר מעמי שאם אנחנו רוצים לצלוח שנרוץ מהר

היה שם מפקד . היה עוד שקט, "מצמד"נכנסנו לתוך . בדרך איבדנו מיכלית דלק אחת. לאגוף אותם

נתנו להם לעבור ואז . לי נאמר שנעביר קודם את התחמושת ואת הדלק על התמסחים. האוגדה

, 72 יבהלהצטוות לחט הוא אמר לי .מ של האוגדה"עצר אותנו קצין האג. ניגשנו עם הטנקים

. הוא הבין את הרמז והסתלק. ואמרתי לו שאם הוא לא יורד מהטנק שלי הוא כבר לא ירד לעולם

בעצמו  מפקד האוגדה, ניסנו פעמיים לעבור ולא הצלחנו. וזה הספיק לנו 72יום קודם היינו עם 

שאמר לו לעלות על הרשת של ביקור של ראש עיריית תל אביב בל אמנון קי. חסם לי את הדרך

" שיק"פקודה לשלוח את הפלוגה לאיזור  72ט "רשף מח אני בינתיים קיבלתי מאמנון. יפה עמיר

. 72ט "ושם לפגוש את מח" נחלה"לי נאמר לגשת לצומת . לא ידעתי מי זהש ששם עמד גדוד

את נדלקה הדוברה שחסמה אז . באותו שלב התחילה לרדת ארטילריה ומטחים של קטיושות

נעמדה בערך באיזור ' פלוגה ז. שנייה נדפקה פה על הציר בעיקול בדיוק ודוברה, היציאה מהחצר



 2אני עם מחלקה של אמנון ועוד . פ הגדוד של עמיר יפה ונלחמה שם"ת" שיק"בציר " 292אדום "

נענו קצת באיזור הדיונות ונאמר לנו שיש  פה שדה ". טרטור"נכנסנו על ציר  ,טנקים שהיו דפוקים

, "טרטור"התחלנו להתקדם לעבר הכביש מצפון ל. לפני כן על המוקשים מוקשים וטנק אחד עלה

הטיל  72ט "המשימה שמח. טנקים 5לנו היו  .72טיבה נכנס גדוד של ח" טרטור"כאשר מדרום ל

הידיעות שלו היו שכוחות שריון מגיעים הנה . ולבלום" טרטור"עד " שיק"עלינו היתה לתפוס מ

טנקי  2ועוד ' הטנקים של פלוגה ח 0עמדו " לכסיקון-טרטור"ת בצומ. ומנסים לסגור את ראש הגשר

61M טנקי  0היו פה . מים"וכמה זחלT ,נראה לי עזוב לגמרי ולא " טרטור"אחד ממש קרוב ל

, ירינו בהם. הם לא ירו. השניים האחרים נראו עזובים ואחר כך הם התחילו לנסוע. התעסקתי איתו

תי טנקים גם לא ראי. וץ מזה לא ראיתי שום טנקיםח. אחד הסתובב והשני עמד על הסוללה

ר שכל הזמן ניסו לברוח מהחווה הסינית ולעבור "בשטח היו כוחות חי". מצמד"שמנסים לחסום את 

יש רק , אמרתי לו שטנקים אני לא רואה. שאל אותי מה נשמע אצלנו 72ט "בשלב זה מח. לתעלה

. ברור שלא הסתערתי. ה הסתיימה השיחההפקודה שלו היתה לנסות להסתער עליהם ובז .ר"חי

תפס אותנו . ואז נפרדנו לשלום" נחלה"הוא כבר עמד אז אחרי . הוא קרא לי חזרה 7211בסביבות 

אחר הצהריים היה  7111-7601בסביבות ". מצמד"קי אבן ונתן לנו משימה חדשה לשמור על 'ג

י והביא לנו דלק 'ורג'גיע גמהחטיבה שלנו ה. קי ניהל שם את העבודה'כבר גשר מונח כאשר ג

שם עמדנו כל  ,"מצמד"שמור לו על ט של הצנחנים שתדרך אותנו איך ל"סמח שםהיה . ותחמושת

בבוקר והתחברנו אל הטנקים של הגדוד בתוך המחנה  78.71-אנחנו חצינו את התעלה ב .הלילה

  .טנקים 2סואר ליד מגדלי המים כאשר צרפנו לגדוד עוד -של דור

 

 'פ ל"מ

בשדה התעופה  סקיבלתי הוראה מהצנחנים להתפר .בבוקר היינו בשדה התעופה 71.71 -ב

וצלפנו על כל מיני  ,נו שם מתחת לעצים והסתווינו עם שיחיםסהתפר .מ"מוכן להתקפות נ להיותו

 ,מה קורה ,שאל אותי מה עושים ,עמי הגיע אלי .בצד המערבי של שדה התעופה וערבים שישב

 .היה שם מחנה שלא ישבנו בו. שלחתי אותו לצד הדרומי .להכניס את הגדוד שלוואיפה יש מקום 

ט "ט או הסמח"אז התחיל המח .כמובן ששמחתי לחזור לכוחותינו ,הוא אמר לי לעבור לרשת שלו

ט שלנו "בסוף התקשרתי למח. שאני עובר אליוועמי אמר לי  ,של הצנחנים לומר לי שאני עובר אליו

עברתי לרשת של  .טנקים לעבור לצנחנים 9ואני עם  ,פ שלי לעמי"ר את הסמלהעביוהוא אמר לי 

 0ואני עם , ברשת" נגר"קיבלתי פקודה מחלקה אחת להעביר לגדוד של דן זיו שנקרא  .הצנחנים

ד צביקי "ולהתייצב שם אצל המג, "'אדום ב"לרמפה שמסומנת , "יורק"טנקים לעבור צפונה לאיזור 

אמר לי לעמוד  ,הגענו אליו .כבר פרצו שם את הדרך ,שנו לאורך הכבינסע ."תבן"בקשר שנקרא 

הם התעכבו  .שדה התעופהמממש ביציאה  ס זחלשל ליס פר' ב 2בינתיים  .עצים ולחכותבצל ה

צביקי שלח אותי לבדוק בדרך הזאת שיוצאת  .קנו אותו והצטרפו לגדוד של דן זיוישם עד שת

ולהתחבר לפלוגה שלו  ,אם טנקים עוברים ,ילייהיה שם גשר ב ,"701סגול "לכיוון  "'אדום ב"מ



הגענו  .בכל אופן עברנו על הגשר ,לא ידעתי אם טנק יעבור על הגשר או לא. "701סגול "שישבה ב

הצנחנים שמחו מאוד שמישהו בא אליהם ודבר ראשון . בתוך המים ייראהיה שם גשר  ,701-ל

די פחדתי מכיוון שהיו שם אבנים  .עלת המים המתוקיםעברתי את ת .שאלו אם יש לנו אוכל ומים

נכנסנו  .טנקים 2ועברנו לצד השני  ,התובה התמלאה במים ,נכנסנו .ולא ידעתי אם טנק עובר או לא

אז   .לא ידעו בדיוק להסביר לנו מה קורה. לא ערבים פהמ, ותחכו אמרו תעמדו .שם בין הבתים

על  "סרוק"זיהינו באזור  .הגענו לרמפה .ין שםקיבלתי פקודה לחזור בחזרה לרמפה ולהמת

ד "דיווחתי את זה למג .הסוללה יושבים הרבה מאוד ערבים וחלק עוברים בשחייה ממזרח למערב

אמרתי נתקדם יש  .לא ידעתי איפה יש כוחותינו. של הצנחנים והוא אמר לי להתחיל לירות עליהם

 0נסענו בשדרה על הכביש  .חיל לדפוקנגיע אליהם ונת ,שם עוד רמפה יושבים שם כוחותינו

הם  .להם היו פגיעות ומה שמפליא שזה לא הזיז .כיםיהתחלנו לירות עליהם מע ,נעמדנו .טנקים

על יד  .השאר נשארו אדישים ,מי שהתעופף התעופף ,פגענו בהם ,ישבו ממש קבוצות גדולות

לים כיהיו שם מ ,למזרחיתהם העבירו מים מהגדה המערבית ממנה היתה נקודה ש' רמפה ב

בקצב כזה אני עלול  ,ראיתי שעם הפגזים זה לא ילך .מברזנט גדולים והיה לנו עם מה להתרחץ

, לא"הוא אמר לי . ביקשתי ממנו שהכי יעיל זה להתחיל להוריד לשם ארטילריה .לגמור את הבטן

 ,פגזים התווכחנווון שלא היו לי כל כך הרבה יכמ. "תחסוך בתחמושת ,לדקה 7תתחיל להרביץ 

אז חזרתי  ,בסוף ידעתי שהוא יושב שם על הרמפה על האולימפוס שלו ולא מביט בדיוק מה קורה

בשעות הצהריים פתאום הוא מודיע לי שהגדוד של דן זיו נתקל בסרפאום  .לאחור והעסק נרגע

 ."מסכה"ציר  נסענו לאורך .מים"זחל 1-6 עלטנקים ופלוגה  0יצאנו  .בבעיות ולרוץ לשם לחלץ אותו

לא ידעתי למי הם  .טנקים רצים צפונה 0באותו שלב ראיתי  .גשר עברנו לצד השני אבאיזשהו

אני כל היום שמעתי את . המסילה נמצאת על סוללה גבוהה .נסענו לאורך מסילת הברזל .שייכים

וכל  שלב לא שמעתי יותר את ליס אאיזשהוב .שעבד עם דן זיו על הרשת שלי וניהל שם קרב ליס

' מ 911בערך  .יש שם עיקול במסילה ,כשהגעתי לאזור סרפאום .הזמן חששתי שקרה לו משהו

בדיוק  .ירו שם כל הזמן .זחל על המסילה סשהוא פר ,שלי שהיה עם ליס' ב 2יתי את לפני זה זיה

בדיוק  .באותו שלב התפוצצה לי המערכת ההידראולית וכל הזמן צעקו לנו לרוץ קדימה לחלץ אותם

שיעברו אותי ' ב0-מ נעים שהיה שם ול"למ סימנתי .הטנק שלי הפסיק לצודד .ה קורה לא ידענומ

. בדקתי מה קורה ורק אז התברר לי שהצריח לא זז בכלל .פשוט חבל היה על הזמן. קדימה

והתחיל לאבד  התפוצץש ט"הוא חטף רסיס ביד מנ .התחילו לירות שםובינתיים נעים נכנס פנימה 

למרות  .עשה לו חסימת עורקים וזה הציל את החיים שלו ,ת חבש אותו בטנקהצוו .דם רב

' ב 2טנק לגבי  .גשרלאמרתי להם לפנות אותו לאחור  .שהפציעה לא הייתה קשה הוא איבד דם רב

ואז הם  ,נכנס ועבר את העיקול פתחו עליו באש ברגע שליסש היה מה שקרה שם ,ס זחלשפר

בינתיים כל אותם  .זחל ונשאר תקוע סשבר על המסילה הוא פרגע שהוא בר .שברו לתפוס עמדות

מה "אני שואל אותו  .הוא עמד וירה .ערבים שברחו מהגדה המזרחית פשוט התנפלו על הטנק הזה

היו כמה  ."עומד ויורה ושום דבר לא קורה, אני מרגיש כמו יוסי לפר"והוא אומר לי  "?העניינים



תה הזדמנות ובא .והם ירו שם בחול ולא עשו שום דבר צנחנים שהשאירו אותם לאבטחה מסביב

אני ידעתי שיש  .הטנק הזה דפק כמה משאיות ואמבולנס והרבה ערבים שנעו מכיוון מזרח אליו

זה י שאלתי אותו מ .ש טנקים ושאני אתחיל לתפעל אותםיד צביקי אמר לי ש"המג .טנקים קדימה

אף אחד  ,"מוסקיטו"ניסיתי לקרוא ב .א לא ידעהו. אלה ואם הוא יודע איך קוראים להםהטנקים ה

רצים עם  2ד "אז דבר ראשון אצלם יש לכל מג .ביקשתי ממנו שיברר בחטיבה מי זה .לא ענה

זה לוקח די הרבה זמן עד  ,ד או שאין לו זמן אליהם"אם הם לא משיגים את המג .מכשירי קשר

ופן אני התחלתי לחלץ בכל א. 'וכו ועד שהוא נותן ועד שהקשר מעביר ,ד"שזה עובר מהקשר למג

החלטתי לנסות להוריד לו את הזחל ולהרכיב  .היו הרבה בעיות להוציא אותו .זחל סאת הטנק שפר

התחילה לרדת  .לא עשו שום דברשבהם דו שם בשטח והצנחנים מר שע"תול ייפ'נעזרנו בג .אותו

 .והתחלנו לצאת החוצהואז רתמתי אותו והשארנו את הזחל על המסילה  ,עלינו אש מרגמות

 .היה לו קשר עם הצנחנים והם כיוונו אותו ,הוא עבר. 'ב0ינתיים מהפלוגה שלי נשאר הובר ב

הצליח  .פה שהיו עמדותיאטים ו"ירה שם על נ ,הוא התקדם קדימה .הסבירו לו בדיוק מה קורה

כשהם נחלצו הוא  .שהיה תקוע שם נחלץ גם כן ליס .להגיע לצנחנים ובסוף עם עממי יצא החוצה

אנחנו נחלצנו לאחור כאשר  .נסע עם הטנק הפגוע אחרי הטנקים של עממי והגיע לשדה התעופה

 ,היו ערבים בשטח .הטנק שלי לא יכול לצודד והטנק שגררתי לא מסוגל לנסוע בכוחות עצמו

כמה היו שם  .חזרנו ומתברר שיש כל מיני ערבים שצלפו עלינו .כשעברנו צפונה לא ראינו אותם

צנחנים על  71אנחנו עם מקלעי מפקד ועוד . ל הטנקיםע מאס להם ללכת ברגל והם עלוצנחנים שנ

נפגשנו  ,שלי הצטרף אלי שוב פעם' ב0לאחר מכן  .כל טנק פגענו בכל מיני ערבים שהיו בשטח

טנק  .שלי לא מצודד. טנקים 2ד בפלוגה בשלב הזה היו תחת הי יל . ברמפה איפה שהצנחנים ישבו

 דוי שיעמלא רצית, אמרתי לו שימצאו איש צוות ויחזרו אלי .זור הגשרים בלי איש צוותיבאהיה חד א

עתי שיש אנשי צוות שמסתובבים כל הזמן יד. ("ויטנאם"קראנו לשטח )אנשים  0שם טנק עם 

חוץ מזה ירד הערב ולא רציתי  .ולחזור אלי ושהו מטנקים שנפגעיאמרתי להם למצוא מ. מיותרים

הטנק בלי הזחל עד הבוקר הצלחנו לתקן אותו אבל הוא לא היה כשיר לנסיעה מפני  .ר לבדשיחזו

 .שהוא עמד לשפוך זרוע

 

 סגן ראובן ליס ' פלוגה ל 2מ "מ

היתה הפגזה וזה  .נשארנו לתקן שם .שדה התעופהמבדרך  זחל סשלי פר' ב2-אני אתחיל מרגע ש

הוא ירד לגמרי הצידה מהזחל אז  .לו את הזחלקנו יתשל שעה עד ש זה היה עניין .לקח קצת זמן

הוא  ,ל דן זיו"ד הצנחנים סא"אז פגשתי את מג .היינו צריכים למשוך אותו עם כבלים מטנק אחר

היות ולא הצלחתי ליצור קשר עם מישהו שיאשר או לא והוא הבטיח לי שלא  .אמר לי להצטרף אליו

נו מערבה צרו ,על תעלת המים המתוקים עברנו את הגשר .אז נסעתי איתו ,נשתעמם יותר מדי

משום מה הבן  .חזרנו והוא החליט לנוע על המסילה .לכיוון איזה פרדס שיש שם עם בית קברות

תברר שקצה התותח שלי זה ה .אדם כל הזמן חשש מכוחותינו וגם אני חשבתי שלפנינו יש משהו



ואז התחילה המלחמה שלי עם דן זיו  ,כ היה נחות"השטח סה ,נענו על המסילה .היה קצה כוחותינו

כמו ו ,ות על מנת שאוכל לצפות בשטחביקשתי ממנו שייתן לי לעמוד בעמד .איך לפעול במקום כזה

ד זה לוקח "שיוסי אמר העסק הזה אצלם הולך עם קשר ועד שאפשר להשיג איזה משהו ברור ממג

והוא התעקש  ,היו עמדותכמובן שם לא  ,עמדנו בצד .בסוף הצלחתי לשכנע אותו .דקות 9-כ

גם זאת הייתה  .המשכנו וביקשתי ממנו לאפשר לי לחפות באש .להמשיך הלאה בדרך הזאת

נסענו עד שהצלחתי לשכנע אותו שאני לא מוכן להמשיך לנוע בלי חיפוי תוך  .דקות 9-מלחמה של כ

הווים מטרה במשך כל הזמן ניסיתי להסביר לו שאנחנו בתנועה למעלה על המסילה מ .כדי תנועה

במקרה הטוב אנחנו . מצד ימין אל ועוד כל הסופים והחרות האחרותהיו בתים משמ. מצויינת

אז  .זה לא עזר הרבה. מחפים באש לכיוון הבתים אבל למעשה אנחנו מזמינים את הבזוקות

שלי לעיקול ' ב2כשהגעתי עם  .וזה לפחות נתן הרגשה יותר נעימה באש יבחיפו ודלעב התחלנו

מאחורי כי הייתי משוכנע ' מ 911-מסילה לפני סרפאום נתתי הוראה לגור שלי להישאר כשיש ב

אחרי העיקול ישנה סוללה . עברתי בשלום את העיקול. ששם אנחנו נחטוף את המארב הקרוב

. איך שעברתי את הסוללה זיהיתי את המתחם, ממש לפני מתחם סרפאום, בהמשך המסילה

אש . י להיות מוסתר ואז הסמל שבר שמאלה ופרס את הזחל שלוכד' מ 9נסעתי לאחור , נעצרתי

הסברתי לו שאני לא זז עד . דן זיו דרש שנרביץ כמה פגזים ונסתער. נפתחה עליו יותר מאוחר

. דקות לשכנע אותו 9גם זה לקח איזה . שהוא לא משאיר כח שלו שיחפה ויאבטח את הסמל שלי

אחר כך המשכנו וההסתערות . מים"זחל 1נענו עם אני חושב שעד לשם , מים"זחל 2הוא השאיר 

כמה פגזים לאיזה הוא העביר לי בקשר תכנית פעולה שנרביץ על המתחם . מים"זחל 9היתה עם 

שהסתובבו  ר"אנחנו זיהינו בבירור שם כמויות עצומות של חי. בית דו קומתי שם ובחזית לתחנה

הסברתי לו את המצב וניסיתי . במקלעים דפקנו עליהם כל הזמן מעיכים ודפקנו עליהם גם. בשטח

יזמין , יעצתי לו שידאג להורדת ארטילריה חזקה על המתחם. ללמד אותו איך עובדים במצב כזה

היות וזה הלך דרך הקשר ביקשתי . טנקים שיעלו לעמדות סבירות לצפות ורק אחרי זה להסתער

אה פחות או יותר את השטח בעזרת המשקפת הוא ר, הוא ניגש לטנק שלי. שיעלה על הטנק שלי

אני חשבתי שאו שהבן אדם לא מאוזן או שהוא צודק וזה ". עזוב זה מפקדות ודרגים"ואמר לי 

זמן שאנחנו נסתער כשאני מה שברור חשבתי באותו רגע שב. יץמפקדות ודרגים וצריך לרוץ ולהרב

דרך . זה עניין אותי. ט או הבזוקות מקדימה אם אני אספיק לדווח לאחור שנפגעתי"אחטוף את הנ

הבנתי שאין פה הרבה מה לשחק וחששתי שבמידה ואני לא אסכים להסתער . אגב לא הספקתי

גם לפי , עד היום אני חושב שזה מה שהוא היה עושה. הוא פשוט ירוץ קדימה עם הזחלים שלו

בן אחרי הפעולה הזאת אני מתרשם שפשוט ה. העדויות של החיילים שלו שטוענים שזו הדרך שלו

הוא רצה לשים יד . לא הייתי מצליח לשכנע אותו, אדם יש לו איזה שגעון חיסול וזה לא היה עוזר

. עשיתי מלא מחדש. בשלב הזה התכוננו להסתערות. על איזה מפקדה שם בבית הדו קומתי

התותחן ירה שמאלה ואני , דפקתי כמה פגזים והיות ותוך כדי תנועה לא היה טעם לירות בתותח

הרגשתי זעזוע . חטפתי מצד שמאל' מ 211-לאחר כ. א היה ברור באיזה צד יש יותר אויבימינה ל



אמרתי לנהג להמשיך לנסוע ותוך כמה שניות פרצה שריפה חזקה מאד . ט"ומתברר שחטפתי נ

בכל אופן . דקות 2-כ זה בער, במקרה הוא לא התפוצץ. התברר אחר כך שנדלק פגז מעיך, בצריח

. ר גם כן הצליח לקפוץ החוצההטען קש. יש איש צוות מתחתי, י לא יורדהבעייה היתה שאם אנ

ריקן מים בשביל 'אחרי שנחלצנו הנהג רץ להביא ג. הטנק משום מה נעצר ודומם. התגלגלתי

אחרי זה תחת חיפוי חילצתי את הטנק ולקחתי אותו בכיוון . זה יוסף גרסיאני. הפצועים ונפגע

 ,הצנחנים. למחרת אני התפניתי. מבחינתי שם נגמרה המלחמה. מים בדרך"זחל 2גררתי . התעלה

וזה במקום ' מ 011ממש לאחר גע ד כנראה שנפ"מ של המג"הזחל. ד רצו קדימה"זחלים עם המג 2

שזאת מלכודת לא , הוא תכנן לרוץ ולעבור את התחנה. שעממי פגש אותו אחר כך וחילץ אותו

ניסיתי  .זה כל מה שהיה שם, אחד נשאר מאחור מ"מים עקפו אותנו וזחל"זחל 2בקיצור . רגילה

אבל היות ועממי גם היה מסופח לאן שהוא הוא לא כל כך ידע למי , לקשר בין עממי לבין הצנחנים

 . הוא שייך והעסק הזה לא דפק

 

 ט"מח

של  261ש "חטיבת בסל :בלילה הגיעה האוגדה של ברן והמשימות של האוגדה היו אלה 71.71-ב

של נתקה הייתה  המשימה של החטיבה. "צח"המשימה שלה הייתה לכבוש את  עמיר יבמ ג"אל

היה  ."רלע"ולכבוש את  "חיפה"ן בציר סולט-דרך מחנות אבו ,של עמילי יילעבור דרך גשר הב

ד "כל מג .אני הצעתי לו דרך איפה לנוע ואיך להפעיל את הכוחות .מפגש ביני ובין מפקד האוגדה

. ר הם פורצים פנימה ועוברים קדימהתה שעם שחהתכנית הי .בגזרתוט "נפגש עם המחשלנו 

 .לאבטח את הגשרים ולגמור את ההתארגנות ,יתה להישאר במקוםבאותו לילה המשימה שלנו ה

אלא כל פעם היו כמויות קטנות של  ,עד אותו שלב למעשה לא עשינו אף פעם מילוי מחדש רציני

בבוקר קודם  78.71-התכנית היתה שב .ות יותר גדולהבלילה הגיעה כמ 71.71-ב .דלק ותחמושת

ש "חטיבה של בסלהכאשר  ,דבר נוסף שכדאי פה לציין .ונהיה מוכנים לנוע ,נתחמש ,כל נתדלק

. תוצאה מתנועה לא נכונה הגשר ניתקכו ,עברה על הגשר הם עברו בבהלה די גדולה חלק מהם

שלחנו טנקי גישור אל  .טנקי הגישור 0היו אצלנו  .קי'אז התקשר אלי ג .והפסיק המעבר על הגשר

זור של יבאותו זמן על כל הא .גישרנו עם טנק גישור בין הדוברות וככה התנועה המשיכה ,הגשר

 .ירדה ארטילריה צפופה לא רגילה ,המקום שבו עמדנו עם מפקדת האוגדה של ברן ,שדה התעופה

  .במשך כל הלילה הייתה ארטילריה רצינית

 

 262ד "מג

לפנות  1211זה כבר היה בסביבות  ."טסט"על ציר  261ט "ט ציין נפגשתי עם מח"ו שהמחמכ

הצעתי לו מה שהצעתי  .זה דווקא היה נעים מאוד לנסוע אליו כי בחצר שם היו הפגזות רצח .בוקר

ש של "פים בנגמ"דים ולמ"נתתי שם תדרוך למג. הוא לא קיבל את העצות שלי "צח"לו לגבי כיבוש 



וכל הזמן אדרת שישב על הגשר שואל מה העניינים ומחכה בקוצר רוח כי  ,עזבתי אותו .261ט "מח

 .עובריםהם ט הסברתי לו שעוד מע .שמה הוא כל הזמן ירה על השיחים

 

 955ד "מג

, מ נתקה"אל 271ט "סואר את מח-תדרכתי בשדה התעופה של דור 78.71-71.71-בלילה של ה

ש שיהיו סמנים "מים של פלוגת החרמ"שמתי לו זחל. בייליוהסברתי לו מה קורה באיזור גשר ה

אמרתי לו שלפי דעתי על הסוללה לא . ימניים כדי שלא יטעה שם בשטח ויכניסו אותו בדיוק לציר

  .כדאי לנוע כי זה גבוה וזה גם לא נח מבחינת אפשרויות הפריסה

 



 4791מרץ  שדה תימן    -מ ומעלה "מרמת מ  -תחקיר סיכום המלחמה  

 - 2טסט "וקרב באיזור , "ערל"סולטן ומתחם -קרבות במחנות אבו  -צפונה פריצה   -'  י פרק

 9584..4.  -בדרום הגזרה " 53מסכה 

 

 ט"מח

לעזוב את התדלוק התחילו לנוע וקיבלתי אז פקודה של אוגדת ברן שתי החטיבות  81.81-הבבוקר 

אז הכוונה  ."שירהג"במשימה לתפוס את אזור  ,והחימוש ולנוע אחרי שהחטיבה של נתקה עוברת

 "שירהג"לחטיבה ו "רלע"ל ,חטיבה "צח"לתה שהי ,אני לא יודע של מי ,של הפיקוד או של האוגדה

נשארה  כאשר פלוגה אחת "טסט"ן פרוש באיזשהו מקום על ציר גיורא היה עדי .החטיבה שלנו

לי ייבהגשר על  נתתי לעמי הוראה לנוע .עמי היה מרוכז באזור שדה התעופה .לשמור על הגשר

באותו  .פנה צפונהו "חיפה"עלה על ציר  ,עמי התחיל לנוע. ק שלי"הצטרפתי אליו עם החפ .צפונה

השמיד  ,עמי פנה צפונה ונתקל בטנקים .שים"לו טנקים ונגמ ונפגע, יו כאן בעיותזמן לנתקה ה

אני נפגשתי עם  ,באותו שלב גיורא הגיע קצת יותר באיחור ."שירהג"אותם והתקדם קדימה לכיוון 

לכיוון  "אורחה"ואז עמי קיבל משימה לנוע צפונה מדרום ל ,"חיפה"לציר  נהקצת צפוגיורא 

 .מ"מ 863תותחים  63היו שם  .ארטילריהמערך הלעלות על  ,וגיורא לפרוץ מערבה ,"שירהג"

יש  .סולטן-אבו י היה בחלק המערבי של מחנותהמערך הארטילר .ותו שלב הצטרפתי לגיוראבא

אחרי שחצינו את הסוללה עלינו על המערך  .סולטן-ם ממחנות אבושם סוללה שהסתירה אות

בינתיים  .לדפוק עם טנקים או לא .שם היו אנשים והייתה בעיה מה לעשות איתם .הארטילרי

 והיא דותיהיו לה אב. "צח"לכבוש את  הלא הצליח. "צח"יים באזור ש נתקלה בקש"חטיבת בסל

 ,"צח"לכיוון  "טסט"ש על ציר "חטיבת בסלל שהתקפה במקביל ל .לתעלת המים המתוקים חזרה

כאן התנהל קרב  .יץ החקלאי מדרום לצפוןל גדוד טנקים מצרי מכיוון החשהיתה התקפה 

י דפקו על בם ויתכן שגם טנקים של ג"עם תולריפלוגת הצנחנים  ,פלוגה של אדרתהשהשתתפו בו 

 252במקביל התחילו כוחות נוספים של אוגדה  ".לרע"הגיע ל ח של נתקההכ .הטנקים האלה

 .ליייבהגשר  רךאני מניח שד ,אני לא יודע דרך איפה הם עברו .עברו קדימהולעבור על הגשרים 

אני נפגשתי עם דן  ."צח"לכבוש את  הה את המשימחילה לעבור והיא קיבלהת 252ובכן אוגדה 

 ."מקצרה"והוא אמר לי שהמשימה שלו לכבוש את " 178סגול "זור המחנה הצבאי ביבאשומרון 

כאשר הגדוד של  ,מצפון לדרום "מקצרה"הצעתי לו לכבוש את  ,מכיוון שאנחנו היינו ותיקים בשטח

נגמר כאשר  81.81-ה .ואמרתי לו אם יהיו לך בעיות נסייע לך "מקצרה"גיורא תפס עמדות לכיוון 

סואר כדי -רופני כן עמי נשלח חזרה לכיוון דכאשר ל ,לערך "65ת יורד"היינו בחניון לילה על ציר 

פה לעמי היו  .לגדוד של גיורא שנשאר באזור הזה דש ולהביא בחזרה דלק ותחמושתלהתמלא מח

  .הליקופטריםעם כל מיני בעיות 
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" חיפה"ציר על הבוקר קיבלתי פקודה לעבור אחרי הגדוד של עמי דרך מסילת הברזל ל 81.81-ב

ואז עשינו . אני לא זוכר בדיוק מה היו הפקודות". חבית-ורדית"ולהתמקם באיזשהוא מקום בצומת 

ועודד לקח , מחדש' כפלוגה כ ה של אלי הרי'בחזרה את החברון לקח 'ג. כבר ראורגניזציה בגדוד

ד שלי והרגשתי "ויהודה כהן שהגיע גם כן נהיה סמג, מחדש' ה שלו ויצר את פלוגה מ'את החבר

בציר . היתה לי שליטה מרחבית. 31אחד כאן ואחד בחזית של , דים"סמג 2היו לי . טוב מאד

, רך השיחים האלהעברנו ד. באחד מהם ישבו המצרים על הצריח ואכלו, טנקים 6דפקנו " חיפה"

ט "קיבלתי פקודה מהמח. עזבו את התותחים על הארץ, הערבים ברחו. והיה שם ברדק טוטלי

ואז , ט לשמור על התותחים"אומר למח אחר כך שמעתי את מפקד האוגדה, להשמיד את התותחים

של באיזור  זרקו רימוני יד. קיבלתי פקודה לשמור על התותחים וכבר לא ידענו אם לשמור או לא

בהמשך אני זוכר כל ". 65ורדית "יצאנו באיזור מדרום ל. אבל לא נגעו בתותחים ,ירו, המחפורות

 ". מקצרה"מיני כוחות מיוחדים שעקפו אותנו לכל מיני משימות מיוחדות באיזור שמצפון ל

 

 'פ  ג"מ

לא  ל אני"לאור מה שקרה יום קודם על הגשר למחלקה של מיכה דרוקר ז. 1511-הזריחה היתה ב

אל : "גיורא אמר לי . התחלתי לנדנד לגיורא מה קורה. הרגשתי כל כך טוב בפריסה על הגשר

ובאמת כל הלילה שמענו תנועה רצינית לכיוון גשר הבטון ". כל עם ישראל עומד מאחוריך, תדאג

המרחק . נעמד מימין לי על הגשרפ "המ, "שוט"בבוקר הגיעה פלוגת  1361-ב". טסט"לאורך ציר 

, מוריד אותו, מרכיב על הצריח, לוקח מקלע, פ נכנס פנימה"המ. 'מ 51-הטנקים שלנו היה כ בין

אני פחדתי שידפקו . אחרי רבע שעה הוא התחיל לזוז. ועושה רבע שעה תרגולות הכנות לצליחה

מיד בהתחלה הם נתקלו . התחילו לעבור שם. אותו על הגשר ואז הוא חוסם את כל האוגדה הזאת

ה איתם נדמה לי פלוגת צנחנים רגלים שהם העבירו אותם לטהר את הבתים הית. בבעיות

תוך כמה דקות התחילו להגיע . פלוגת הצנחנים עברה והטנקים התחילו להתקדם .שמאחורי הגשר

הגיעו ממש לידי . התחילו לחזור בטיסה מטורפת עם פצועים" צח"טנקים שחצו לכיוון . המון פגועים

ירדו מהטנקים ונפלו על , אנשים ירדו בלי ידיים ובלי רגלים ,זוועתי זה היה מחזה. ונעמדו שם

. "טנקים מאחוריך"מישהו נתן לי צעקה , אני יורד לראות מה קורה. מאחורי נעמד גבי עמיר. הכביש

אני עמדתי באמצע על , נניח שפה הגשר ופה הדרך שעוברת מדרום לתעלה. אני מיד ירדתי לאחור

מצד שמאל נדבקתי עד . חד שלי עמד משמאל וטנק אחד עמד מימין לגשרטנק א, הציר צמוד לגשר

נסעתי לאחור כי היו שם בתים ונכנסתי , ירדתי. ש שלו"מאחרי עם הנגמ' מ 2גבי עמד ממש . הבית

, נכנסתי. משמאל היתה שדרה של במבוקים' מ 21. לתוך שדה חרוש לאורך הציר מצד שמאל

הסתבר שלגבי עמיר נודע על זה שיש . המון טנקים נוסעים פתחתי חלון בסוף הזה ואני רואה שם



והיו , כיוון שאחד הטנקים שלו שעמד באיזור הצומת חטף שם חלול, שם טנקים כנראה מדיווחים

אני תפסתי . נח עלה לעמדות באיזור הגשר. נח עמד ממש ליד הטנק הפגוע. שם שני הרוגים

טוח שמתוכם טנקים ואני ב 1-ראשון שלהם נסעו כבקו ה. 'מ 311היו שם טנקים בטווח של . עמדות

 1אז מתוכם , ש"במקביל על הכביש הזה עמדה פלוגת טנקים של בסל .ימניים אני השמדתי 6

אמרתי . פתחו חלונות והתחילו להרביץ שם, טנקים עשו תפנית שמאלה ונכנסו איפה שאני עמדתי

ר לאורך "שלחתי עוד תוליחד איתו . לטנק שעמד משמאל לגשר להתחיל לרוץ לאורך הציר

המשיך להתקדם ונתקל בעוד , נתקל בטנק והשמיד אותו, התחיל לרוץ לכיוון דרום הטנק. התעלה

הם תפסו את  .ר"יפ תול'אחר כך הצנחנים התחילו לרוץ קדימה עם הג. גם אותו הוא השמיד, נקט

טנקים שהיו  7נדמה לי שמתוך . טנקים ועוד טנק עם בזוקה 2מידו כנראה ר הש"הרעיון ועם התול

. ש הפיקוד שנפל למים"אחד היה שלם שנפל הצידה ועוד אחד היה נגמ. נפגעו 5לאורך הציר 

מה שקרה . שקעו בתוך הביצות ונשארו שם, טנקים ירדו ימינה 6ה האלה נדפקו 'החברכנראה כש

לא ידעו ששלחתי לשם טנק והתחילו טנקים שעמדו על ידי  1פה , לטנק הזה שלי שרץ קדימה

ירדתי ואמרתי להם שיחדלו לירות לכיוון . הוא התחיל לזעוק לי בקשר שיורים עליו, להרביץ עליו

לי . שלחתי עוד טנק שחילץ אותו, וא מרוב בהלה התחיל להידרדר לתוך התעלהה. ההוא והם חדלו

בינתים הטנקים של גבי עמיר יצאו . הכנסתי את הטנקים לידי, אחר כך הגיע עוד אחד, טנקים 6היו 

אחרי . הירי הראשון היה כמה דקות. המשכנו בירי. חזרו אל הכביש והפלוגות המשיכו לנוע, משם

היתה בעייה רצינית לזהות את הטנקים . הטנקים התחלנו לגלות עוד טנקים 2 פעולת החילוץ עם

גם אחרי המלחמה זה לא היה פשוט לגלות אותם כי הם היו . למרות שהטווח לא היה רציני, האלה

. 'מ 8811הרחוקים שבהם היו בטווח בערך . בתוך סבך של צמחיה והם היו ממש מוסתרים טוב

 21-81-טנקים ובשטח כ 5על הציר הושמדו . טנקים 21-הדלקנו כלאט לאט , עשינו שם מטווח

ק מצרי שהיה "ו גם מטמצאנ. טנקים 22ר וספרנו שם איזה יפ עם גבי עמי'יצאתי לסיור בג. כלים

עם כל מהלכי הקרב ' מ X 81 81מצאנו גם מפה ענקית מצרית בסדר גודל של . מפוחד מאד

אחר כך . ק שלו על הגשר"שעמד עם החפ, זה לברן מיד רצתי ונתתי את. למקרה של צליחה שלנו

 66כ נספרו שם "סה. ק וגילינו שם טנקים נוספיםעומנכנסנו קצת יותר ל, נוסף בשטח עשינו סיור

בהמשך היום נשארנו שם ואחרי שכל החגיגה . זה היה ענין של שעה עד שכל העסק נגמר. טנקים

בדיוק . היה מקרה מוזר עם ההליקופטרים צ"בשעות אחה. פ של הצנחנים"נגמרה נשארנו שוב ת

אני חשבתי איזה . מגיע הליקופטר, לא מספיק ליפול. במקום שנפגעו הטנקים נפל מטוס מצרי

הוא צולל מעלינו וזורק חביות , לא הספקנו להבין מה קורה. מצרים חכמים באים לחלץ את הטייס

הוא נחת וקיבל , תבר שמישהו פגע בואחר כך הס. ה צודדו קנים והרביצו בו'כל החבר. על הטנקים

עבר את הכביש שמחבר , עשה סיבוב אחרי שהוא זרק את החביות, הוא עבר את הציר. עוד פגיעה

" אורי"באיזור , שם ירינו עליו הרבה מאד, ק של ברן"עשה סיבוב ממש מעל החפ, בין האגם והגשר

 .ימים וכל יום הייתי בוכה לגיורא 1אנחנו נשארנו שם  .נדפק

 



 

 

     סגן נח אבנת '  פלוגה מ 2מ "מ

החימוש נעשה . גם הגיעה אלי מיכלית סולר. אותי תפס העסק הזה כשאני חימשתי את הטנקים

במשך הזמן הזה הציר התמלא בטנקים . י השתלטות על משאית תחמושת שעמדה עם מעיכים"ע

. הכביש ולא יכולתי להגיעכך שאני נתפסתי בעמדות נחותות בצד השני של  של האוגדה של ברן

שי הצריח עד נהרגו בו כל אנ, נפגעהתקפת נגד מצרית אחרי שהטנק הזה  אני הבנתי שמתארגנת

בשלב הראשון מרוב . הרוגים 6ה שלי שהוציאו משם מקלעים דיווחו לי על 'החבר. כמה שאני יודע

יותר מאוחר כשהשטח התפנה קצת עלינו . הטנקים שלי לא היה מקום לעלות לעמדות 2-צפיפות ל

אחרי זה לא היו באיזור . טנקים 2זה היה כבר לקראת הסוף ולכן הספקנו להשמיד רק . לעמדות

 .  בבוקר 25-הייתי שם עד ה, ם גם אחרי שאדרת התפנהאני נשארתי ש. הזה אירועים
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אמרתי לנתקה שלפי דעתי על הסוללה לא כדאי לנוע כי זה גבוה וזה  81-81-87.81-כאמור בליל ה

טנקים פרסו שם  1-הם נעו על הסוללה ו 81.81-בבוקר ה. גם לא נח מבחינת אפשרויות הפריסה

קודם כל הם חיכו שהערפל  .איטי מאד ונסחב הרבה מאד זמןהמעבר שלהם על הגשר היה . זחלים

אני . מים שלהם"הכניסו את כל הזחל. ירד וחזר, התנגש, התפזר ואחר כך כל טנק עלה על הגשר

אבל בסוף הם גמרו  ,ט להיכנס לתוך השדרות שלהם אם הם לא עוברים"קיבלתי פקודה מהמח

עליתי עליה וראיתי . פני זה היתה שם דיונה של חולל". חיפה"נכנסתי לציר . לעבור ונכנסנו אחריהם

 ט אישור להמשיך קצת צפונה ולהיכנס"ביקשתי מהמח. שחלק מהטנקים כבר בוערים שם בשטח

שם יש חצרות כאלה  ,וראיתי שכל המחפורות" חיפה"ציר נכנסתי בסוף . מצפון לטנקים שלו

קיבלתי . בלי צריחים בוערים שם כבר" שוטים" 2-ו, ש שמתחבאים בפנים"מלאות בחרמ ,סגורות

שים והחלטתי שללכת בעקבותיו זה לא טוב והתחלתי למשוך "פ את אריק עם פלוגת הנגמ"ת

מצד שמתי את אריק מצד שני שיתן לי אבטחה . רצתי עד לצומת שמאחוריה היו התותחים. צפונה

ימשיך צפונה אמרתי לו ש. מערב והוא אמר שיש שם הרבה מאד תותחים והוא לא רואה אנשים

פתחו עלינו באש מתוך מעין חצי עיגול ' מ 311 המשכנו ואז מטווח. לאבטח אותי לאורך הסוללה

-אבו תנובקצה הצפוני של מח" 881סגול "של האיזור , כזה בטנקים גם מצפון וגם מצפון מזרח

תחלנו נענו קדימה וה "לוז"עם המחלקה של ו, טיפלה בכל מה שקורה מצד מזרח' פלוגה ז. סולטן

אז . השמדנו את הטנקים האלה ואף טנק שלנו לא נפגע. קרב קצר. לדפוק אותם תוך כדי תנועה

העברתי לשם . אריק דיווח לי שמהצד השני של הסוללה בתוך החורשה הוא מזהה עוד כמה טנקים

של אריק  הכוונהירון נכנס פנימה וב. כבר לא היתה תחמושת בבטן" לוז"את ירון כי גם לי וגם ל

ט אמר לי שהוא כבר נמצא בצד השני של "נגמר השלב הזה והמח. השמיד עוד טנק אחד או שניים

ואז ירון זיהה את בסיס הטילים , עברתי לצד של אריק שם היה כביש. ושאני אחבור אליו" חבית"



רצנו עברנו על ציר . הם היו גדולים. נתנו לו אישור והוא דפק אותם. וביקש אישור לדפוק אותם

אנחנו היינו באגף ". חבית-ורדית"היה כאן שטח גבוה ששלט על צומת . והצטרפנו לחטיבה" פהחי"

גיורא  היה בצד מערב צפון . התפרסנו על הגבעה הזאת באבטחה הקפית, הצפון מזרחי ודרומי

ראינו את הטנקים של נתקה ליד המחנה מצפון . שים מעל לראש"וכל הזמן חלפו לנו ח. מערב

שים האלה והוא הלך לחפש "עד שליהודה נשבר מהח. ה חשבתי שזה בא משםמשום מ, "צח"ל

טנקים שעולים  6הוא הודיע על . ב לגבעה במחפורותטנקים מצריים ממער 6הוא מצא . תםאו

אז התברר שכל . נעשה שקט. 'מ 6111ירינו עליהם והשחלנו אותם בטווח , מתוך מחפורת

חוזרים חזרה " מכנס"חלט שאני וווה, לא נקבל הספקה בהיטס, החטיבה קצרה בתחמושת ובדלק

ש עם תחמושת "שיכין את פלוגת החרמ. ץ"אני במקביל בקשר נתתי הוראה לקמב. סואר-לדור

והם , מים"הוציא מהם תחמושת ומילא את הזחל, הוא הלך לכל מיני טנקים פגועים. עבור הגדוד

מים האלה אנחנו ניקח לגדוד "את הזחלאמרתי לו שיכין עוד תחמושת כי . חיכו לי ליד גשר הביילי

אחר כך הצטרפו . פ המפקדה שיפוני"מצאנו שם את מ, סואר-הגענו לשדה התעופה דור. של גיורא

. האמת היא שעשינו שם שגיאה מבחינת כוננות. מים ודלק, מזון, גם טל ומיכה עם הרבה תחמושת

 לסחוב אותם, ש"עם פלוגת החרמ ידעתי מה מחכה לי. עשינו את כל העסק הזה במרוכז כי מיהרנו

רציתי לעשות את המעבר הזה לפני . עוד לא טוהר סולטן-כאשר כאן כל שטח אבו" חיפה"דרך ציר 

התקיפו . נתתי עדיפות לפלוגה של ירון גם מבחינת תיקונים של חימוש וגם מבחינת תדלוק. הלילה

איזה הליקופטר הטריד . שוב שפכנו שם את כל הבטן של התחמושת הקלה. אותנו שם מטוסים

 'פלוגה ז. אנחנו היינו מלאים. עם ירון ואריק, ש"בסוף הצלחנו לצאת עם החרמ. אותנו והורדנו אותו

כמו . התחלנו לנוע עם הגרוטאות האלה. ור אלינו אחר כךנשארה מאחור מתוך כוונה שהוא יחב

פה הוא לא , מ"פה שוקע זחל. ש"לי היו לי צרות מפלוגת החרמ, שלשמעון היו בעיות עם הגשר

הגענו . כמובן שזה כבר היה בלילה. שעות 3לקחה לנו " חבית"בקיצור הדרך הזאת עד לציר . מניע

ד והוא קיבל את פלוגת "שם היה יהודה הסמג, "63ורדית "עד לחניון החטיבתי קצת מערבה ל

 (. רון בן ישי)הבאנו גם את הצלם הקטן . ש ונתן אותה לגיורא שמילא את הטנקים שלו"החרמ

 

 'פ י"מ מ"מ

המגדלים החוצה לכיוון הגדוד  2מאיזור עם בוקר קיבלנו הוראה לקחת שוב תחמושת  81.81-ב

ישבנו שם . קצת מדרומו היו מחפורות, סואר -נכנסנו באיזור שדה התעופה דור. סולטן-במחנות אבו

" חיפה"נסענו בציר  81.81-מים בתחמושת ובליל ה"העמסנו את הזחל. שעות בהפגזה נוראית 3

, נפלו לתוך בורות 2-דרך שברו אקסים ומים ב"זחל 2. מיכליות דלק 2-בליווי של עמי עם תחמושת ו

 . הגענו לחניון לילה של גיורא וחילקנו שם את התחמושת. חילצו אותם עם טנקים

 

 

 



 ץ "סרן שרגא כ 257גדוד ' ש ס"פ חרמ"מ

. ועברנו על הגשר" נחלה"ל" לקקן"טנקים עברנו דרך  1ד ועם עודד ועוד "מגסעם ה 81.81-ב

קדמו קדימה ואנחנו נשארנו מאחורי גשר הביילי כאשר אין לנו הטנקים הת 1-ד עם עודד ו"הסמג

העברתי לרשת שלי את . היינו יתומים לגמרי בלי אבא ובלי אמא. קשר ואנחנו לא יודעים שום דבר

לפנות ערב התקשר אלי . התארגנו באיזור גשר הביילי. שלנו' א88ר ואת "החימוש ואת הד

היה שם בסוף המלא  511גדוד . ור בתדלוק ובחימושט ואמר לי להיכנס לתוך השדה ולעז"הסמח

". לקקן"קיבלתי הוראה עוד באותו לילה להוציא מחלקה לליווי של הדרגים לאיזור . מחדש שלו

חטפנו שם הפגזת . אנחנו נשארנו באיזור המגדלים בחניון לילה, יצאה יחד עם הדרגים 6מחלקה 

 . שםפ מפקדה שלנו שהיה "קטיושות כל הלילה יחד עם מ

 

 'פ ל"מ

ועוד טנק כשיר באיזור , לא כשירים 2מהם , טנקים 6עם " יורק"באיזור " אדום' ב"הייתי ב 81.81-ב

פשתי את הגדוד חי. לראות ממי אפשר לקבל דרגים ועזרה, התחלנו לחפש את הגדוד. הגשר

ט "השגתי את הסמח. ט והאם אמרו לי לא להפריע להם"תור ואת המח-השגתי את קן. בקשר

בסוף השגתי את שרגא והוא אמר לי שמתארגנים ". יהיה בסדר"והוא אמר לי " שילינג"ברשת 

ד הצנחנים שישב על הרמפה שאני "הודעתי למג. באיזור שדה התעופה ושנשלח את הטנקים לשם

קיבלתי הוראה . ולבצע מלא מחדש לתיקונים שולח את הטנקים אחד אחד לאחור להתארגנות

בבוקר היתה הפתעה לראות את גשר . שם ישבה פלוגת צנחנים, "868סגול "לשלוח טנק אחד ל

הם ישבו . שעוברים מערבה" סרוק"יותר מאוחר גילינו שוב חיילים באיזור . הגלילים בתוך התעלה

, סירות מפח 2-גם שהם עוברים ב זיהינו .התחלנו לירות עליהם. על הסוללה כמו ביום הקודם

ד הצנחנים אמר לי שמהרמפה מזהים טנקים "מג. ניסינו לדפוק את הסירות האלה ולא הצלחנו

ידוד צעליתי וראיתי שאפשרויות ה. שנעלה ונתחיל לדפוק, שים שלהם באיזור החווה הסינית"ונגמ

לירות מלמטה אבל ירדתי למטה לנסות . מהרמפה מוגבלות ביותר ואי אפשר לירות למטרות

עליתי . שהיתה מצפון לנו" סגול' ז"בצהריים הודיעו שיש אויב ברמפה  .שלנו הסתירהבצד הסוללה 

. ל כל מיני חפירות שהיופוצצנו וירינו שם כ, ירינו, מדותמצאתי איזה ע, טנקים באיזור הרמפה 2עם 

. ת לעזור שם במשהולנסו" 868סגול "צ שלחו אותי ל"אחה. ד שאין שם אף אחד"דיווחתי למג

" 'אדום ב"חזרתי ל. טנקים היה לי רק אחד כשיר 1-עוד טנק הלך לי קשר פנים ולמעשה מבינתים ב

". 868סגול "בלילה נשארנו שם כאשר טנק אחד עם הצנחנים ב". אבנה"והגיע אלי טנק מפלוגת 

טנקים  1טנקים לאיזור שדה התעופה לתיקון ולמחרת עמדתי שוב עם  2במשך הלילה שלחתי 

 .כשירים

 



 4791מרץ  שדה תימן    -מ ומעלה "מרמת מ  -תחקיר סיכום המלחמה  

תפיסת הגזרה , הרחבת גזרת החטיבה בצפון מערב המובלעת במצרים  -  א"י פרק

  31.41.91 – 47.41.91   -קרבות עם הצנחנים לאורך ציר תעלת המים המתוקים   , האוגדתית

 

 ט"מח

עברה את  91חטיבה . סולטן-באיזור מחנות אבומפקדת האוגדה חצתה והתארגנה  99.91-ב

ולהיות מוכנה לרוץ צפונה עם הצנחנים לנקות " אורחה"הגשרים וקיבלה משימה לכבוש את מתחם 

אנחנו באותו שלב . ולהיות מוכנה אם יש צורך לצליחה לכיוון צפון" פוקסטרוט"הרמפות עד את 

הגשרים על תעלת הניקוז ולנסות ללחוץ  ואת" נורה"קיבלנו הוראה ללחוץ צפונה ולתפוס את ציר 

על : נשארנו באחריות לשמור על הגשרים ". ורדית"מערבה ולהשתלט על כל השטח שמצפון לציר 

גדוד . גדודים 1למעשה היינו באותו שלב . 11.91-עד הפסקת האש ב, גשר הבטון ועל גשר הביילי

היה רק  161כיוון שגדוד  161לגדוד מהשלב שבו נפצע שמעון התחלק או למעשה עבר ברובו  157

קיבל משימה  599גדוד  99.91-ב .היתר עסקו בגרירת דוברות והצטרפו די מאוחר, חצי גדוד

קיבל משימה לעלות על הדיונות מצפון לציר  161גדוד . וללחוץ צפונה" גשירה"פוס את איזור לת

באותו יום פלוגת ". יתורד"חסימה על ציר בחלק מהכח . ומערבה מזה 333איזור , "ורדית"

בשלב הזה היו קרבות אויר . ותעלת הניקוז שלאחריה" נורה"שים בדקה את הגשרים על ציר "הנגמ

את בסיס  333-הגדוד של גיורא דפק מ. רציניים ביותר ואנחנו ניקינו לחיל האויר את בסיסי הטילים

טייסים  6-5תפסנו בין במשך התקופה הזאת . בחיץ החקלאי" חבית"י ציר "שהיה ע 6611הטילים 

וגם המיג וגם , רדף אחרי מיג, ישראלי שניהל קרב' מיראזבמקרה אחד תפסנו גם טייס . מצריים

נפל בינינו לבין המצרים ואז גם ' טייס המיראז. ו נפלו בעת ובעונה אחתשדפק אות' אזהמיר

הליקופטר עם עוד שלחנו אותו ב, הביאו את הטייס. המצרים יצאו לתפוס אותו וגם מחלקה של עמי

 . טייס מצרי לצפון

 

   161ד "מג

" נורה"ועל שני הגשרים בציר " חבית"לשלוט על ציר , 333לתפוס את  הקיבלתי פקוד 99.91-ב

. שום אויב לא היה בדרך, דרך בסיס הטילים בתנועה יפה" ורדית"מציר  רנענו יש. ותעלת הניקוז

ובהזדמנות זאת דפקנו " 19חבית "הגשרים ב שים בדקנו את"עם פלוגת הנגמ. 333התישבנו על 

ראינו את הערבים . מעיכים מטווח רחוק מאד 6697גם את בסיס הטילים הצפוני וירינו גם על 

עמי לא רצה להרוג חלק מהערבים . לבשו בגדים אזרחיים והתחילו ללכת מולנו, מורידים מדים

 333-ב. גדוד שמורכב מאנשי מוקדראיתי שיש לי . אף אחד כבר לא רצה להרוג ערבים. ואמר לי

, "37ורדית "בלילה קיבלתי פקודה לחזור לחניון לילה ב. ש"אנשי חרמ 1נפל פגז אחד בודד והרג 

באותו לילה . 'נשארה שם מחלקה מפלוגה ג. 333פ הגדוד של עמי בגבעת "ולהשאיר מחלקה ת

, מהטנק' מ 5גיעו אליו עד ה. האגף הצפוני היה נדב, פעם אחת. הפעלנו את חניון הלילה פעמיים



נעמדנו . היות והיתה המון תאורה דילגתי לחניון קילומטר מזרחה. הם קראו לו והוא ענה להם

נתתי התראה . ערבים מולנו 951זיהה קבוצה של  SLS-שים ב"פ הנגמ"בחניון יפה ואז אריק מ

. ל"רות וירו פגזים ונקכולם הדליקו או. ץ רץ להעיר את כל הטנקים כי כבר כולם ישנו"ברשת והקמב

טנקים נפלו לתוך  1בהסתערות . שדרות והסתערנו עליהם בשדרות 5זה היה חניון גדול של 

נתתי פקודה שיכבו את האורות רק הטנק שלי נשאר עם , הסתובבתי חזרה לסריקה. מחפורות

תי להם אלה שהיו בתוך מחפורות נת. היה עוד אחד שהדליק אורות והם הסתובבו גם לידו. אורות

ל והצלחנו עוד טנק אחד להפיל "בסריקה חזרה ירינו רק נק. הוראה לסגור מדפים ולהיכנס פנימה

טנקים סביב כל טנק  7-6חניונים של  3גמרנו את העסק הזה ואז בנינו מיד . לתוך מחפורת

 למחרת בדקנו. דילגנו לחניון של עמי שישמור עלינו. הלך מהר מאד, חילוץ עם כבלים, במחפורת

 .   את השטח והיו כמה עשרות ערבים שנדרסו

 

 599ד "מג

. לעבור את שדה המוקשים ולתפוס עמדות, "ורדית"קיבלנו פקודה לתפוס את צומת  99.91-ב

פרסנו פה על . יחד איתי עברה את שדה המוקשים' פלוגה ו". ורדית"נשארה על צומת ' פלוגה ז

למחרת , דפק לשם. ר עם בונקרים"חי' מ 9811-9511ירון זיהה בטווח . איזה גבעה עם בונקרים

ראינו את בסיס , התקדמנו עוד קצת. ה ברחו משם'החבר. הסתבר שזו היתה סוללה של תותחים

 .זה נפל לא רחוק והם ברחו, יריתי ,טיווחתי אותם. הטילים הזה בתוך גבעה עם איזה אנטנה

מה , שים"נגמ, דפקנו משאיות. יוםאנחנו למעשה התמזמזנו פה כל ה. 333-בינתיים גיורא הגיע ל

. חלק היו אזרחים וחלק היו חיילים, עברה פה ליד אמנון איזה משפחה עם ילד. שטייל בשטח

נגיד לגיורא שחלק מהם חיילים וגיורא , אמרתי לגיורא אין מצפון. התלבטנו אם לדפוק אותם או לא

לקראת חושך . א נתן להם ללכתלעודד יש מצפון והו. גיורא הטיל את זה על עודד. ידפוק אותם

 3ש עשה עוד נגלה של תחמושת ודלק עם ליווי של "החרמ. קיבלנו הוראה לחזור לחניון לילה

אנחנו קצת ". אורחה"עלה ל 91ט "מח. תיחמשו ותדלקו אותנו, חזרו בלילה". מכנס"שים של "נגמ

אנחנו . יש הרבה אנשים" האורח"כי ב, אני לא יודע אם עבר אליו, הזהרנו בקשר שיעבירו לו דיווח

 . היו לו הרבה נפגעים כשהם עברו בלילה דרכנו, ראינו אותם בבוקר חוזרים

 

 'פ י"מ מ"מ

 1כאשר טנק גורר " חיפה"בבוקר אחרי שהתפזרו הערפילים חזרנו חזרה דרך ציר  99.91-ב

. המגדלים 1והיינו אמורים שוב להעמיס תחמושת באיזור  9131-ב סואר-הגענו לדור. מים"זחל

עמד . המגדלים 1מים הראשונים נכנסו לאיזור "הזחל, פרסתי את הפלוגה באיזור שדה התעופה

הם חטפו שם הפגזת . פ שבא בלילה ונשארה ממנו בקושי מחלקת רפואה"ר מהגר"שם ד

מ "ר וזחל"יפ תול'ג, אמבולנס, פ"של הגרהיו שם משאית . ראינו את השרידים שלהם, קטיושות

בעוד אנחנו . פ טיפל בפצוע בחוץ על יד הקיר"ר מהגר"היה שם בונקר קטן וד. ר טואף"שלנו של ד



 11התישב איזה סוחוי מעלינו וירה . הסתובבו שם הרבה מטוסים, עומדים שם התחיל קרב אוירי

. של הפלוגה 1מהם , ל"יילים של צהח 5במקום נהרגו . רקטות לאיזור של נקודת הפינוי הזאת

ר טיפל בפצועים בתוך בונקר "הד. חובשים 1מהפלוגה שלי היו שם עוד . חיילים 91נפצעו שם עוד 

כל אחד חשב , הפצועים נכנסו לתוך הבונקר. קטן ומסכן כאשר המהומה שם היתה רבה מאד

ץ "הקמב. געים בוצע די מהרפינוי הנפ. היה שם בלגן גדול, לקח חומרי חבישה, שהוא יכול לסייע

אני אישית חזרתי רק בסוף פינוי . מים לפנות את הנפגעים"אירגן שם מיד כלי רכב באמבולנס וזחל

, מיד כשנגמר העשן והרעש לא היה אף אחד בשטח. הנפגעים מפני שאני עצמי נפגעתי שם

נקרים הגדולים הוצאנו אותם ושלחנו אותם לאיזור הבו. התחלתי לחפש עם ברוך את כל הפלוגה

 .  צ העברתי את הפיקוד לברוך ונסעתי לבית חולים"ואחה, סואר-של דור

 

 ר מיכאל טואף"סגן ד 1רופא גדוד 

הם החנו . פ מהאוגדה של ברן רכוב על משאיות והם נעמדו לא רחוק מאתנו"הופיע גר 98.91-ב

כעבור . ה רציניתאת הכל בצורה מאד מסודרת ונכנסו לאולם הקולנוע למרות שהיתה שם הפגז

הופיע החצי  99.91-למרות זאת למחרת בבוקר ב. פ הזה נעלם"מספר דקות הם הוכו ומחצית הגר

ל ואמרתי לו שחייבים "ר רובנפלד ז"ניגשתי לרופא הזה ד. פ הזה ונעמד על ידינו"השני של הגר

ר "ד. צרייםפצועים מ 1באותו זמן הביאו . שני חובשים שלו אמרו שהם מפוזרים מספיק. להתפזר

מטוסים וניהלו קרב אווירי לא  11-95רובנפלד רצה להתחיל לטפל בהם כאשר בשמיים הופיעו 

אבל זה לא הועיל שום . מצרים הוא לא חייב לההרג בעצמו 1ר רובנפלד שעבור "אמרתי לד. נורמלי

דברים אני מספר את ה. המצרים 1כולל גם את , ה שלנו'חבר 1דבר והמטוס ירד והרג אותו ועוד 

צריך שיהיה גם מישהו שמבין , האלה משום שלא יתכן שיהיה גדוד שלם של פרופסורים לרפואה

 .    הגדוד הזה נמחק משום שלא היה שם אף אחד שהבין. משהו בצבא

 

 'פ ל"מ

נסענו בשדרה ".939סגול "צ שלחו אותי להצטרף לפלוגת הצנחנים ב"אחה 99.91-ביום ששי ה

הם , והסתובבו שם הרבה צנחנים, אנחנו ממש נסענו לאט, גים טיווחו אותנוובאו שני סוחויים או מי

כשאנחנו ננוע על ציר " סגול' ז"צנחנים היתה בערב לכבוש את ה התכנית של. עשו סיבוב והלכו

בטוח  לא היה .דרך השדות וניכנס אך ורק במידה ויהיו להם בעיות" 939סגול "הדרך שהולכת מ

 . נו והם עלו על זה בשקטחיכי. שיושבים שם מצרים

 

 ץ "סרן שרגא כ 157גדוד ' ש ס"פ חרמ"מ

ט "התארגנתי חזרה באיזור גשר הביילי ולקראת הצהריים שוב קרא לי הסמח 99.91-בבוקר ה

. שם חטפנו הפגזה אווירית. ואמר לי ללכת לאסוף חביות סולר באיזור המחנות ליד שדה התעופה

ט שלח "הסמח 1931בסביבות . הבאנו אותן ליד גשר הביילי, חביות סולר 1מצאנו ואספנו שם 



פ מפקדה "יחד עם מ, ן אורי זכאי"פגשתי שם את הקמ. זור שם בהעברת הדרגיםאותי לגשר לע

אירגנו את המכוניות . התארגנו על המסלול המרכזי של השדה 1311-1111בסביבות . שלנו

. ריקנים דלק'וקיבלנו גם משאית עם ג, משאיות תחמושת. אחת מהשנייה' מ 61-51במרחקים של 

. תוך כדי זה חטפנו הפגזה נוראית שם. ת כדי למלא תחמושתמים ליד המשאיו"העמדתי את הזחל

דקות פשוט כדי  11היה לי איתו ויכוח של . ט אמר לי לפזר את כלי הרכב כדי שלא ייפגעו"הסמח

אם הייתי מפזר את המשאיות לא הייתי מוצא אותן , ה ימשיכו למלא'להעסיק אותו כדי שהחבר

 . אני עם הפלוגה המשכנו למלא. יותר

 

 ט"מח

ותפסנו , "ארזל"המשכנו את הפעילות בחלק הצפוני של החיץ החקלאי ומערבה לכיוון ציר  11.91-ב

כאשר במשך כל  הלילה יפעילות מעניינת באותה עת היתה בחניונ". מקצרה"שוב את איזור 

. הלילות חניוני הלילה היו תופסים מצרים שחצו את התעלה ממזרח למערב או שהגיעו מכיוון סואץ

ואז היינו , הכלבים היו שומעים את המצרים שהיו הולכים ונובחים מולם, כל חניון גדודי היו כלביםל

ים כך שאפשר היה יותר בקלות לזהות SLSה אספו גם 'במשך הזמן החבר. מארגנים להם מארב

חלקם גם נהרגו תוך כדי נסיונות , שבויים 951-911היו לילות שבממוצע היו תופסים בין  .אותם

 . חלק גדול נתפס, יחהבר

החטיבה קיבלה את כל גזרת האוגדה והתפרסה מהחיץ החקלאי עד איזור  13.91-11.91לקראת 

". מקצרה"במרכז באיזור  599קיבל אחריות על האיזור הצפוני וגדוד  161כאשר גדוד , "מצנפת"

 .   במשך כל אותו זמן המשכנו לשבת על הגשרים של תעלת המים המתוקים

 

 116ד "מג

קיבלנו פקודה לחפש את הכבל של ". עצוב-ארזל"והגענו לצומת " ורדית"נענו על ציר  11.91-ב

. שים"נגמ 1קיבלנו את כח פאצי עם . הטלפונים שהולך מאיסמעיליה לקהיר על מנת לנתק אותו

הם . ץ שאל אותם מה הם מחפשים"ולא מצאו שום כבל ואז הקמב 1X1X1בורות של  3חפרו 

. שם יש טלפונים בבוקסה, לקח אותם לצומת, "בואו איתי"והוא אמר להם " טלפוןאת ה"אמרו לו 

באותו בוקר דפקו עם . ון ירה על חוטי החשמל'בינתיים ג. פתחנו את זה והשמדנו את הטלפונים

 .ונפצעו שם כמה חיילים 333-ב' טיל טנק אחד מהמחלקה של פלוגה ג

סגול "איזור , "33ארזל "לאיזור ,  "36עצוב " באיזור 6695בסוף המלחמה הגענו לבסיס טילים 

 ".ארזל-ורדית"הדיונות מדרום לחיץ ואיזור , "331

 

 599ד "מג

ירון ואני התקדמנו יותר קדימה מהעמדות של אתמול ואז , אמנון נשאר בצומת' פ ז"מ 11.91-ב

הוא לא ידע . ן שיאסוף כל מיני דברים"קראתי לקמ. ם"היה שם מכ. זיהינו שזה סוללת תותחים



להחליף את " מקצרה"אז קיבלנו פקודה לרוץ ל. אז הדלקתי משאית ולפי העשן הוא הגיע, איפה אני

ש גדול שמתנהל "שם היה פינקו שאמר לי שיש שב, "מקצרה"חתכנו דרך השטח והגענו ל. ופינק

, ש"עשינו טיהור של כל הבונקרים עם החרמ" מקצרה"ב. והוא רוצה להשתתף בו" מצנפת"ב

 . בהמשך היו קרבות אויר. שיוציאו קצת את הקנים שהיו כבר חלודים

ירון נסע לכיוון הזה עם הפלוגה ". ננס"קורה ב פקודה לשלוח פלוגה לראות מה קיבלתי 19.91-ב

אמרנו . 19אני אמרתי מיג ', ט אמר נפל מיראז"בדרך חזרה המח. חזר, שלו ולא היה שם שום דבר

הוא נכנס פנימה יחד עם עממי . 5ירון מדד טווח של . נשלח את ירון להביא אותו, האויב זה אצל

 .והביאו אותו חזרה ,ובאמת הוציאו את הטייס המפוחד הזה מהמצרים

אמרתי לו . 6995-היה ב' פ ז"מ. ירון היה כאן. עוד דונם ועוד דונם, קיבלנו פקודה לאסוף שטחים

. הפקודה היתה בכל זאת לתפוס את זה. ר"הוא אמר שהוא רואה שם חי. 167לתפוס את שינסה 

טייס מצרי הוא תפס איזה . הצליח להתחמק, הוא התחיל להתקדם ואז הוא קיבל מספר טילים

 5991הוא תפס את . טנקים 3שלחנו את עממי עם , 5991החלטנו לתפוס את . שצנח לו על הקנה

ותפסנו " מצנפת"ככה לאט לאט התפשטנו עד שהגענו ל. רניקים מצרים"ועוד משאית עם הרבה חי

היתה . ש"בחניון לילה הכלבים העירו את החניון של נמרוד שישב פה עם החרמ. את כל הקו הזה

הנהגים עברו למצרים . גם איזו מיכלית מים שהחליטה לעבור למצרים ורק בצרורות עצרו אותה

 .ובזה נגמרה המלחמה של הגדוד, ואמנון הצליח לשכנע אותם שיחזרו בחזרה

 

  'ספ "מ

. מים היו מלאים עם פגזים וחביות דלק רתומות"היינו מוכנים לתזוזה כשהזחל 1111-ב 11.91-ב

וגדוד  599ופגשנו שם את גדוד " חבית"לציר " חיפה"מים ויצאנו דרך ציר "לזחל מיכליות 1רתמנו 

והתארגנו באיזור גשר , חזרנו חזרה אחרי שניסינו לסחוב כמה זילים לטובת החטיבה. בצומת 161

ט הורה לי להוציא את הדרגים של החטיבה מהשדה דרך ציר "הסמח 11.91-לפנות ערב ב. הביילי

היו שם כמה , הוצאנו את השיירה. ושם לחכות להוראות" 37חבית "להגיע עד  ,"צח"צומת , "טסט"

פרקנו את השיירה כשהמחלקות שלי ". 37חבית "ל 19.91-הגענו לפנות בוקר ב. עשרות משאיות

". מקצרה"לאיזור " סקרנות"ושיירה שנייה דרך " ורדית-חבית"דרך  161ליוו שיירה אחת לגדוד 

". חבית-חיפה"ט להוביל את הדרגים של החטיבה ולרכז אותם על ציר "יותר מאוחר הורה לי המח

ט לקח "יותר מאוחר הסמח. היינו שם עד הצהריים וחטפנו שם הפגזה ארטילרית והפצצה אווירית

. ומצאנו את איזור בסיס הטילים שם הם באמת נשארו אחר כך, אותי למצוא מקום אחר לדרגים

נשארו שם יומיים וכל , פ עלו על הציר"עם הסמ 3מחלקה . אנחנו נשארנו איתם ואבטחנו אותם

גם בימים הבאים . הם הורידו מטוס שתקף אותם שם. לילה עלו עליהם מצרים והם הרגו בהם

 .  שם הגדוד מתארגן מחדש" מקצרה"עסקנו בהובלות עד שהודיעו לי להגיע לאיזור 

 

 



 'פ ל"מ

פ מפקדה שלי משיג אותי בקשר והודיע שהוא בדרך אלי ומתקרב אלי "איך שמ, בצהריים 11.91-ב

. ט עוזי יאירי"ונקראתי אל המח, פ חטיבת הצנחנים הסדירה"קיבלתי פקודה לעבור ת, עם אספקה

הוא שמח מאד לקבל טנקים ואמר לי ששיטת  .נסעתי אליו". אדום' ב"הוא היה אחרי סרפאום ב

אמר לי לכל . ש"הוא נסע בנגמ. כל החטיבה הלכה ברגל, גדודים 1היו לו : ה כזאת הפעולה תהי

הטנקים לחפש את הגדודים  1שלחתי את . ואני עם עוד טנק נשאר לשמור עליו, גדוד לתת טנק

ט שאנחנו לא נזוז אלא אם כן יהיה לפנינו ראש חץ של "אמרתי למח. החבירה לא היתה טובה. שלו

ואנחנו כבר איבדנו טנק , זה היה שטח מלא שיחים ותירסים, רוק את השיחיםר שילך ויס"כח חי

הצנחנים הולכים בשיטת : הוא אמר לי שזה רעיון טוב וככה עבדנו . ד צנחנים"שטות של מג לבגל

התקדמנו במהירות . ואם יש בעיות אז הם פותרים אותן ,ראש חץ והטנקים מאחור בתור בסיס אש

דים שלו "ט אומר למג"התחיל לרדת הערב ואני שומע את המח. "מסכה"צפונה לאורך ציר 

אריק שרון גם כן עלה על הרשת ואמר שצריכים ללכת כמה . שצריכים להתקדם מהר מהר צפונה

ר והם המסכנים הולכים עם כל החבילות "אנחנו נוסעים עם הטנקים בקצב חי. שיותר מהר צפונה

וא אמר ה. ה על הטנקים'ר לקחת גם כמה חברט שאפש"אמרתי למח. לאט לאט ,שלהם על הגב

אספנו שם , נסענו קדימה ואחורה. לסגור את הרווחים של הצנחניםזה רעיון והתחלנו שם בהובלות 

שם המצרים פרצו את תעלת  ,עין עוצייןאז הגענו למחטת . איזה פלוגה והעברנו אותה קדימה

, השאיר שם טנק אחד עם הצנחניםאמרו לי ל. הציפו את השטח ואי אפשר היה להתקדם, המים

שים "נגמ, היה שם בלגן רציני. ד שלהם ושם נשארנו כל הלילה"טנקים נסענו ליד התאג 3ואני עם 

, לא ידענו איפה יש ערבים. שהביאו פצועים נכנסו בנו ולא יכולנו לרדת מהציר לשטחים החקלאיים

 .ירינו לכל הכיוונים

, יום הפסקת האש הראשונה ,11.91 ,למחרת. שום דבר עמדנו שם יום שלם ולא עשינו 19.91-ב

גדוד אחד ממערב לתעלת המים , צירים 1-ההנדסה סתמה את הפרצה ואז הם החליטו להתקדם ב

. הם התקדמו מהר יותר. מים עם הטנקים"היו גם כמה זחלולו , גדוד אחר הלך ממזרח ,המתוקים

בתנועה ואש כשהטנקים מאחור נותנים להם הם כל הזמן התקדמו . לגדוד המערבי היו יותר בעיות

. הפגזה רצינית גם עלינו וגם על הגדוד בצד השני התחילה" 11מסכה "לאיזור כשהגענו . בסיס אש

ואז הגיעה פקודה שהגדוד שאנחנו נענו איתו יעצור , כבר שמענו שמדברים על הפסקת אשאז 

יבל הוראה לתפוס את הגשר על הכח שנע ממזרח ק. וחטפנו הפגזה עמדנו". 11מסכה "ממערב ל

 -טנק  -מ "והם התארגנו זחל, טנקים 1-מים ו"זחל 5היו להם ". 11מסכה "באיזור " ורשה"תעלת 

כמה מאות מטרים . אמרו להם לרוץ מהר לתפוס את הגשר. מים מאחור"טנק ויתר הזחל -מ "זחל

חטף מכת אש של , מ נסע"הזחל. לא ראו שום דבר, לפני הגשר היה מארב מצרי בתוך השיחים

. הטנק של הובר שנסע אחריהם לא ידע מה קורה. כל הצנחנים קפצו ממנו ונשכבו בצד, בזוקות

י שיוכל לתת פ של הצנחנים שיסתלקו אחורה כד"מהוא אמר ל. הוא ראה צנחנים בשטח ומצרים

. מעיכים 1הכניס להם , מ"פתאם הוא רואה שחיילים מצריים עולים על הזחל. חיפוי ולא יפגע בהם



התחילו . איתם היה גם רון בן ישי מהטלוויזיה, הצליחו לדלג את הצנחנים אחורה בחיפוי של הטנק

של ' ב9הטנק האחורי . הם עמדו שם די צפופים, לירות בזוקות על כל השיירה הזאת מתוך השיחים

' מ 31-11בגלל המהירות הוא הצליח להיכנס איזה . וירד לתוך השדה רשומרון שבר אחורה מה

תפס עמדות ליד . הצוות נטש את הטנק, התחילו לעוף עליו בזוקות. לתוך השדה ואז שקע שם

, אז הגיעו עוד טנקים. שהוא חילץ את הצנחנים ירד אחורה ר אחריהוב. הטנק ואחר כך חזר אליו

אמרו לכח הצנחנים לרדת . אני לא יודע של מי, שים"וטג 61M, אני ראיתי אותם מהצד השני 

ירד , בינתים הובר ניסה לחלץ את שומרון. הטנקים הולכים קדימה והם יתפסו את הגשר, אחורה

הצנחנים יש לציין ש. שהיו שם 91יבה רק מאוחר יותר חילצו אותם טנקים של חט. ושקע אחריו

הם כנראה באו מהחווה הסינית . שהייתי איתם היו גדוד סדיר שלא ידעו מהחיים שלהם שום דבר

כ ואומר להם להסתדר "עומד מ. היתה הפגזת תופת והם רצו כל אחד לכיוון אחר. והיו ממש זרוקים

הוא ירדתי מהטנק צעקתי ואיימתי עליו ו. כל זה תוך כדי הפגזה, בשלשות ומתחיל לספור אותם

הודיעו את זה ברשת הקשר של . ר אז שיש הפסקת אש בערבהיה ברו. זרק אותם שוב לשדה

 .האש נמשכה עד מאוחר. הם לא היו יכולים להתקדם. הצנחנים ושכולם ייזהרו

היו להם כל . ונכנסו שם לכפר" ורשה"עברו את התעלה של המזרחי הטנקים עם הגדוד  1למחרת 

בסופו של דבר קיבלו הוראה לחזור . ם מצרים שהסתובבו בשטחרניקי"מיני היתקלויות עם חי

 . לכיוון דרום" ורשה"לעבור את תעלת , בחזרה

 

 

 

 


