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אליפות  במשחקיבצפייה יליתי שבועיים בספרד ב. המלחמה תפסה אותי בטיסה ממדריד לוונצואלה

טיול ל" לצאת הייתי בדרכי להורי ששרתו בשגרירות ישראל בקרקס ומשם תכננתי  .אירופה בכדורסל

לפי המידע שהיה שם תוך יום יומיים אנחנו , הגעתי לשגרירות(.  ואז זה עוד לא היה מקובל)  "הגדול

כולם נראו , לבבוקר כבר  השתנתה המנגינה כלי. הלכתי לישון.סוגרים עניין וגומרים את המלחמה

 תבטיס. אביב-רומא תל -ניו יורק -קרקס. מודאגים ובאותו ערב  התחלתי את המסע בחזרה לישראל

, הבדיחות רצו הלוך וחזור, היה גבוה מרעש המנועיםשעשו הרעש ,  'חברה 022 -פאן אם היו כ

. יהםטיסה זאת כל חי נהישכחתואני בטוח שלא , ילות הבלונדיניות האמריקאיות נראו אובדי עצותיהד

אבל חשבתי  יבה שבע המהוללת בה שרתתי בסדיר חטבספורים על  "חגיגה"י לקי את חלתרמת

 בנזין  תערובת של  :ט ששרת ברמהיסטנק לכ ירעל הריח המשכר שהכ, רק על דבר אחד וחלמתי 

נחתנו בשדה התעופה בלוד  .שמן שרוף וגריז רותח מהולים בריח אדמת הבזלת ופרחי הסלעעם 

( חיל השיריון) ן "תיגש למשאית עם השלט חש" חיילות מיינו אותנו . הכול היה חשוך, מוקדם בבוקר

 (. בסיס שיריון מרכזי ליד אשקלון. ) "וליס'ויקחו אותך לג

, מקימים גדוד דרומי :שעה עהשמועות התחלפו כל רב .מעש ריס הסתובבו מאות חיילים בחוסלו'גב

 .ד לא היה מושג מה קורהחלאף אור צבקי. לוקחים את כולם לאימון בשבטה, כינים עתודה צפוניתמ

 (ןר הלב"מגרש של הרסה -איםלשריונ)  ד מגרש המסדרים לי. הסתובבתי במחנה בחוסר מנוחה

 ייכיםלי שהם ש ראחד מהם הסבי. ילים מצוידים בקיטבגים צבאייםצה של כעשרים חיויתי קבאר

נעלי , טי שירט, סהתיישבתי בצד עדיין בלבוש אזרחי גינ. לאיזה חטיבה צפונית ומחכים שיקחו אותם

מ חמור סבר והתחיל "יצא ממנו סג, צבאילקראת  ערב הגיע אוטובוס .  .עמלות וצימידן צבעוניהת

אף .. ר בדיוקכאו גדי לא זו א ומגיע לדניילהקרממשיך הם עלו אחד אחד כשהוא . שמות הקריא ל

 ? "לך את כל היוםיו בשבאתה חושב שיש לנ, ברכאז תעלה . " צעקתי  בקול " זה אני" . ד לא קםאח

אני צריך "  וקצין בדרגת סגן אלוף עלה ואמר, האוטובוס עצר. באשמורת שלישית הגענו לצומת צמח

אני השתחררתי לפני חצי " האחורי  במהמוש זינקתי.  "ררו לפני פחות משנהחשני קצינים שהשת

  (.לה משלוש שניםעלמואני כבר משוחרר " ) שנה

על -שרות טנק שתקוע באלכלהחזיר ללזווד וא הי, שני שירד איתילהוא הסביר לי ו, מה שלכםיהמש

בגלל שנתקעו על מרוכזים מספר טנקים  -באל (. שם של מחנה צבאי בדרום רמת הגולן: על-לא))

 . ידי החוליה הטכנית -תוקן עלש( לנו את מספרו הוא  השאיר) יש אחד אבל , ניות כבעיות ט

. תו הבאהלמשימנו והסתובב במהירות תהוריד או, ע הביא אותנו לשער הבסיסטקומנקדר מקר

צ -איתרנו את ה. היו מפוזרים בכל רחבי המחנה" הטנקים המרוכזים ".  ונטוש המחנה היה שומם

ת מהשל"בהתחלנו . בדקנו את הטנק ואכן המערכות עבדו . (צבאישל רכב קיצור למספר  -צ) שלנו 

 ג ולום"ק 5פטיש , מהשלישי גריזר, סקופים לנהגימהשני אפ,  2.0נו מקלעי חמטנק אחד לק. "ציוד

ה עשינו תאום כוונות כלפני חשי. דנו ללא הפסקה כמו אוטומטעב.  רשת הסוואה וכך הלאה עיימהרב

ירדנו על לוף ומציות , פתחנו מנת קרב. לתותח ואז עצרנו לרגע ונזכרנו שמעל יממה לא אכלנו דבר

 -רונה האולטימטיבית ביותר שהומצאה איחשכוליות המנה האקיצור לפלחי א -פלחי) קינחנו בפלחי 

. צפונה בערב נכנסתי לתא הנהג השני התמקם בכיפת המפקד והתחלנו לנוענה יבות שמובבס (.פעם

 . ם את המלחמהיושני חיילים מחפש קטנ

 .בגדולטועה ו חא פרי דמיונם הקודוה" סופחת" מי שחשב שהמערכון של הגשש 

ליד תל סאקי הבחנו . חלפנו על פני נוב וו את רמת מגישמים עברנ, במהירות יחסית טובההתקדמנו 

ה התנהלה אחה הבהשי. רנו ירדנו מהטנק וראינו שמדובר בגיפ צבאיצע. באורות של רכב שבא מולנו

 אבל, לא יודעים" ? " לאן אתם נוסעים", "על -אנו טנק מאלהב" ? "מי אתם  : ".ושים שניותלבמשך ש



וכך מצאנו את עצמנו לאחר שעה קלה  ".ו אחרינועאז סופחתם אלינו תס, טוב", "יוון כללי לקונטרהכ

תלכו לישון ובבוקר "  .שנפגעו וחיילים הלומי קרב יםבו רוכזו טנק, בחניון עורפי של אחת החטיבות

ושמן שרוף וגריז של בנזין  תערובת : רגשתי אותו את הריח המשכרהזה הרגע בו ". ת אתכםנצוו

נרדמתי תוך שניה כנראה עם חיוך . כל עברמרותח מהולים בריח אדמת הבזלת ופרחי הסלע שצצו 

 .רחב על הפנים

במסוק לבית החולים שם ביליתי  יהובהלת, מאוד נפצעתי קשה בסוריה  מי קרבותלאחר ארבעה י

 .כארבעה חודשים

בכניסה לאולם . אני מופיע באחד מכנסי האנרגיה עמוסי המשתתפים,  0222שנת  -סוף הספור

ת קורות חיים של הבן לת, אפ-להציג סטרט, להציע שרות, עוצרים אותי כרגיל רק כדי לשאול משהו

אתה  נפצעת  בסוריה בקרב מול תל " :פתאום ניגש אלי איש מבוגר ושואל. דוד של הגיסה וכד

בחיים לא , תשמע  .לטנק שלךד שהגיע "אני הדוקטור מהתאג. ועניתי בחיוב, קפאתי לרגע " ?חרה

והוא ממשיך , וצההח שפכה י בטן שנצשמחזיק בשתי ידיו ח חייל על הצריח מזדחל . ראיתי דבר כזה

הגיעה  הדוברת  דחפה ,עוד אני מהסס מה לענות?אתה זוכר את זה. באטיות לנסות לרדת מהצריח

הם כבר באיחור , אתה חייב לעלות עכשיו על הבמה" אותי קלות הצידה ולחשה על אוזן שמאל 

 02. תה טובהינתתי הרצאה שכנראה הי.  ועליתי לבמהלדוקטור  זרקתי "נדבר בהפסקה" ."אדיר

הדוברת סימנה לי בנפנופי ידיים היסטריים . שאלות מהקהל שהקצו לי התארכו לאור מבולהדקות 

שוב על אך הדוברת נתלתה , סביבי מספר משתתפים ומיד נקבצ, במההירדתי מ.  שחייבים לסיים

, חסר לנו שתאחר, בעוד שעה ורבע אתה חייב להיות בכנסת בוועדת כלכלה""אוזן שמאל ואמרה 

הדפתי קלות את הקבוצה שמסביבי ובחצי ריצה הגעתי למכונית ". התשובות שלך השר בונה על

כנראה  ,זהו. לא דברתי עם הדוקטור ,הדוקטור -ביציאה מאיילון הכה בי הברק. והפלגתי לירושלים

 ? מי יודע, ואולי טוב שכך, מע את הספור המלאשלעולם אש
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