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 פתיחה

 

 מלחמה וזיכרון 73סתיו 

 מה היה באותה מלחמה ששינה כל כך את מהלך חיי ?

לכאורה, דבר לא השתנה, החיים המשיכו לאחריה באותו קו שהתחיל לפניה  שכאילו הוכתב 
 מראש, קיבוץ, עבודה, משפחה, ילדים, לימודים, המשך עבודה, השארות בקיבוץ.

 שיצאתי ממנה אחר מאשר נכנסתי אליה.רק במבט לאחור אני יכול לומר 

שבו   1950מהו הזיכרון, האם הזיכרון האמיתי או אולי הזיכרון של הזיכרון, כמו השלג של שנת 
הייתי קצת יותר מבן שלוש, שבמשך שנים זכרתי בבירור כיצד התעוררתי לחצר מושלגת של 

רי שלג, ולאחר מכן בית הילדים וכיצד רדפנו צוהלים אחרי המטפלת משליכים עליה כדו
רסוף( המכוסות משטח לבן. כיום התמונה דהתה, אמטיילים  "לגבעות" )היכן שהיום שוכנת 

כמו תמונה ישנה באלבום שקוויה כבר אינם ברורים והדמויות מטושטשות, והאם מה שאני זוכר 
 היום אלו התמונות שהיו באמת או האם "הצילומים שאגרתי בראשי".

 נשארים במלא חיותם, ישנם זיכרונות אשר 

אני יכול עדיין לסייר בעיני רוחי בבית אבי, לעבור מחדר לחדר, להתבונן על הרהיטים, לראות 
 את אבי צופה בטלביזיה, 

לצפות בשורות הממטרות המתיזות את  ,כבר מזמן לא קיימיםש אני יכול לטייל בשדות הכותנה
 המים אל מול שקיעת קרני השמש.

, בכל פעם שאני מריח ריח שריפה שיש בה מן המתכת והצבע מיד צץ יש הזיכרון של הריח
, השיירות האין סופיות של מאות ואלפי כלי מלחמה שנפגעו וננטשו 67המראה של המדבר של 

על הכבישים ובצידיהם, חלקם עדיין בוערים וסביבם פזורים במדבר אלפי חיילים רובם יחפים 
 המנסים למלט את עצמם.

של מלחמת יום הכיפורים, ואולי נכון יותר לומר הזיכרונות, עברו יותר מארבעים וישנו הזיכרון 
שנה מאז, והתמונות נעשות יותר ויותר מטושטשות, כמו תמונה שצוירה על החול והרוח לאט 

 לאט מטשטשת את קוויה עד שהיא נעלמת ללא שוב.

מלא היא, לא היו אולי מלחמה היא אירוע ייחודי שבו מתגלים הרבדים הסמויים של האדם שאל
מתגלים לעולם. היכולת להנהיג אנשים, להפגין קור רוח, נחישות, ומעל הכול, לחזור בשנית 

 ובשלישית אל שדה הקרב.

גיליתי שאני יכול בשעת לחץ לנהוג בשלווה, לתת פקודות בקול רגוע גם כשמסביב האדמה 
 רועדת, לקבל החלטות קשות ואולי גם מטורפות כי באותו הרגע האמנתי שזה הדבר הנכון. 

 יצאתי מאותה מלחמה עם הרבה ביטחון עצמי ואמונה שבכוחי להתמודד עם מצבי לחץ וסכנה.

לאן היו פונים אלמלא היא, אינני יודע, לעולם איננו יודעים מה היה  חיי השתנו מאותו יום,
 קורה אילו... אך אין לי ספק, לטובה.

 

   מוקדש לבני משפחתי היקרים לי מכל
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 רקע

 רמת הגולן –מלחמת יום הכיפורים 

, בהתקפת 13:50, בשעה 6.10.73-מלחמת יום הכיפורים פרצה ביום כיפור אשר חל ביום שבת ה

פתע משולבת ומתאומת של הצבא המצרי בקו תעלת סואץ והצבא הסורי ברמת הגולן. לדרג 

המדיני והצבאי הבכיר הישראלי נודע בוודאות על תוכנית המתקפה רק בבוקרו של יום כיפור, 

ואילו הכוחות אשר הוצבו בגבולות וכן כוחות המילואים ושאר אזרחי ישראל ידעו על המתקפה 

וב, הבינו את היקף המתקפה והיותה מלחמה כוללת רק שעות ארוכות לאחר רק כשהתחילה, ולר

מכן. מצב דברים זה הוביל לכך שסדרי הכוחות הישראלים אשר עמדו אל מול הסורים והמצרים 

שעות(  48היו קטנים ביותר לעומת כוחות האויב, שגיוס המילואים )אשר אמור להתבצע בתוך 

ם ושכוחות האוויר, הרגלים והשריון של צה"ל נמצאו נעשה בחופזה וללא אמצעים מתאימי

 במצב של נחיתות אסטרטגית, טקטית ומוראלית אל מול הצבאות הערבים.

קני ארטילריה  1000-טנקים, יחד עם כ 1500-בחזית רמת הגולן, בפרוץ המלחמה, לסורים היו כ

טנקים ישראלים, מחטיבות השריון  180-חיילים. מולם, ניצבו כ 60,000-וסך כולל של כ

אשר הוצבה בקו אחורי, בעתודה  7שהגנה באופן מפוזר על הקו הקדמי וחטיבה  188הסדירות 

מוצבים )לא כולל מוצב  13קני ארטילריה, ושני גדודי חי"ר סדירים אשר פוזרו לאורך  44וכן 

 החרמון(. 
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, ביום 14:00, אלא בשעה 18:00שעה בניגוד למודיעין הישראלי המאוחר, המלחמה לא פרצה ב

, יום הכיפורים, בתקיפה ארטילרית רחבת היקף ובהפצצה אווירית על מרכזי 6.10.73-שבת ה

 השליטה הישראלים ומוצבי צה"ל. 

תוכנית המתקפה הסורית הייתה לפרוץ את הקווים הישראלים בשלוש נקודות, באמצעות 

)פתחת קוניטרה(, המרכזית )רכס חזקה(, בגזרה הצפונית  –זיה שלמה בכל נקודה ידיוו

הדרומית )צומת רפיד( וכיבוש מוצב החרמון באמצעות כוחות קומנדו. ביום הראשון ללחימה, 

הכוחות הסורים הצליחו להבקיע את הקווים הישראלים במרכז ובדרום רמת הגולן ולכבוש את 

אף התנגדות הרואית של מוצב החרמון. שתי החטיבות הסדירות סבלו מאבדות קשות, כאשר על 

, היא חדלה לתפקד כחטיבה בשלב מוקדם של המלחמה, לאחר שרוב הסגל 188שאריות חטיבה 

 הפיקודי הבכיר שלה נפגע בקרב על נפח. 

עוד  לגזרת נפח הצליחו לעלות לרמת הגולן 179טנקים ראשונים מכוחות המילואים של חטיבה 

עדיף שצויד גם באמצעים לראיית לילה. ביום בשבת בערב, אך הושמדו אל מול הכוח הסורי ה

 179שעות לאחר פרוץ המלחמה( עלו כוחות מילואים גדולים יותר מחטיבות  14-ראשון בבוקר )כ

ה בחופזה )יחד ילרמת הגולן והחלו לנהל קרב בלימה בנחיתות מספרית משמעותית. העלי 679-ו
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וד מספק ללחימה, ובחלקם, מצבם עם סיבות נוספות(, גרמה לכך שברבים מהטנקים לא היה צי

 גרם לתקלות עוד בהתקדמות לקראת המגע עם הסורים.  המכאני

כוחות המילואים ספגו אבדות קשות של חיילים, מפקדים וכלים, אך הצליחו לבלום את 

התקדמות השריון הסורי בכל נקודה בה פגשו אותו. בערבו של יום ראשון )היום השני 

חלקים גדולים במרכז רמת הגולן, וצה"ל תכנן לפוצץ את גשרי  למלחמה(, הסורים שלטו על

 הירדן במקרה שהמצב יחמיר.

בשילוב כוחות מילואים  , היום השלישי למלחמה(, החלה התקפת הנגד של צה"ל8.10ביום שני )

. חטיבות המילואים החלו להדוף את  (205וחטיבת השריון  4,9הממוכנות ת ונוספים )חטיב

 ן בדרום הרמה והן במרכזה. הסורים אחורה ה

 188הסדירה ושאריות חטיבה  7, היום הרביעי למלחמה(, הדפה חטיבה 9.10ביום שלישי )

 679מתקפה סורית רחבת היקף בצפון רמת הגולן )הקרב על עמק הבכא(, חטיבת המילואים 

מו נלח 9-ו 179נלחמה והסיגה את הכוחות הסורים האחרונים שנלחמו באזור נפח, וחטיבות 

בכיס התנגדות סורי משמעותי באזור חושניה.  בסיום יום זה, רוב מכריע של הכוח הסורי ברמת 

הגולן הושמד או נהדף אל מעבר לקווי פתיחת הקרבות. יום לאחר מכן הושלם כיבוש חושניה, 

הקרבות בשטח סוריה )פרט למוצב החרמון שנכבש  –ובכך התחיל למעשה השלב הבא במלחמה 

 כושלים ועקובים מדם(. ניסיונותום המלחמה לאחר שני מחדש רק בסי

סוריה לשטח שכונה בהמשך הבקעה לתוך שטח בוצעה  בשעות הצהרים (11.10יום חמישי )ב

מאמץ  188עם שרידי חטיבה  7חטיבה  הכוח הסדיר, בשני צירים, בציר הצפוני "המובלעת"

של  באמצעות כוחות המילואיםהמרכזי "ציר אמריקה"  רשעבר בהצלחה ובקלות יחסית ובצי

אבל . הכוחות סבלו מאבדות כבדות 4והמשך היום הצטרפה חטיבה  679וחטיבה  179חטיבה 

 הצליחו

 בסופו של היום להבקיע את המערך הסורי.

וכוחות צה"ל התקדמו מזרחה  ( נראה היה שהמערך הסורי מתמוטט12.10ביום שישי )

המשלוח", כתוצאה מהופעת הכוח עצרו כוחות צה"ל במהירות, הופיע כוח עיראקי מדרום "כוח 

 ובהמשך נסוגו להתארגנות.

העיראקי צה"ל הצליחו ליצור מארב לכוחות כוחות , שבוע מפרוץ המלחמה(,13.10ביום שבת )

 ולהשמיד חלק ממנו, שארית הכוח נסוגה מזרחה. 



 

5 
 

 

קו התילים תוך  ביסס צה"ל את אחיזתו בשטח המובלעת עד 24.10בהמשך ועד הפסקת האש ב 

  . וירדניםוהדיפת התקפות של כוחות סורים, עיראקים  כדי קרבות בלתי פוסקים

טחון של האומות המאוחדות. יהסתיימה המלחמה בהפסקת אש בהחלטת מועצת הב 24.10-ב

ק"מ מדמשק. במובלעת המשיכה כמעין "מלחמת  40-כוחות צה"ל הגיעו בשלב זה למרחק של כ

. בתקופה זו נהרגו 1974התשה" עד הסכם הפרדת הכוחות בין סוריה לישראל, אשר נחתם במאי 

 מהמלחמה.  ונפצעו עוד חיילי צה"ל רבים, אשר בחלקם הגדול נשאר בשירות מילואים רציף עוד

נפצעו. לסורים  7,251 -ברמת הגולן( ו 722חיילים ישראלים נהרגו במלחמה )מתוכם,  2,222

 חיילים נוספים. 300-נפצעו ולעיראקים נהרגו כ 10,000-חיילים ו 4,000-נהרגו כ

 מספר דגשים

 ההפתעה

 
 ועוד.נכתבו על ההפתעה של פתיחת המלחמה, הסברים, ניתוחים תילי תילים של מילים 
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רוב המפקדים ברמת הגולן אל סו יחעל העובדה שעד רגע פרוץ המלחמה וגם לאחר מכן התי
האירועים כאל יום קרב ולא כאל מלחמה ולכן נהגו בהתאם, לא ניתן הסבר מניח את הדעת עד 

 היום.

 ברמת הגולן כוחות צה"ל

ומתוארים במהלכי המלחמה מונים את רשימת האוגדות ומתחתם את החטיבות והגדודים 
 , חטיבה הייתה בכוח של גדודברוב ימי הלחימה ,בפועל .מהלכים אוגדתיים ואו חטיבתיים

חטיבה  ,ואולי קצת יותר.לדוגמא, במהלך הפריצה וגדוד היה בכוח של פלוגה ואולי קצת יותר
כאשר התקן של גדוד הוא  ,30סה"כ  ,בשני טנקים 11באחד טנקים  19מנתה שני גדודים,  179
חטיבה מונה שלושה  בכל פלוגה בתוספת טנק מגד וסמג"ד(  11)שלוש פלוגות,  .טנקים 35

 כפול שלוש פלוס טנק מח"ט, סמח"ט(. 35) 107גדודים, סה"כ 

 24ש + 

 24התבססה על ההנחה שכוחות המילואים של צה"ל יתחילו להגיע המלחמה הסורית תוכנית 
 (. 36או אפילו ש + לחמה )גם הנחת העבודה של צה"ל הייתה דומהשעות לאחר פרוץ המ

 עד אז, על הכוחות )הסורים( להתייצב על קו הירדן. 
( נכנס לקרב כבר בשבת 179מחטיבה  266בפועל, למרות כול הקשיים, כוח ראשון עלה )גדוד 

 –בבוקר שלמחרת כ  679 –ו  179שעות לאחר פרוץ המלחמה, וכוחות של חטיבות  10 –בלילה כ 
הגעה מוקדמת זאת תרמה תרומה מכרעת לבלימת תנופת  שעות לאחר פרוץ המלחמה. 15

 ההבקעה של הצבא הסורי. 
 כנראה שאותן שעות בודדות מנעו מהסורים לגלוש ללא הפרעה אל הירדן וחופי הכנרת.

 

 

 179חטיבה 

והמצוידת מכול חטיבות אומנת החטיבה שמנתה שלושה גדודי טנקים מסוג שוט קל, הייתה המ
המילואים בצפון והוגדרה "כחטיבת ההתערבות המהירה" בזכות רשת גיוס מיוחדת וקרבתה 

( 96,278מכך שהטנקים של שני גדודים )לקו החזית. )מחנה פילון ע"י ראש פינה(. כתוצאה 
חנה פילון נאלצו הצוותים של אותם גדודים לאחר שכבר הגיעו וחוילו במ 7נלקחו ע"י חטיבה 

לנסוע חזרה עד מחנה נפתלי )ליד צומת גולני( ולהצטייד בטנקים של חטיבה אחרת, למרות כל 
זאת ולמרות קשיים נוספים ומרחק הנסיעה הנוסף, היו כוחות החטיבה כוחות המילואים 

 לקרב הבלימה.הראשונים שהגיעו 
 כקריטיות.בניגוד למתוכנן נשלחו הכוחות בבהילות לגזרות שנראו באותו זמן 

הגיע עוד בלילה לגזרת נפח נכנס לקרב והושמד ברובו עוד באותו לילה ע"י טנקים  266גדוד 
 יתרת הגדוד השתלבה בכוחות אחרים בגזרה  סורים שהיו מצוידים באמצעי ראית לילה.

 ובלם את הסורים מלרדת אל הירדן בגזרת קצביהעלה בבוקר בכביש יהודיה   96גדוד 

 מלהתקדם דרומה. גזרת אל על ובלם  את הכוחות הסורים נשלח ל 278גדוד 

 שני גדודים אלו, היו הכוחות היחידים שהגנו על בשעות גורליות אלו על דרום/מרכז רמת הגולן.
וסיפורה לא למרבה הצער, אולי בגלל אופיים של מפקדיה, החטיבה לא זכתה לכבוד הראוי 

 סופר במלואו עד היום.
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 הגולן שוט קל בחזית רמת
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 סיפור אישי –מלחמת יום כיפור 

 הקדמה

כחודשים לאחר תום המלחמה ראיין אותי עורך העלון של שפיים והסיפור כפי  1973בדצמבר 
. בראיון נאמרו ונרשמו רק חלק 21/12/1973שרשם מפי התפרסם בעלון שפיים "ביטוינו" ב 

מהדברים. הדברים נכתבו כפי שנאמרו זמן קצר לאחר התרחשותם כפי שראיתי אותם מצריח 
( לא הכרתי למעשה את סיפור 73טרי. מצד שני, באותו שלב )דצמבר  הטנק ולכן זיכרונם היה

הקרב ועל אחת כמה וכמה את "התמונה הגדולה". כמו כן, לאחר מספר ימי לחימה נפרדתי 
וגם ממנו ( 9)מהגדוד המקורי שלי ועברתי לגדוד אחר של החטיבה שהיה מסופח לחטיבה אחרת 

עוד עשרים שנה. לכן לא  שיתרתישבה ( 679)עברתי לקראת סוף המלחמה לחטיבה שלישית 
היה לי קשר עם חברי לקרב עד לשנים האחרונות ובודאי לא באותם ימים. לכן בחלק מהסיפור 
יתווספו העובדות כפי שלמדתי אותן בהמשך. למען הדיוק אוסיף שחלק מהעובדות לא התבררו 

אחרים חרוטים בבהירות לי עד היום, ימים שלמים נמחקו מהזיכרון, לעומת זאת, רגעים 
בזיכרוני.                                                                    חלק מהאנשים לא פגשתי מאז, כשחלקם, 

 כולל אנשי צוות שלי אינני מכיר/זוכר בשמם.

 מספר עובדות

רן  -, הייתה חטיבת שוט קל ששכנה במחנה פילון. מפקד 179החטיבה שאליה השתייכתי, 
 שריג.

 

 גדודים:

 מפקד עוזי מור. – 266

 מפקד יוסי עמיר. – 278

 מפקד ישראל לוין. – 96

 משה יצחקי. -פלוגה ח )חלב( מפקד  96השתייכתי לגדוד 

 .7ע"י חטיבה  96וגדוד  278מספר ימים לפני המלחמה נלקחו הטנקים של גדוד 

יצא עוד  266יותר( גדוד  כשפרצה המלחמה התפצלה החטיבה לשנים )בהמשך לשלושה וקצת
בשבת בלילה מפילון לכיוון הרמה דרך גשר בנות יעקב ואילו אנשי יתר הגדודים נסעו מפילון 

 למחנה נפתלי )ליד צומת גולני( ושם לקחו טנקים של חטיבה אחרת.

טנקים( בנסיעה על הכביש לכיוון הרמה דרך גשר  20 -)מוקטן, כ 96משם יצא ראשון גדוד 
 אריק.

 מניתי על אותו כוח.אני נ

 סיפור אישי

 06.10.73יום כיפור 

ביום שבת בבוקר ירדנו לים כמיטב המסורת. ירדנו סביב תשע, והתחלנו לראות מדי פעם 

לקראת  –ואי השקט שלי גדל. החלטנו לעלות יותר מוקדם מהצפוי  מסוקים בשמים בקו החוף,

עוד מעט יבואו לגייס אותי, הולכת להיות מלחמה. הדבר העיקרי  –. כשעלינו מהים אמרתי 12

 הייתי אז מרכז ענף הכותנה.שהעסיק אותי, מי יטפל בכותנה באמצע הקטיף. 

מכוניות על הכביש, ועוד כמה מסוקים,  כמה. אחרי האוכל ראיתי עוד 12-הלכנו לחדר האוכל ב

ושמענו שפרצו קרבות. עוד   BBC-הוהבנתי בוודאות שתהיה מלחמה. בשלב כלשהו פתחנו את 

עם העבודה לרכב  ילפני ששמענו, כבר התארגנתי על בגדי עבודה, וסביב שתיים וחצי נכנסת
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הכותנה. קטיף לעשות לו חפיפה על שכן וחבר שעבד פעם בכותנה וחשבתי שלא יגייסו,  ,דודי

 בזמן שישבתי בתוך הרכב, הגיע רכב אחר לקיבוץ עם צו גיוס. 

התחיל להיות לחץ. התחלתי להרגיש שיש בעיה, שאם פרצה מלחמה ואנו מאחרים מה ברגע זה 

שלון. בלי שהבנו מה קורה. אשתי יקורה שם. לי הייתה תחושה קשה של כשלון. חמיצות של הכ

הייתה מודאגת. אני לא הייתי מודאג ברמה האישית, זה לא הצליח גם בשלב זה להתחבר לי 

. חשבתי כל הזמן מה ו לי מחשבות, מה יקרה ליחרים לא הילחרדה אישית. עד שלבים מאו

קורה לנו. לא לנו לגדוד או לחטיבה, לנו למדינה, שאנחנו בבעיה. אשתי הייתה היחידה שהייתה 

 מודאגת באופן אישי. 

 הגיוס

 הגענו לנתניה, כנראה שעם אותו רכב שאסף אותנו. 

מנתניה נסענו באוטובוס לבסיס בפילון, מעט דרומה מראש פינה, שם היה הבסיס של החטיבה. 

הגענו לבסיס, והיינו מראשוני המגיעים. חיילו איתנו, רשמו, ונתנו לנו עוזי. עם המדים באתי 

מהבית )והם היו קרועים לי בישבן כל המלחמה(. לא היו לנו טנקים, כי לקחו לנו אותם. נסענו 

 וטובוסים חזרה עד הבסיס שליד צומת גולני, מחנה נפתלי. עם א

הייתה  תחושת בלגאן. שיש בעיה ואי אפשר לעשות כלום. הגענו בחושך. הבסיס היה של 

 –חטיבה אחרת, ושלחו אותנו לקחת להם את הטנקים. אני זוכר את תחושת הבלגאן מתעצמת 

חסני הזיווד היו נעולים,פרצנו אותם. לא היה עם מי לדבר, רוב הסגל של הבסיס לא היה שם, מ

בדיעבד גיליתי שבשביל להעמיס את התחמושת שלחו משאית עם מלגזות מקיבוץ מזרע, ממפעל 

המתכת שלהם )המג"ד יוסי עמיר שהיה ממזרע ארגן זאת(. המילה הכי חזקה שאני זוכר משם 

אף אחד לא תפס זו בלגאן. היום משתמשים במילה כאוס. אפילו המג"ד נראה חסר אונים. 

פיקוד. הביאו לנו טירונים של גולני שיעזרו לנו. לקחתי פיקוד על מחלקה והנחתי אותם כיצד 

 –לחמש את הטנקים. בשלב כלשהו נתנו הנחיה שיוצאים סביב שתיים בלילה. אמרתי למג"ד 

 "אין סיכוי שזה יהיה מוכן בשתיים בלילה, עזוב סיפורים, אנחנו לא מוכנים". 

למשל לא היו מקלעי מפקד. אח"כ כשעליתי להיות מפקד לא  –א חומשו כמו שצריך הטנקים ל

 היה מקלע. 

הייתה תחושה שקורה משהו לא טוב "ושתפסו אותנו עם המכנסיים למטה". תחושת בהילות, 

 חוסר אונים, ריחפו שמועות שהסורים פרצו ואין כוח שיעצור אותם ואנחנו לא יכולים לעזור.      

זאת התארגנה הפלוגה בהרכב חלקי, כשמונה טנקים, הצוות שלי היה בהרכבו  למרות כל

המקורי. בין לבין, ארגנתי למנחם מהקיבוץ שלי שהיה גם הוא  בפלוגה, אימון הסבה לשוט קל. 

שעשו הסבה למנוע דיזל והילוכים חצי אוטומטים,  –אנחנו כבר היינו בטנקים מסוג של שוט קל 

י הוא היה בארה"ב. עשיתי לו שיעור נהיגה, ישבתי על הכנף והדרכתי ומנחם לא הכיר את זה כ

 אותו בנסיעה  סביב הימ"ח. זו הייתה הפעם הראשונה שהוא נהג בשוט קל. 

הסתכלנו בדאגה לכיוון צפון מזרח, אבל לא ראינו אש. לא היה פחד, רק תחושה שהעסק לא 

 דופק. 
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 התארגנות בימ"ח

 07.10.73יום ראשון 

וש לארבע בבוקר התחלנו בנסיעה על הכביש, על הזחלים, ואז הגענו לצומת גולני. זכור לי בין של

. אינני זוכר אם עמדתי בהמתנה 73אני לא בטוח שבאמת היה רמזור בשנת  –שעמדתי ברמזור 

לרמזור או לתנועה שתחלוף. הדבר נחרט כתמונה ביזארית לחלוטין. לעמוד ולציית לחוקי 

לידי נעצר אמבולנס עם  ,נות בוקר בחושך מוחלט. הייתי עם ראש בחוץהתנועה עם טנק, לפ

כיתוב שפיים. עשיתי לו סימנים, והוא לא הגיב לי. בדיעבד נודע לי שגייסו אמבולנסים מכל 

 מיני קיבוצים בשביל לפנות אנשים מרמת הגולן. 

משם ירדנו לטבריה. עברנו ברחובות של טבריה לאורך הכנרת, כשכל האנשים יצאו לרחוב, 

ואני חשבתי "מה המטומטמים האלו כל  –בקריאות שמחה, זרקו עלינו סוכריות, ומחאו כפיים 

 הם לא מבינים מה עומד לקרות".  –כך שמחים 

האור על רמת הגולן, האור  עלינו מטבריה צפונה, המשכנו לכיוון כפר נחום. התחיל לעלות 

שלפני זריחה. שמים מכחילים בכחול יפיפה. אמרתי לצוות "תראו איזה יופי של שמים". זמן 

קצר לאחר שחצינו את הירדן על גשר אריק, קיבלנו הוראה בקשר לסגור מדפים. וזה היה שוק. 

ס לתודעה לסגור מדפים זה אומר כניסה לקרב. "ליד הכנרת?!". "הסורים כבר פה?". נכנ

שהמצב נורא. המח"ט והכוח שלו לא היו איתנו, הם הגיעו מפילון וירדו מכיוון אלמגור והצטרפו 

טנקים. הפלוגה שלי הייתה  25-אלינו אחר כך. בסך הכול, כל הגדוד המוקטן וכוח המח"ט היו כ

מעט עם שמונה טנקים )כך בדיעבד ע"פ דברי המ"פ יצחקי(. הכוח הגדודי פגש את כוח המח"ט 

 אחרי גשר אריק.

לא הכרתי את המסלול הזה, אבל מבעד לפריסקופים ראיתי שעברנו את החווה של קצ'ה, קצת 

לפני המפלים של יהודייה. היום אני יודע איפה זה היה, אז לא ראיתי הרבה. המשכנו עוד פרק 

 זמן מסוים אחרי החווה של קצ'ה. 
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 ראשונה.בערך בשבע בבוקר, ככל הנראה הייתה ההיתקלות ה

תחילת קרב, מבעד לפריסקופים של הנהג ראיתי טנקים סורים מטווחים קצרים, ירי, צעקות 

בקשר, טנק ישראלי נפגע בחזית התובה ומיד מתחיל לזרום דלק מתחתית התובה. לא היה זמן 

לחשוב, רק לנסוע ע"פ הפקודות )"קדימה, אחורה, ימין, שמאל"(. ע"פ דיווחי התותחן בקשר 

ותו זמן בארבעה טנקים. הזיכרון העיקרי הוא התדהמה מהמרחקים הקצרים שבהם פגענו בא

 ראיתי את הטנקים הסורים.

טנק המ"פ לידי, אני מסתכל עליו, ובאותה שנייה, פגיעה של פגז בכיפת המפקד, צעקתי בקשר 

"יצחקי הלך" כעבור מספר שניות, כמו בסרט מצויר יצחקי הוציא את ראשו מבעד לצריח במבט 

 מבולבל ללא פגיעה .

בשיחה לאחר שנים, הסביר יצחקי שהעדיף לצפות עם המשקפת המותקנת בכיפת המפקד, 

 ", מאשר להשתמש במשקפת הידנית ולכן באותה שנייה של הפגיעה "ירד למטה".10"משקפת 

 הזיכרון הבא הוא שאנחנו נפגענו סביב עשר. אחרי כשלוש שעות לחימה. 

הפגיעה זעזעה את כל הטנק. שאלתי מה קורה בקשר הפנים  הרגשתי פגיעה בטנק שלנו.

והתותחן ענה שהמפקד נפגע. נסעתי אחורה ועצרתי , תא הנהג התמלא עשן. פתחתי את 

המדפים של תא הנהג וראיתי שדברים בוערים,בניהם  הברזנט של כיסוי התותח, טיפסתי על 

הצוות המומים בתוך הטנק. הם הצריח, ואין מפקד. אני מסתכל פנימה ורואה את שני אנשי 

ישבו קפואים. שאלתי "איפה גבי?" )המפקד(. ענו שהוא נפצע וקפץ מהטנק. היינו שלושה 

והטנק בוער. התעלמתי מהקורה סביב, ביקשתי כפפות, קרעתי בידיים  את הברזנטים וזרקתי 

עה את רשת ההסוואה, לקחתי ג'ריקן מים וכיביתי את האש. לטנק עצמו לא הייתה פגי

 משמעותית. פגיעה שטחית שרק גרמה לבערה. הטנק נראה תקין.

מה עושים? הייתה אלטרנטיבה "ההגיונית" להתפנות אחורה, להמתין לקבלת  –היינו בדילמה 

פקודות, והשלמת צוות. אבל החלטנו "שיש מלחמה וצריך להציל את עם ישראל". לכן, נישאר 

יצד יתפתחו הדברים. לא הייתה תחושה של יד עם יתר הכוח, אבל מגמה אחת אחורה ונראה כ

 מכוונת. היינו צריכים להחליט לבד. מי שכיוון את הטנק בשלב זה היה חנן, שהיה תותחן. 

בשלב כלשהו, העסק קצת נרגע, והתקדמנו שניים שלושה קילומטר צפונית מזרחית במקביל 

קילומטר וחצי מערבית לכביש, ועמדנו עם יתר הכוח. ראינו פגיעה בטנק שלנו במרחק של 

מאיתנו. ראינו שמישהו בורח מהטנק בריצה. עשינו סימנים שיבוא אלינו, נתנו לו לשתות, 

הרגענו אותו ושאלנו אותו "מה התפקיד שלך". "נהג", ומיד אמרנו "אתה הנהג שלנו", ואני 

לי שהשלמנו את הצוות, אמרנו "אנחנו חזרה בעסק". לא הייתה כהפכתי למפקד. מרגע זה, 

משקפת, כי המשקפת נלקחה עם המפקד. והדבר היחיד שהיה זו משקפת עשר שצריכים לרדת 

 ולצודד את הכיפה.  חבשבילה לתוך הצרי

לא היו פקודות מסודרות למיטב זכרוני. ראינו קבוצה של טנקים וחברנו אליהם. אני זוכר לפחות 

הבנו שמדובר במיסוך עשן של  פעם אחת שירינו והטנק הסורי העלה עשן וחשבנו שפגענו. אח"כ

 הטנק, דבר שלא הכרנו קודם. 



 

12 
 

לקראת ערב, ראינו את המראה המדהים של סקיהוקים מטילים פצצות על ריכוזים של הצבא 

הסורי באזור חושניה, ומולם אש הנ"מ. הסקייהוקים מבצעים לולאה, ובנסיקה משליכים את 

כסף ואח"כ בפטריות שחורות של הפצצות. בכל יעף כזה השמים התמלאו באלפי נקודות 

הפיצוצים. הסתכלנו בהשתאות והחזקנו אצבעות לטייסים . לקראת חושך חזרנו לכביש, ליד 

הגשר האירי. שם התחמשנו והביאו תחמושת ודלק. הייתה לנו בעיה לפתוח את ארגזי 

 התחמושת, הם היו ארוזים בסרטי מתכת, ולא היה עם מה לחתוך  אותם, השתמשנו בלומים

 בכדי לקרוע אותם. כמו כן, כחלק מהבלגן הגיעה אלינו תחמושת של תותחי ארטילריה. 

ארוחה ראשונה מאז שבת בצהרים, סרדינים ומציות.  אינני זוכר פקודות, אני לא זוכר שמישהו 

 אמר באופן מסודר מה לעשות. 

 הדבר המדהים הוא שברגע שירד החושך נפסקה הלחימה והשתרר שקט מוחלט. 

 

 שלנו עולה בלהבות טנק

 08.10.73יום שני 

מוקדם בבוקר עלינו לעמדות, בערך באותו מקום שהיינו ביום הקודם, כל אחד לעצמו. השטח 

 מורכב מגבעות מתונות וערוצים. 

מטר. הטנק היה ללא תנועה והצוות השליך   150-פתאום אני רואה טנק סורי מולי במרחק של כ

: בחלק מהטנקים הרוסים התרמילים הריקים מתפזרים על תרמילים ריקים מהצריח )הסבר

רצפת הצריח ומונעים ירי מהתותח(. תגובת הטנק הסורי להופעתי הייתה אש מקלעים לכיווני. 
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מרוב תדהמה אמרתי לתותחן "יו, הוא ירה עלי עם מקלע", בתגובה התותחן ירה עליו חזרה עם 

 התותחן ירה ופגע. מקלע.  צעקתי לו "חמור, תירה עליו עם תותח!".

 מטר, מנהלים דו קרב מקלעים. 150המראה היה "פסיכי" לחלוטין, שני טנקים במרחק של 

בהמשך הייתי בעמדה, בשיפוע של גבעה ולא ראיתי ממנה כוחות אויב. במקום לטפס עם הטנק 

 נעמדתי על הצריח וראיתי אנטנה מבצבצת בתוך העשב במורד הגבעה. נכנסתי פנימה, וכיוונתי

את הנהג להתקדם לאט ולתותחן הורתי להנמיך ע"פ ההתקדמות. ברגע שראיתי את האנטנה 

אמרתי לו לשים את הצלב על האנטנה. אמרתי לו, ברגע שתראה את הכיפה שלו, אתה יורה. 

מטר. הוא ירה ירייה אחת, ואז אמרתי לו אחורה, כשהלב שלי דופק ואני  200ממרחק של 

 מתנשם. 

ר היה ירי שלנו לכיוון צפון מזרח, די ספוראדי. הייתה לי תחושה שאני לא בהמשך היום, בעיק
ליד הגשר  –בשום מסגרת. כל אחד עושה מה שנראה לו. בערב חנינו ליד הכביש, באותו חניון 

 האירי. 

 09.10.73יום שלישי 

שמש בבוקר הגענו לצומת ציר הנפט עם ציר יהודיה לכיוון חושניה  וניהלנו חילופי אש עם 
בעיניים מול טנקים סורים בחושניה. היינו ארבעה טנקים בפיקודו של יצחקי. מכשיר הקשר 

 בטנק שלי לא פעל.

מפקד הטנק השכן נפגע, הטנק עצמו לא נפגע. ירדנו למדרון אחורי, הורדתי את המפקד הפצוע 
מנה מהטנק. בגלל שמכשיר הקשר שלי לא פעל עליתי על הטנק שמפקדו נפצע. הצוות שלי ש

 שלושה, התפנה לאחור ולא פגשתי אותם שנית עד סיום המלחמה.   

נשארנו שלושה טנקים בפלוגה, יצחקי, זאב, ואני, נענו לאורך ציר הנפט לכיוון נפח, צפון מערב. 
שני האחרים נעו משני צידי הכביש ואני נסעתי על הכביש שהיה גבוה יותר. במרחק קצר 

סורים נעים במדפים סגורים בטור במרחק של מאות  מהצומת ראיתי לפתע שלושה טנקים
מטרים בודדים בצד ימין שלי לכיוון שמאל בניצב לכיוון התנועה שלנו. נתתי פקודת אש, אני 
זוכר עד היום שלהפתעתי נתתי את הפקודה בקול רגוע מבלי להרים את קולי כמו בתרגיל . 

על הראשון "אש" וירדנו בלב הולם  הצבתי את התותחן על הטנק האחרון, "אש" על השני "אש"
לשטח נמוך. אין לי מושג מה עשו הטנקים שלידי. בהמשך ירדה עלינו הפגזה כבדה והתכנסנו 
בתוך הטנק. התותחן רצה להשתין בצורה נואשת וניסה בכוח לצאת, אמרתי שאין אפשרות 

, וכך באמצע והעברתי לו ארגז פעולה ריק, מרוב מתח לא הצליח, ביקשתי מהטען שישיר לו
 ההפגזה, הטען שר והתותחן משתין. 

מאוחר יותר, בהמשך היום, עשינו איגוף וירינו על חושניה. מהפלוגה רק יצחקי ואני נותרנו. 
הטנק של זאב פרס זחל או נתקע באופן כלשהו. בעודי צופה לכיוון האויב, ראיתי הבהק של ירי 

,ופתאום הבנתי שזהו פגז שעומד לפגוע בי, בצבע ירוק זרחני ונקודה שחורה שמתקרבת לכיווני
צללתי לתוך הצריח הפגז עבר מעלי  ונחת אחרי הטנק.  ירדתי למדרון אחורי, יצחקי שאל אותי 
מדוע אינני עולה לעמדת אש, עניתי לו שאנו מטווחים ושלא יעלה, למרות זאת  יצחקי עלה 

וידעתי שיש לו פחד ממקומות לעמדה, ומיד חטף פגז במדפים של תא הנהג. הכרתי את הנהג 
סגורים, ובאימונים אף פעם לא סגר מדפים, עשה זאת רק במלחמה. ירדתי מהטנק והלכתי 
לראות מה איתו, ראיתי שהפגז פגע בצירי המדפים וממש הלחים אותם ולכן לא ניתן היה לפתוח 

הנהג שנפצע  את המדפים ביד. חזרתי לטנק שלי, לקחתי לום גדול, ואיתו פתחתי את תא הנהג,
בידו ישב אחוז הלם, שלפתי אותו מהתא ודאגתי לפינויו. באותה הזדמנות כתבתי במהירות 

 מכתב קצר לאשתי ודחפתי אותו לחולצתו. המכתב הגיע ליעדו!

 יצחקי לקח לי את הצוות ואת הטנק. אני לקחתי את הטנק הפגוע של יצחקי וחזרתי איתו לחניון. 

 10.10.73יום רביעי 

רביעי חיכיתי לקבל טנק חלופי והשלמה לצוות. בלילה השלמתי את הצוות ואמרו לי  כל יום
שיש לנו טנק בשלבי תיקון סופים בציר הנפט לכיוון נפח. נסענו עם הזחל"ם של החוליה 
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הטכנית כשלושה ק"מ מהצומת לכיוון נפח. הטנק שקיבלתי הושבת כתוצאה מפריסת זחל וע"פ 
 היה שייך במקור למפקד בכיר. ארגנו את הטנק והמתנו לבוקר.מכשירי הקשר שהיו מותקנים 

בכל הימים ליווה אותנו המראה של מטוסי חיל האוויר הנפגעים. רביעייה הטסה מזרחה ולאחר 
מספר דקות חוזרים שנים או שלושה, מטוס בוער חוזר מערבה, מטוס המטפס לגובה ואחריו 

 , "ברח", מה שלא עזר לו והוא מתפוצץ באוויר.רודפים שלושה טילים ואנו מחזיקים לו אצבעות

 11.10.73יום חמישי 

ראשון התקשרתי לסיירת הגדודית בכדי שיובילו אותי לגדוד, לא הייתה לי מפה ולא באור 
ידעתי היכן הגדוד ומה מצב הכוחות והיכן הסורים. ענו שיבואו אך לא הגיעו. החלטתי לא 

כוחות שלנו ולהצטרף אליהם. בדיעבד אני יודע שבשלב להמתין יותר, לנוע מזרחה ולמצוא את ה
זה כבר לא היו יותר כוחות סורים בתחום "קו סגול" אבל באותו זמן הנחתי שיש כוחות כאלו. 
נתתי פקודת תזוזה ולתדהמתי הצוות בתירוצים שונים סירב. נדהמתי מכך שאנשים מסרבים 

י שיכול צריך וחייב לעשות זאת, על להצטרף למלחמה, מבחינתי זה היה המובן מאליו שכל מ
המחיר אפילו לא חשבתי. הרגש החרוט בראשי מאותם רגעים הוא של עירוב של תדהמה, עלבון, 
וכעס קר.       הודעתי להם, "יש לכם שלוש דקות להחליט, או שאתם באים איתי, או שאתם 

זרקתי מהטנק עפים מהטנק".  ענו לי שהם מסרבים. לקחתי את הציוד של כל אחד מהם 
ואמרתי להם "עופו לי מהעיניים, אם לא, אני יורה בכם". הם ירדו מהטנק, נכנסתי לתא הנהג 
והתחלתי לנהוג על ציר הנפט לכיוון מזרח. נסעתי לבדי כשמונה ק"מ וראיתי מימין לציר כוח של 

מולי רב  צנטריונים שהיה באזור גשור הישנה. ירדתי מהציר ופניתי לכיוון הכוח. כשהגעתי בא
סרן מאובק, נראה עייף מאוד ובעיקר נדהם. התחיל לשאול למעשי, חתכתי אותו ושאלתי מה 
תפקידו, ענה שהוא הסמג"ד. שאלתי "אתה רוצה טנק תקין? אם כן, תארגן לי צוות" וכך היה. 
צורפתי לפלוגה שהמ"פ שלה היה יעקב קליין. אותו ואת הסמ"פ )איציק כהן ממחזור שלי( ואת 

של החטיבה שהיה מסופח לחטיבה אחרת.                                                                                278המט"קים הכרתי עוד מהסדיר. הגדוד היה אחד 
עשיתי הכרה עם הצוות החדש, ארגנו את הטנק, מתיחת זחל, תיאום כוונות, ארגון התחמושת. 

ולכים לתקוף את השטח הסורי, לא זכורה לי קבוצת פקודות.       לקראת צהרים נאמר לנו שה
 דמשק, "ציר אמריקה"-נענו לכיוון קונטרה והגענו מדרום לכניסה לכביש קונטרה

המראה היה קשה, לאורך הכביש עד קצה קו הראיה, תמרות עשן,התפוצצויות, טנקים פגועים, 
עמוסי פצועים, על הצריח, על הכנפיים.  טנקים בוערים והקשה מכל, טנקים החוזרים לכיווננו

 הצריחים אדומים!

אינני זוכר פחד, אבל תחושה מעיקה של  "מה, עכשיו להיכנס לבלגאן הזה, כנגד כיוון 
סע קדימה, כמה שיותר  –התנועה?". התחלנו לנוע, חלק מהטנקים נעו בהיסוס, אמרתי לעצמי 

 מהר ואל תרד מהכביש!
הגז. אמרתי לו:" אתה רוצה לחיות?", "תן גז!". קצת לפני חאן הנהג שלי הוריד את הרגל מ 

ארנבה פנינו מהציר הראשי ימינה לציר אחר לכיוון דרום, לאחר ק"מ או שנים נפתחה עלי אש 
נ"ט חזקה ממרחק קצר מצד ימין ממספר כלים ממשהו שנראה כמו עמדה. יריתי ירי צד תוך 

ן ע"פ עננת האבק שהתרוממה כתוצאה מהירי. כדי נסיעה מהירה כאשר אני מכוון את התותח
הצלחתי לעבור ללא פגיעה. ע"פ מיטב זכרוני הייתי ראשון בטור. קיבלתי פקודה לחזור על 

 RPG, בינתיים התחיל להחשיך, חזרתי באותה דרך, נפתחה עלי אש מחדש כולל יעקבותי
שנראה בחושך כמו זיקוק "שרץ אליך". נגמרו המעיכים והחלולים, הודיע לי הטען, "טען 
ח"ש", הלב מפרפר, אסור להראות זאת לצוות, הפקודות צריכות להיות רגועות. מצאתי את עצמי 
מבצע תרגולת בזוקה, יורד מהכביש, מסתער תוך כדי ירי על מקורות הירי. תפסתי את עצמי 

זור לכביש. קיבלנו פגיעה בחזית התובה. הטנק מזדעזע, הבזק אש, הכול והורתי לנהג לח
מתפקד, כולם בסדר, הצלחנו לעבור בשלום. אספתי בדרך צוות שהטנק שלו נפגע, הם היו 
מבוהלים וניסו להדחק בכוח לצריח. מנעתי זאת מהם והוריתי להם להיכנס לסל הצריח. לאחר 

שיכה עמד שם  זחל"מ. ביקשתי ממפקד הזחל"מ מכן הגענו חזרה לציר הראשי ולקראת ח
לקחת את אנשי הצוות הנוספים. בדיעבד התברר שמפקד הזחל"מ היה חברי הטוב ביותר דודי, 
אותו חבר שרציתי להדריך אותו על קטיף הכותנה שהיה שייך לגדוד צנחנים במילואים. לאחר 

ותה עד היום, והושיט לי סיום האירוע אמר לי התותחן "היית גזעי" מחמאה שאני לוקח א
 סיגריה דולקת.
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 ציר "אמריקה" בוער

המשכנו עוד מרחק קצר עד לאחר חאן ארנבה פנינו ימינה  ועצרנו לחניית לילה )ככל הנראה 
בצומת מעץ(. הייתי הטנק הקיצוני לכיוון צפון. לא רחוק ממני עמדה פלוגת שרמנים. עמדנו עם 

ת טנקים נעים מצפון לכיוון שלנו, ע"פ הקול של מנועים מדוממים. התחלתי לשמוע קולו
כוון למפגש בין הכביש  –המנועים זיהיתי שאלו טנקים סורים. הנעתי את הטנק, ואמרתי לנהג 

 לשמיים. חכה לטנק הראשון שיגיע, ברגע שהוא על קו רקיע רשאי לירות.

יריתי,  –במלוא תפארתו ה לפני שאני עומד לירות, השרמנים ירו ולא פגעו  ואז הופיע הטנק ישני
והוא נדלק מייד, עלו שתי להבות אדירות מהפתחים, לאור הלהבות ראיתי את אנשי הצוות 
מנסים להיחלץ, ולפי מיטב זכרוני לא יריתי בהם. לאחר מכן הגיע אלי מישהו, שלמיטב זכרוני 

ות עם אמרתי את דעתי המלומדת, מה כדאי לעש –הציג עצמו כמח"ט, שאל אותי מי מה למה 
הטנקים  שאולי יגיעו ואז שמעתי את כל העצות יורדות אלי בצורת פקודה בשרשרת הפיקוד 
)כזכור היו לי מכשירי קשר שאפשרו לי להאזין עד לרמת החטיבה(. הצוות התגלגל מצחוק, ואז 

 "הנה ההוכחה שהעולם עגול".  –אמרתי להם 

בבוקר ראינו שאלו היו שלושה טנקים. שני הטנקים האחרים ננטשו לאחר שהטנק המוביל 
נפגע. בזמן שחנינו הגיעו לכל טנק צוותים מגדוד הצנחנים בכדי לשמור על הטנק ולאפשר לנו 
לישון קצת. שאלתי אותם מהיכן הם וכנ"ל הם אותי. כאשר שמעו שאני משפיים, אמרו שנמצא 

בשם דודי שהלך לשמור על טנק שכן. עד לאותו רגע לא חשבתי על הבית, איתם בחור משפיים 
כלום. הייתי עסוק בלחימה ובהישרדות ופתאום הבזק, מכל האנשים  –מה קרה לחברי, למכרי 

בעולם, חברי הטוב ביותר חי והוא לידי. "השמים נפתחו, יש תקווה", רציתי לחבק אותו, לא 
 ו יורים בו. ניתן היה, מי שהיה יורד מהטנק הי

 

 12.10.73יום שישי 

בבקר התחלנו לנוע בכיוון מזרח, כל שאני זוכר הוא חילופי אש בודדים עם טנקים סורים תוך 
 כדי תנועה.

בסביבות הצהריים התחילה דהירה על הכביש לכיוון צפון מזרח. נאמר לנו שאנו במתקפה על 
מחנות כנכר. בשעות אחר הצהרים לאחר שהגענו ליד תל מרעי, התקבלה פקודת עצירה. דוממנו 



 

16 
 

מנועים והמתנו. בזמן העצירה נרדמתי וכך גם הצוות. התעוררתי, חושך, שקט מוחלט אין אף 
היה לי מושג מה קורה. מה שהיה מדהים היה השקט. לא ידעתי שניתנה  אחד מסביבי, לא

פקודה לחזור כתוצאה מחדירת הכוח העיראקי. בניגוד לנוהל לא בוצעה הבדיקה שכולם קיבלו 
ואשרו את הפקודה לנוע חזרה. התקשרתי לפלוגה בכדי לאתר את מקומם ולחבור אליהם, 

מקומם. הדבר היחידי שידעתי באותו זמן, הוא כנראה שבגלל הבהלה ששררה סרבו למסור את 
הכיוון שממנו באתי. פקדתי על הנהג להסתובב ונסעתי לכיוון מערב במלוא המהירות. לאחר 
כמה ק"מ )יתכן שכשמונה( ראיתי טור טנקים שפניו מערבה. עצרתי ועמדתי מאחורי הטנק 

על כתפו של המפקד  האחרון, אף אחד לא הרגיש שהגעתי. טיפסתי על הטנק מאחור טפחתי
ושאלתי מה התדר שלו, העברתי לתדר והודעתי למ"פ שאני מצטרף אליו. עד היום אין לי מושג 
מי הייתה הפלוגה. המשכתי עם הפלוגה עד איזור תל שער ושם עצרנו ודוממנו כאשר אני הטנק 

הטון הקיצוני. נשארתי ער, לפתע אני שומע ממרחק לא גדול דיבור בערבית שנשמע לי ע"פ 
והצליל כמו פקודת אש. הערתי את התותחן, כיוונתי אותו לכיוון הקול ואמרתי לו שלדעתי מיד 
יפתחו באש וברגע שיראה הבהק שירה לכיוון. לאחר מספר שניות שמעתי התנעה של טנק ומיד 
ירי, גם אני יריתי, שנינו החטאנו והטנק הסורי נעלם בחשיכה. כנראה שיתר הפלוגה ישנה 

שהמ"פ התקשר ושאל מדוע יריתי. התנצלתי שהערתי אותו "פשוט היה טנק סורי מכיוון 
שירה". בהמשך התחלנו לתחמש ולתדלק ובאמצע התדלוק ירדה עלינו הפגזה כבדה. נשמע 
צעקה "לנתק את המיכליות ולהתפזר".  באותו לילה באמצע כל המהומה, מצאתי את הפלוגה 

                                 שלי )פלוגת קליין(. אינני זוכר כיצד.

 13.10.73שבת  

עמדנו מתחת לתל שער בשעת בוקר מוקדמת כחלק מכוח שהכין מארב לכוח העיראקי. הכוחות 
שהעיראקים נכנסו לתוכה וספגו אש מכל הכיוונים. ע"פ זכרוני  חשלנו היו מסודרים במעין 

 ם ונסוג בסופו של דבר.הכוח העיראקי מנה למעלה ממאה טנקים וספג עשרות נפגעי

לאחר מכן נענו מזרחה וחנינו באזור שמערבי לקו התילים. החלטתי שעושים "ארוחה חגיגית"; 
ובפעם ראשונה  –ארוחת שבת, מתרחצים, ומצחצחים שיניים. השאלתי ממישהו מראה 

הסתכלתי על הפנים שלי, והן היו שחורות לחלוטין, כמו שמאפרים לבנים להיות שחורים. 
כלתי באחד הפריסקופים ונדהמתי איך אני נראה. פרסנו משהו על הפלטות, פתחנו הסת

וחלצתי  רחצתי את הפנים, צחצחתי שינייםולראשונה לאחר שמונה ימים קופסאות שימורים, 
. מכנסים לא היו להחלפה ונשארתי עם נקיות, )מעולם לא החזרתי( השאלתי גרביים  נעלים,

 החור בישבן.

וון התלים טנק חילוץ סורי שטעה בדרך, עם מכונאים ואנשים עליו. אני אמרתי פתאום הגיע מכי
לעצמי שאני לא מתכוון לירות כי כל האוכל והדברים שארגנתי יעופו לי מהפלטות, "שמישהו 

 יירה".אחר 

 זאת הפעם הראשונה שהרשתי לעצמי להתפרק.

 בלילה הגיעו אלי אותם שני צנחנים, וחברי דודי? לטנק אחר. 

  14/15.10.73ראשון/שני 

באחד הבקרים תקפו אותנו שני מטוסי סוחוי שבאו בגיחה נמוכה עד שממש ראיתי את בטנם 
חולפת מעלי, דרכתי את מקלע המפקד וחיכיתי לגיחה נוספת, המטוס חזר ומילא את הכוונת. 

ינו, ברגע שהתכוונתי לירות, נגמ"ש לידי ירה צרור קצר המטוס פלט עשן שחור והתרסק ליד
                         איזו אכזבה!                                                                                                                  

את פרטי מה שקרה בהמשך אותם יומיים אינני זוכר. מה שזכור הוא בליל קרבות בעיקר עם 
 העיראקים.

  16.10.73יום שלישי 

, הסתערות על אחד התילים, אני מרגיש פגיעה בעורף ובצלעות שעות אחר הצהרים המאוחרות
כמו מכת קראטה, צנחתי לתוך הצריח, יתכן שמישהו ירה מאחורי ח"ש והמנעלים פגעו בי. לא 
יכולתי להזיז את הראש, פחדתי שנפגעתי בחוט השדרה. לא חששתי להיהרג חששתי להפוך 

דול נפגע בתאונה כשנה קודם לכן והפך לנכה וזה מה ששכנע אותי להתפנות לנכה. אחי הג
 ולנטוש את הצוות. הייתה חשכה, הגיע אמבולנס שלקח אותי לבית החולים בצפת.

אני לא זוכר את הדרך. הגעתי לבית החולים, בדקו וצילמו אותי. לא מצאו שום דבר. וזה הרגיע 
י קשה להזיז את הראש. שמו לי סד תמיכה לצוואר.         אותי קצת, אבל עדיין כאב מאוד והיה ל
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לפני מספר שנים עשיתי בדיקה שגרתית, בין השאר צילום צוואר. הטכנאי קרא לי בהתרגשות 
ושאל אותי האם הייתה לי תאונת דרכים קשה בעבר. עניתי שלא, ואז הראה לי שאחד הזיזים 

 בחוליות הצוואר שבור! 

מבית החולים טלפנתי הביתה לקיבוץ לטלפון היחיד שהיה, למרבה הפלא, אשתי שהייתה בסוף 
ההיריון הראשון הייתה שם. שוחחתי איתה אבל לא העליתי בדעתי לנסוע הביתה, עדיין יש 

 מלחמה וזקוקים לי. 

אח"כ התרחצתי בפעם הראשונה וקיבלתי בגדים נקיים. אחד הרופאים תרם לי זוג תחתונים 
 נקיים, וישנתי לראשונה במיטה.  

 17.10.73יום רביעי 

בבוקר ניגשתי למשרד צבאי שליד בית החולים. הפנו אותי לצריפין  למיון מחודש, כי שם ארגנו 
כנראה את הצוותים של הטנקים. אני חושב שאמרתי להם שהם אידיוטים, לקחתי את הנייר, 

ות לנסוע הביתה, להעלם, כפי שעשו לא מעט. קרעתי אותו מולם וזרקתי לפח. יכולתי מאוד בקל
אבל לא עלה על דעתי, כי יש מלחמה, ואיך אפשר לעשות דבר כזה. התחלתי לנסוע בחזרה 

 בטרמפים לרמת הגולן ולמובלעת. ואז חטפתי שוק. זה היה קשה מאוד.

ו מוקדם בבוקר התחלתי לצאת. היה יום חורף יפה, שקט, רגוע. צפרים מציצות ועולם כמנהג
נוהג. נורמאלי לכאורה. ילדים הולכים לבית ספר. אנשים לבושים יפה, נוסעים במכוניות, 
חיילים נוסעים בטרמפים. בהמשך הדרך, כולל ברמת הגולן, יחידות חונות. אלפי חיילים 

. מבחינתי זה מצב ללא נשוא. חדרה למוחי נוראיושבים  ללא מעש, משחקים כדורגל, הרגשתי 
 –"  יש כוח קטן שנלחם, ומאחור, עולם כמנהגו נוהג. התהפכו לי היוצרות ההבנה ששם "רחוק

כי העולם הנורמאלי שלי באותו זמן היה להיות  –לאותו פרק זמן זה היה העולם הלא נורמאלי 
 במובלעת ולהלחם. הרצון שלי היה לעבור כמה שיותר מהר את העולם הזה ולחזור לחזית. 

 /יהודה עמיחי - אצבעותגם האגרוף היה פעם יד פתוחה ו

 

  ואתם שזוכרים רק פנים,

  אל תשכחו את הידיים המושטות

  ואת הרגלים הרצות בקלות

  ואת המילים

 

  זכרו שגם היציאה לקרבות הנוראים

  עוברת תמיד דרך גנים וחלונות

  וילדים משחקים וכלב נובח

 

  זכרו והזכירו לפרי שנשר

  את העלים ואת הענף,

  הקשיםהזכירו לקוצים 

  שהיו רכים באביב,

  ואל תשכחו שגם האגרוף

  היה פעם יד פתוחה ואצבעות

 

 
 

 

 

 
הגעתי לחאן ארנבה. עמדתי על כביש,  חיכיתי לטרמפ הבא בכדי לחזור לפלוגה שלי.                  

בעוד אני ממתין הגיע מכיוון מזרח טנק שפניו מערבה שתותחו פגוע. לפתע הטנק עוצר מולי, 
הנהג פותח את המדפים, וצועק "אליעזר" בהתלהבות. הנהג היה בן מחזור שלי מהסדיר, וגם 

שייך לפלוגה המקורית, פלוגה ח'. ואז כל הצוות מתחיל לקרוא לי. מפקד הטנק היה  היה
הסמ"פ של פלוגה ח' ששלחו אותו לציר אחר. שלמה קליין. והתותחן היה התותחן שלי  בצוות 

המקורי, חנן וולצקי וכך גם הטען. עליתי אליהם לצריח והתחבקנו והתנשקנו. הטנק עמד 
ו מרוב שמחה על המפגש ובעיקר שנותרנו בחיים. אחרי שנרגעו באמצע הצומת, וממש רקדנ

הרוחות והתרגשות, ביררנו פרטים. הצוות שלי השתתף בפריצה, הטנק נפגע, והם חילצו את 
. לאחר מכן, כולם 679עצמם רגלית. קליין והנהג עלו בנפרד מהגדוד והצטרפו בהמשך לחטיבה 

עת. הסברתי לאן מועדות פני. שכנעו אותי נפגשו ויצרו צוות חדש שהשתתף בקרבות במובל
להצטרף אליהם ואקבל צוות חדש. התחלנו לנסוע ותוך זמן קצר ראינו את הטנק המקורי שלנו 

שנפגע בפריצה בשלבי העמסה על מוביל. ביקשנו מהמובילים להפסיק את העמסה. טיפסנו על 
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ה מזוודה קטנה מהסוג הטנק ולעיניהם הנדהמות כל אחד הוציא את הציוד האישי. לי היית
שהיו מחלקים באל על שהכילה דברים בסיסים שאשתי הספיקה לשים. נישקתי את המזוודה, 

 זאת הייתה מין סגירת מעגל. הגרביים שהיו בתוכה היו קרועות. 

 לא חזרתי יותר לחזית.

 סוף דבר

בגדים קיבלתי צוות חדש שהמפקד שלו נפגע. הם היו במצב רוח ירוד, אני הגעתי אליהם ב
נקיים, מגולח, "דפקו לך את החופשה בחו"ל" פרק עלי אחד מאנשי הצוות את כעסו, לא הגבתי. 
בהמשך התבררו להן העובדות. המשכתי עם הגדוד והחטיבה עוד כעשרים שנה עד 

 שהשתחררתי ממילואים.

י המשכנו לשרת עוד חודשים ארוכים, היינו במובלעת בתנאי חורף קשים מאוד. עם הפגזות מד
פעם. שגרה של קור, של מוראל נמוך, ובלי ידיעה מתי הדברים הללו יגמרו. ימים שלמים היינו 
רטובים וקר לנו, אכלנו מנות קרב ובהתחלה ישנו בתוך הטנקים. היה מעיל אחד טוב לכל הצוות 
שאותו היינו מחליפים בשמירה. לא היו שקי שינה אלא רק שמיכות צבאיות ישנות. בהמשך 

והלים. אלו היו אוהלי פיקניק לקיץ, שלא היו חסינים לגשם. כל הזמן שכבנו על מצעים קיבלנו א
ציינו באוהל גדול שהיה מוצף מים. ישבנו עם הרגלים למעלה   74רטובים. את ליל הסדר של 

 74בכדי לא להרטיבן. באמצע הסדר פרשתי בעצב, לא יכולתי להכיל את החג. השתחררתי במאי 
 ואים רצופים.ימי מיל 210לאחר 

 ראיתי אותו רק שש פעמים. 74. עד השחרור במאי 18.11.73בני הבכור נולד בתאריך 

חברי דודי הצליח להגיע סוף סוף לטנק שלי, זה היה בלילה שבו נפגעתי אני כבר לא נמצאתי. 
הצלחנו להיפגש רק לאחר שלושה חודשים. אנחנו עדיין חברים בלב ובנפש, שכנים כבר עשרות 

 דלת ליד דלת.שנים 

לפני מספר שנים "עשיתי סדר בבית" והתכוונתי לזרוק את המזוודה, כשהרמתי  –המזוודה 
 אותה שמעתי רעש. בתוכה מצאתי רסיס של פגז, שהוא כנראה חורר את הגרביים. 
במלחמת ששת הימים נתקעתי ברפיח וירו עלינו מנשק קל, אחד הכדורים חדר את תא הציוד 

 .וחורר לי את הגרבייםואת התרמיל האישי 

 את הצוות שסירב להלחם לא פגשתי יותר.

את הצוות שאיתו נלחמתי בפריצה ובמובלעת פגשתי פעם אחת. התברר שאותה פגיעה בשלב 
הפריצה היה פגז שפגע בחזית הטנק, חדר את מיכל הדלק ונעצר לפני כוורת הפגזים בצריח. 

ית הטנק ולכן לא הייתה גלויה.                                נקודת הפגיעה הייתה בין החוליות הרזרביות בחז
 מאז, למרות מאמצי לא הצלחתי לאתרם.
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לאחר המלחמה. מימין לשמאל, נחום התותחן, חזי הטען רוני הנהג  679הצוות שלי בחטיבה 
 ואני המפקד.

 

 מכתבים מהרמה

 ימים. 207מיום פרוץ המלחמה ועד שהשתחררתי עברו שבעה חודשים, שהם 
 06/10/1973-30/04/1974 

שעות בכדי לקבל  24אמצעי הקשר העיקרי היו המכתבים, היה טלפון בודד במזכירות שאויש במשך 
הודעות, ההודעות נרשמו ע"ג פתקים שהועברו באמצעות שליחים. ידיעה ראשונה ממני הגיע ביום 

 כנראה מיום קודם. 11/10/73חמישי 

ממני למריה וממריה אלי, לפעמים פעם ביום. לצערי חלק מהם, בעיקר של  נכתבו הרבה מאוד  מכתבים
 מריה, אבדו. אבל גם כך נשמרו עשרות רבות של מכתבים.

ע"ג המכתבים לא רשמתי תאריכים כי אם ימים בלבד, לרובם אין חותמות דואר, ניסיתי לשחזר את 
ופה של "לפני רן" או "אחרי , לתק1973התאריכים ע"פ ההקשרים, השוואת היום ללוח השנה של 

 הלידה של רן", מועד הפסקת האש ועוד.
 ע"ג המכתבים של מריה נרשמו התאריכים. מריה הייתה רק כשלוש וחצי שנים בארץ וכתבה בעברית.

 הוריה ואחותה חיו בצרפת.
 רק חלק קטן מהמכתבים מצורפים.

 ואו השמטה של קטעים שולים. המכתבים מובאים בלשונם ללא עריכה, מלבד הערות קצרות מדי פעם
 למשך לילה קצר אחד. 20/10/73החופשה הראשונה הייתה בשבת 

 . ראיתי אותו רק שש פעמים.18/11/1973במשך התקופה הפכנו להורים, רן, בנינו הראשון נולד ב 
 היה חורף קשה בליווי אמצעים דלים להתגונן בפני הקור והגשם, מעיל אחד ראוי לצוות, 1973/4חורף 
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שאותו לבש השומר, לינה ואוכל  בטנקים ובהמשך לינה באוהלים דולפים כשהמזרונים ספוגים במים, 
 בוץ בכל מקום.

 במקביל התחוללה מלחמת ההתשה שעיקרה הפגזות ואז ישבנו ספונים בטנקים.
 לא ידענו מתי נחזור סופית הביתה, אפילו מתי נצא לחופשה קצרה לא ידענו.

בות הדברים, להודיע שאני בסדר, מתגעגע, מצפה לילד הראשון, חולם על הבן המכתבים שיקפו את חשי
 שנולד, הקור והגשם, חלומות על ימים אחרים, ומעל הכול אהבה.

 

 

 מכתב ראשון או שני 

 12/10/73נכתב כנראה ב 

 מריל'ה אני מתגעגע וחולם עלייך ועל הבית 
ר את הרגשתי, על בלילה לומ 3:00איני יכול בגלויה קטנה הנכתבת בשעה 

 כך נדבר כשאחזור.

 בהרבה אהבה וד"ש לאבא

 

 12/10/73-11לאחר הפריצה 

 מריל'ה שלי שלום

 עכשיו מאוחר בלילה

ואני כותב במהירות כמה מילים בכדי שלא תדאגי, הכול בסדר, וכבר יותר 

 קל. ד"ש לאבא, ומסרי להורים של דודי שהוא בסדר.

 אליעזר.

 

 טלפונית ראשונה ממנימכתב מאבי לאחר הודעה 

 12.10יום ו' 

 שלום יקירי!

קבלנו אמש בטלפון ד"ש ממך. אתה מתאר לעצמך את שמחתנו. מריה מרגישה בטוב ומוראל שלה גבוה. 

 אנחנו גאים בכם, ושולחים לך עידוד ונשיקות.

 שומעים עליכם בחדשות ברדיו וטלוויזיה. כתוב לנו באפשרות הראשונה. 

 שולחים לך אהבתנו.

 ריה ישנה אצלי.מ

 באהבה מריה ואבא.

 

 

 יומיים לאחר הפריצה למובלעת 13.10.73 –שבת 



 

21 
 

 מריל'ה האהובה שלי,

אני גמור ועייף מאוד ומבוגר בהרבה שנים ובעיקר מאוד מתגעגע אלייך אל 
הבית אשר בו וכל מה שהוא מסמל אך בעיקר אלייך, אל המבט האוהב, אל 

מין שעוד אבוא לפני שיולד ילדנו אך הבית החם שהצלחת לבנות לי, אני מא
גם בלעדי עי שאני חש כאילו אני לידך וחושב עלייך גם בשעות הקשות ביותר 

העוברות עלינו כאן וקצת עצוב לנו פה, אך מה לעשות וזה טיבה של 
 מלחמה, 

דרך אגב לפני יומיים נמצאתי לילה שלם ע"י דודי ולא ידעתי עד ליפני 
 מאוחר,  היהשנסענו ואז היה כבר 

 וקטע לאבא, אבא היקר. הכול בסדר ואני מקווה לחזור בשלום 

 וד"ש לכולם, הרבה אהבה,

 אליעזר

 ביום היציאה מבית החולים בצפת וחזרה למובלעת

17.10.73יום רביעי   

מריל'ה פשוט כמה מילים שלא תדאגי, באמת שלא קרה לי כלום והכול 
בסדר וכבר חזרתי ליחידה שלי )אתמול טלפנתי מצפת(. הרבה הרבה אהבה 

 וד"ש לכולם.

 אליעזר

 
 אותו יום לאחר הטלפון מצפת

17.10.73יום רביעי   

 אליעזר היקר שלי

שמוע אותך ואי גם שמחה וגם עצובה שדיברתי אתך אתמול, כל כך טוב היה ל

 אפשר להיות קרובה אליך.

 שזה כבר יגמר ושתחזור.

קיבלתי גלויה ממך הבוקר שגרמה לי לבכות כי הבית שלנו הוא בית רק אם אתה 

 נמצא בו.

אליעזר, תשמור על עצמך. אני כל כך סומכת עליך ובטחת בך שאני יודעת ששום 

 שקיבלת. דבר לא יכול לקרות לך, אבל אני בכל זאת מודאגת מהמכה

הרגשה משונה לכתוב בלי לדעת אם זה יגיע אליך, תדע שבשבילנו הכול בסדר 

 כאן.

 אליעזר, הייתי רוצה שכל האהבה שלי תהיה מסביבך כדי לשמור עליך.

 אני לא רוצה להיכנע לגעגועים, אבל קשה.

 להתראות בקרוב ובשלום, מותק שלי.

 אני אוהבת אותך חזק חזק.

 מריה
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 הראשונהלמחרת החופשה 

 21/10/73יום ראשון 

 שלום לך מותק שלי.

 כל היום אני חושבת על הכול שהייתי רוצה להגיד לך ושלא אמרתי כשהיית כאן.

 היה לי לב מלא מזה שהיית פה פשוט.

פגשתי את משה סטולוב בבוקר וכאב לי הלב בשבילו, הלוואי שתמצאו משהו על 

 קובי.

חילת המלחמה והיה בחזקת נעדר )משה, אבא של קובי סטולוב, שנהרג בת
 באותה תקופה.( 

אליעזר, שלי, שמור טוב על עצמך, אולי זה אגואיסטי אבל אתה הכול בשבילי ואני 

רוצה לראות אותך ישן במיטה שלנו, אני רוצה לראות אותך יושב אחרי העבודה 

. אני רוצה לשמוע אותך )מריה שנאה לראות אותי קורא עיתון(וקורא עיתון, 

ר על טרקטורים, על כותנה אני רוצה שיהיה בחדר הבלגן הקטן שמראה שאתה מדב

 בבית.

אני יודעת ומרגישה שאני יכולה להיות גאה ממך ואני רוצה לנראות לך את זה 

 בבית, איזה תרגילים בעברית לכתוב לך!

אין לי חשק הערב לסדר את החדר, הכול מזכיר את אתמול, אני כועסת על עצמי 

 בחדר כשהגעת, ההייתי צריכה להרגיש שתבוא.שלא הייתי 

אני לא מראה לך מספיק בדרך כלל, כמה שאני מעריכה אצלך את האומץ שלך, 

את הכושר להמציא דברים, את ההתמדה שלך במה שאתה מתחיל. לי יש הרגשת 

 ביטחון על ידך.

 מספיק מחמאות בינתיים! אני אוהבת אותך וזו לא מחמאה זאת עובדה!

 הר, מותק שלי.להתראות מ

 באהבה

 מריה

 החופשה הראשונה

הגענו למחנה "העורפי" עלקה, בשעות הערב התבשרנו שחלק מצוותים יצאו הביתה  20/10/73בשבת 
לחופשה קצרה עד הבוקר שלמחרת. נערכה הגרלה שבה ייצגתי את הצוות וזיכינו לצאת. מאז, בכל 

 הגרלה ייצגתי את הצוות ולמרבה הפלא, תמיד זכינו.
 האורות במחנה דלקו.

נסענו דמומים באוטובוס, על כל הארץ שררה חשכה. עדיין הייתה האפלה )מחשש להפצצות כיבו את 
 תאורת הרחוב אטמו את החלונות ואת פנסי המכוניות צבעו בכחול(.

 ירדתי בשפיים. בלב הולם, רצתי הביתה, הכול היה חשוך, פתחתי את הדלת והבית היה ריק.
 כל, חושך מסביב, מהחלונות לא נראה אור, רק שאון האוכלים בקע ממנו.רצתי לחדר האו

פתחתי את הדלת, נהר של אור הציף אותי, השתררה דממה, מבטי חיפש את יקירתי, לפתע ראיתי את 
 חדרמריה "כרסה בין שיניה" רצה לקראתי, ראיתי רק אותה, רצתי לקראתה, עמדנו והתנשקנו במרכז 

 האוכל, ההינו לבדנו.
 יצאנו אל החושך דוממים. בדרך הביתה, מתחת לשדרת הפיקוסים, נפרץ הסכר ופרצתי בבכי.

 למחרת בבוקר חזרתי למחנה. 
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 באותם ימים כל מי שהיה בשפיים הגיע לחדר האוכל שהיה מלא כולו, כך גם באותה שבת.
 אנו לא שמענו וראינו דבר, אך סיפרו לנו שכאשר התנשקנו, מחאו היושבים כפיים. 

היו לנו הרבה רגעי האהבה, כול אחד ייחודי ומרגש, אבל הרגע הזה היה אולי המרטיט מכולם, בכל פעם 
 שאני נזכר בו, אני מתמלא אהבה שאין להכילה.

 

 23.10.73שפיים, 

 ממריה

 שלום לך, מותק שלי.

אתה הרגלת אותי טוב מדי! עכשיו, אם אני לא מקבלת ד"ש ממך יום אחד, כבר 

תי שבאמת תהיה הפסקת אש אתמול בערב, וכנראה שהערבים עדיין קשה לי! קיווי

לא איבדו תקווה. דיברתי עם ההורים שלי בטלפון, וכל המשפחה הייתה שם. אפילו 

אשתו של חיים הבטיחה שהיא תבוא לברית אם עד אז המלחמה תגמר. אמא שלי 

התינוק  נורא עצבנית, אבא שלי אופטימי ואחותי כרגיל. הבטן שלי ירדה, וכעת

בועט בכיוון למטה. כבר צר לו בפנים: הוא רוצה לצאת, אבל אמרתי לו שיחכה 

 לך, כי אם לא, לא יהיה לו שם. 

 אז הוא משתדל להקשיב לי. 

אני לא כל כך מאמינה שהערבים יסכימו להפסקת אש באמת, אבל אולי בכל זאת 

הכל יגמר בקרוב? זה מוכרח, אתה יותר מדי חסר לי, אליעזר שלי. אל תחשוב שאני 

לא מרגישה את הרצינות של המצב, אבל אני לא רוצה להכנע לפניקה. אני לאט 

ק שריר שלקחה את לאט מעבירה את כל העניינים לתמר ולעופרה וגם לחני

 המתנדבים על עצמה. כך אני עובדת עוד, אבל עם הרבה פחות מתח.

אבא שלך היה בבאר שבע, והילדות שלחו לך מכתבים חמודים עם ציורים. אני 

 שומרת עליהם עד שתחזור.

מותק שלי, אני מתגעגעת אלייך כל כך הרבה. תחזור מהר, ותראה איזה אישה 

 י רוצה!טובה אני יכולה להיות כשאנ

 נשיקות, והרבה אהבה

 מריה.

 

 26/10/73יום שישי 

 

 שלום לך  אשתי היקרה, 
עוד שבת קרבה  ובאה ועדין אין רואים את הסוף, ואל נחשוב על כך 

במושגים של ימים, ייתכן ובזמן שתקבלי גלויה זאת כבר נהיה הורים  אפילו 
 ברגע זה, איך אני יכול לדעת?
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קיבלתי אתמול מכתב ממך הראשון שקיבלתי בדואר, וכמו תמיד הוא היה 
מתוק מתוק וישר מן הלב. כמה שרוצה אני ללכת ביחד לחדר האוכל לאכול, 

 השניצל והאורז וכל אותם דברים משעממים וחוזרים על עצמם. 
כאן הכול שקט, נקווה שהשקט ימשיך. לא מצאתי דבר חדש על קובי, לכם 

בלי  ,ביטויינו וכו'.... אם את שולחת משהו ,כתבי מה חדשידוע משהו? 
ממרחים סלטים ומשומרים וכו'.... ד"ש לאבא הרבה הרבה אהבה  .ממתקים

 מאליעזר.

 

 

 31/10/73למריה לכבוד יום ההולדת שחל ב 

 27/10/73נשלח כנראה ב 

יום הולדת שמח אשתי היקרה ואל תרגישי עצובה, אשתתף בשמחה מרחוק 
סית יחד לעוד הרבה ימי הולדת יחד ושנמשיך להרגיש אחד כלפי  ונרים כו

השני את אותם רגשות כפי שאנו מרגישים עכשיו ושנדע להעריך את הפרטים 
 הקטנים של חיינו.

שכבתי אתמול על הטנק במצב רוח די מחורבן ולפתע הרגשתי שאני מחייך 
ה לי הרגשה לעצמי וראיתי בדמיוני כיצד אני ניראה בתור אב צעיר והיית

  נהדרת ונעשה לי טוב על הלב.

 קיבלתי אתמול גלויה מאבא וכן חבילה ובה מכתב מעמית וורד ולאחר
 אכתוב להן תשובה. כתבי לי הרבה ובאם יהיה משהו חדש קראשאגמור ל
 לפי הדואר צבאי שלי. ושוב ספרי מה נשמע בבית. כאן הכולמברק שלחי לי 

  שקט ומשעמם.

 אהבה מאליעזר. הרבה הרבה

 

 02/11/73יום שישי 

 מותק שלי היקר שלום!

אתן את המכתב הזה למוליק ביום ראשון ובטח אוסיף משהו מחר, אבל אני 

מרגישה שאני כבר מוכרחה לכתוב לך הערב כי היה לי יום עם מצב רוח נהדר, 

קודם כל קיבלתי הבוקר שתי גלויות ממך והברכה שלך ליום הולדת שלי זה פשוט 

מילא לי את הלב, שנית כשחזרתי מחדר האוכל מצאתי על השולחן את מכתבך 

 שמוליק הביא........

 יום שבת

מוליק בא אלי הבוקר ומסיפוריו יכולתי יותר לתאר היכן אתה נמצא, איך אתה 

 נראה ואיך נראה המקום שאתה יושב בו.

שהמפקד שלך הוא גם סיפר לי שאני יכולה להיות גאה ממך )את זה כבר ידעתי( ו

כל הזמן מדבר על איך שהתנהגת במלחמה. אני חושבת שאני מכירה אותך מספיק 
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כדי לדעת שאתה לא סוג פסיבי וגם אני אוהבת אותך בגלל זה, אבל בכל זאת, 

 אני רועדת עכשיו....

 הרבה הרבה אהבה

 מריה

 

02/11/73 

 שלום אשתי היקרה

וכותב לך בהרבה הרבה אני מנצל את ההזדמנות שמוליק יוצא הביתה 
 געגועים.

אתמול קיבלתי מכתב ממך שלקח לו שבוע בכדי להגיע. מאוחר יותר באה 
 הפתעה נעימה כשקיבלתי את החבילה והמכתב.

אני מצטער שלא כתבתי יותר, היה קשה קצת לכתוב, בגלל הגשם ישבנו 
ט כל הזמן והמורל קצת ירד, אבל מצאנו דרכים להסתדר עם עבטנקים כמ

 ם והקור והשתפר המורל.הגש
)חזרנו ראשית, קצת בשורות גרועות, כנראה לא נחזור הביתה עוד כחודש. 

 אחרי שישה חודשים(
ועכשיו לטובות, כנראה ביום שלישי או רביעי אגיע לביקור, אך בלי התחיבות 

 כי הכל עלול להשתנות.
מחכה בינתיים, אני ממשיך לחלום עליך, על הבית וקצת "יושב על קוצים" ו

לחדשות ממך, כל פעם אני מבקש ממי שיוצא שיטלפן בכדי לשאול אם יש 
 חדש.

 איך שלא יהיה, אל תדאגי, אם תלדי, אבוא.
 כתבי יותר, אני מחכה כל יום למכתב ממך וכל מכתב הוא חג בשבילי.

 בהרבה הרבה אהבה ולהתראות בקרוב
 אליעזר

 

 

 לקראת לידה מריה בסוף חודש תשיעי

 11/11/73כנראה 

 ישראל ומוליק, חברי שפיים ששירתו איתי  באותה יחידה

 שלום אשתי היקרה

שמחתי לקבל את מכתביך ואני נהנה כל פעם לקרוא כל מכתב שלך וכל 
דבר מעניין אותי. ישראל בא אלי היום מחייך וכבר חשבתי שיש לו חדשות 
ני בשבילי אך כמובן שלא היו, שנקווה שמוליק יביא את החדשה המקווה. א

 קצת חסר סבלנות אבל איך אמרו, בפנים זה לא יישאר.

לי בבית והייתה זו הרגשה נפלאה שנתת הרבה הרבה תודה על השעות היפות 

 שעל אף מצבך נתת לי הרגשה של מלך ולא חסכת מאמץ. 

 לבסוף אני מאושר כל פעם מחדש שיש לי אישה כמוך.
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פה כבר לא קר במיוחד והתנאים לא רעים יחסית ואפילו משעמם במקצת. 

 העיקר אני מחכה לחדשה ממך וכל יום אני חושב נו,... אולי היום. 

 .לאבא המכתב שלום להתראות והרבה הרבה אהבה וד"ש ותודה על

 אליעזר

 

 יום לאחר הלידה

 יום שני 19/11/73

 שלום לך אבא חדש ומתוק ותיק שלי.

 בערב ואני אחרי הנקה ומקלחת. 10כבר 

התינוק מצץ כל כך ברצינות ופיהק בצורה כל כך מצחיקה שקצת נרגעתי ואף על 

שאני עוד חושבת שהוא לא יפה, אני מתרגלת אליו ורואה שהוא שונה מתינוקות 

 אחרים.

 בבוקר, אחרי הנקה ראשונה ומקלחת וארוחת בוקר.  8עכשיו יום שלישי, 

יבלתי את הבן שלנו בקצת יותר אהבה, אבל די משונה, אני אני חושבת שהבוקר ק

 עוד מתביישת לנשק אותו.

זה לא עכבר, זה קוף קטן ובכל זאת חמוד. אם הכל בסדר, אהיה בבית רק ביום 

 חמישי.

 כמה שאני מתגעגעת לחיים שהיו לנו עד פרוץ המלחמה.

 במבר ?...לנו 6 –אתה זוכר שעוד כעסתי על שהיית צריך לצאת למילואים ב 

 נדמה לי שאני מתחילה "לייצר" חלב, 

כל כך הרבה הרגשות חדשות ומשונות. אני חושבת שאני עוברת את התהליך הרגיל 

 של כל אישה אחרי לידה. 

 יש לי ראש ריק ולא יכולה למצוא שום דבר לכתוב. אז להתראות בשבת , מותק שלי,

 אוהבים אותך הרבה"ואנחנו " 

 באהבה מריה

 
 

 

 

 בן שלושה שבועותרן 

06/12/73 

 שלום אשתי האהובה

היום הצלחתי להתקשר הביתה אבל השמיעה הייתה גרועה מאוד כך 
 שהצלחתי רק למסור ד"ש.
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מזג האוויר ממשיך להיות יפה, אני כול פעם כותב על כך מכיוון שזה אחד 
הדברים החשובים לנו ביותר ויש לו השפעה ישירה על התנאים שלנו ועל 

 המורל.
אינני רוצה לטעת בך אשליות, אך אינני יודע מתי אבוא שוב הביתה ואני 
 מבקש שלא תתחילי להיות עצובה כאשר את קוראת שורות אלו, בסדר ?!

אני חושב הרבה עליך ועל הבית עם הרבה געגועים ונהנה לקרא את 
 מכתביך, באמת, אלו מכתבים חמודים.

ט ער ויותר לבננו שהוא כמממכתב למכתב אני מרגיש כיצד את נקשרת יות
 ט בן שלושה שבועות.עאלמוני בשבילי והוא כמ

חבל שזה כך ואני נאלץ להפסיד את השלב המעניין הזה שבו מתקשרים ליצור 
הקטן הזה אשר השינויים חלים בו כול יום ובמקביל אנו מתקשרים אליו 
 ומגלים בנו תכונות שלא הכרנו ואולי אפילו זלזלנו קצת באחרים כאשר

 ראינו אותם במצב דומה.
אני בטוח שאת כבר אינך קוראת לו קוף ואת נהנית לבלות יחד איתו חוץ 

 מאשר הוא בוכה לפעמים ומעצבן.
 את רואה, גם אני התחלתי להיות קצת "יכנה".

אתמול קיבלתי מכתב ממך ומאבא ואני מרגיש מאושר כל פעם שאני מקבל 
ת עצוב, כי לא רואים סוף מכתב ממך, אם כי קצת בסוד, אני נעשה קצ

 לעניין והשד יודע עד מתי נשב פה.
דרך אגב, אל תתחילי לקוות כל פעם שאת קוראת שמשחררים חיילים, כי 

 לצערי אנחנו אחרונים בתור של השחרורים.

 יש לך ד"ש מהצוות שלי והם היו מאוד מרוצים  מהמכתב שלך.

 להתראות והרבה הרבה 

 אהבה מאליעזר 

  74של דבר באמת ההינו הגדוד האחרון שהשתחרר, בסוף אפריל הערה: בסופו 

 רן כבר לא קוף 

10/12/73 

 שלום לך בעלי היקר שלי

אתמול קיבלתי גלויה, וגם מסרו לי שטלפנת בלילה, אבל הפעם בכלל לא שמעו 

 אותך. היום הגיע מכתב ממך, הרבה יותר טוב לי כשאני שומעת ממך.

מילים לאבא שלך ואו להוסיף ד"ש בשבילו כל פעם כי אליעזר, תשתדל לכתוב כמה 

הוא קורא כל גלויה שלך. בשבוע הבא יש לו יום הולדת ואתה לא נותן לי תקווה 

 שעד אז כבר תהיה בבית ?, למה אין לך חופשים באופן פחות או יותר סדיר ?.

 וגם אני כועסת אם מישהו אחר "קוף",אתה צודק, אני כבר לא קוראת לבן שלנו 

 ! "קוף"קורא לו 

הדבר הכי יפה זה כשמצליחים לתפוס חיוך ממנו. הוא גדול וחזק והוא "פרסר" 

לא קטן והחשוב שהוא באמת ילד טוב ותענוג לראות אותו באמבטיה. הוא עדיין 

לא רואה אבל יותר ויותר שוכב עם עיניים פתוחות, גדולות. יש לי הרגשה שהוא 

 לו כשהוא רוצה לישון.שומע, אם כי, שום רעש לא מפריע 

 כמה חבל לי שאתה לא יכול לראות את כל זה "אבא"..........
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התאפקתי עד כה במכתב זה, אבל כמובן שאתה חסר לי. אומנם יש לי גבר בחדר 

שאפשר לנשק ולחבק אותו ואפילו להכניס אותו למיטה שלנו בהזדמנות, אבל זה 

 לא תחליף.

חתום עליו  179החלמתך המהירה" מחטיבה קיבלתי מתנה )ספר: רגל של בובה( "ל

 (179 )מח"טרן שריג 

 תכף רעדתי.

 בהרבה הרבה אהבה

 מאשתך הנורא מתגעגעת

 מריה

 געגועים

12/12/73 

 שלום לך אשתי האהובה במרחקים.
אתמול קיבלתי שני מכתבים ממך וכל כך נהניתי לקרא בהם עד שקראתי 

תב מאוחר יותר שלך אותם כמה פעמים. אמנם, ביום ראשון קיבלתי מכ
שהיה קצת פסימי, אבל אני מבין זאת, קורה שלפעמים מצב הרוח יורד 

ומוכרחים לספר ולשפוך לפני מישהו  את אשר על הלב, אך בסיכומו של דבר 
 אני מרגיש שאת שומרת על המורל, רק הגעגועים....

אני נהנה לקרא את הסיפורים הקטנים על הבן הקטן שלנו ותתפלאי, אני 
רוצה לדעת עוד יותר. לפחות דרך המכתבים אדע כיצד הוא מתפתח 

 ומתקדם. חבל שאיני יכול לראות זאת בעיני, אך אין מה לעשות, זה המצב.
היום טלפנתי הביתה, אך כמובן לא שמעו אותי וגם אני לא שמעתי, אני 

 מקווה שלפחות ידעו מי מדבר ומסרו לך ד"ש.
גיע בתחילת שבוע הבא, ושוב, הכל תלוי כמו שכתבתי אתמול, אני מקווה לה

 לבוא. לאבמצב וקחי בחשבון שאני עלול 

 אך שוב, צריך לעבור את התקופה ולשמור על המורל.

 שלום ולהתראות והרבה אהבה מבעלך האוהב 

 אליעזר

 

 שגרה וגעגועים

31/12/73 

 שלום לאשתי היקרה.
מקווה שזה  אני מתגעגע עד בלי די והעסק מתחיל להימאס עלי, אך אני

 מצב רוח חולף כי עד עכשיו שמרתי על המורל, בעצם אין ברירה אחרת.
היום היה יום מלא, הצבעה לבחירות, ראינו סרט, שיחקנו כדור עף, בקיצור, 

 יום ששיפר את מצב הרוח.
חוץ מהנ"ל, הכל כרגיל, רק מזג האוויר נעשה חורפי, אך כידוע גם זה אולי 

 לטובה.
במין גלגל חוזר כאילו חיינו כך שנים ואני "מת" לאיזה החיים נמשכים כאן 

שינוי רציני, )איני חושב על שחרור( כי השגרה אוכלת אותנו ואנשים נדלקים 
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מכל שטות. המשונה הוא שאני שאיני האדם השקט ביותר, כאן אני ממש שליו 
 ביחס לרוב האנשים.

 מריל'ה שלי נקווה להתראות בקרוב
 בהרבה הרבה אהבה

           ראליעז

  

 שגרה

11/01/74 

 מריל'ה שלי שלום

ט ללא הפסקה, אך עכשיו אני מקבל אותו עמאז שבאת לכאן יורד גשם כמ
בשמחה, קודם כל צריך את הגשם, וחוץ מזה פה פחות קר וגם התנאים 

טובים יותר. ע"פ התכנית בשבוע הבא אתחיל לעבוד קשה יותר, אך לא נורא, 
 לא מתים מזה.

יף, בשבוע שעבר קיבלנו טלביזיה קטנה לפלוגה ואתמול הפסקנו שכחתי להוס
 ללכת לישון כמו תרנגולות והסתכלנו על סרט עד מאוחר.

 היום אני מקווה שנוכל לראות את משחק הכדור סל.
אני מקווה שאינך מרגישה כפי שהרגשת כאשר נסעתי מהבית והמורל שלך 

 עלה קצת.
לעשות ארוחות טובות ועוד, לא אני מציע לך להשתדל ליהנות מהחיים, 

  לשבת כל הזמן ולחשוב, "איזה מצב מזופת".

 שלום ולהתראות אשתי היקרה  בהרבה אהבה 
 אליעזר

 

 מדריך הסבת אנשי חי"ר לשריונאים

02/74 

 שלום לך אשתי היקרה
מצטער על שלא כתבתי עד היום, אמנם אין שום תירוץ, אבל מרגע שבאתי 

עד הערב ואחר כך הכנת ישיבות והכנת  לכאן ההייתי עסוק מהבוקר
 השיעורים ליום המחרת.

היום הוא היום הראשון שאנו לא עסוקים וכל זה "באשמת הגשם" שאיננו 
מאפשר לצאת לאימונים. קשה לאחר כל כך הרבה זמן במילואים להקדיש 

זמן ונשמה באימונים וכל זה בתנאים די "מחורבנים" של רוח קרה ועוד, אך 
 ל דבר לאחר כל הקיטורים, נתגבר על הנושא.בסיכומו ש

בגלל האימון הנ"ל, גם היציאות הביתה "נדפקות" אך אין לעשות וצריך 
 לשמור על המורל, כי מורל ירוד לא ישנה את העובדות ורק יקשה על החיים.

 ושוב, לגבי הנושא שאין לו סוף, הבית, שוב אין תכניות מוגדרות ביחס לכך.
 תה, אותו בית חם, הרחוק מכאן וחסר כל כך.ושוב מתגעגעים הבי

אני מקווה שאת בכל זאת מסתדרת עם המצב ורן גם כן שומר על מורל 
 גבוה ורעש נמוך.

 עד שאבוא הביתה, שלום ולהתראות.
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 בהרבה הרבה אהבה מבעלך האוהב

           אליעזר 

 נחום עוזב את הצוות –בוץ ושגרה 

2/74 

 מריל'ה שלום
 10 -נהנה מהבטלה, ישנתי עד מאוחר, עשיתי משהו לאכול בהיום שבת ואני 

  לערך, הסתכלתי קצת בטלביזיה, )יש טלביזיה בשבת בבוקר( קראתי, ועוד.
לא מזמן נסע מכאן יוסלה כהן אשר קפץ לבקר אותי ואת שרוליק זיו ישבנו 

 כשעתים.
 ושוב, ממשיכים באותו סדר יום, מחכים לחופשה הבאה וחוזר חלילה.

ל נפסק הגשם ובלילה נשבה רוח חזקה שיבשה קצת את הבוץ הנוראי אתמו
 שהיה פה.

מחר אני צריך להתחיל לעבוד קצת יותר קשה ואני מקווה שתהיה לי מספיק 
 סבלנות לכך.

יותר ויותר אנחנו נכנסים למסגרת הצבאית הרגילה )עם כל השטויות(, 
כמובן שרמת  הפסקנו לאכול במסגרת הצוותים ואנו אוכלים בח"א כללי,

 האוכל ירדה, אך אין מה לעשות.
דבר נוסף, נחום עזב אותנו והלך לקורס מפקדים, זה טוב בשבילו אני 

 חושב,אך עבור הצוות זה קצת חבל ואי אפשר לדעת את מי נקבל במקומו.
איני יודע מתי אבוא שוב, על כל פנים, לא בימים הקרובים. אם אבוא 

 נעימה. במקרה, זאת יכולה להיות הפתעה
בינתיים, דרך הדואר בלבד, שלום והתראות עם הרבה אהבה וגעגועים לך 

 ורן.
 אליעזר  

 

 השחרור באופק ?

 74סוף מרץ 

 מריל'ה יקרה שלי שלום
כפי שמסרתי בטלפון, השחרור שלנו נדחה ואם לא יהיה שינוי נשתחרר 

ה לאפריל. כמובן שידיעה זאת לא מעלה לנו את המורל וכל ז 20בסביבות 
 אומר שגם את הפסח נעשה בצה"ל.

כמו שהתגברנו על כל החודשים הקודמים, נתגבר גם על הזמן שנשאר עד 
 השחרור, וכאשר אני אומר נתגבר, זאת אומרת, את ואני.

אנו ממשיכים בחיים הרגילים, יש פה הרבה רעש שמפריע להתרכז וחוץ מזה, 
 מה אפשק לחדש אחרי חצי שנה.

 ד"ש לרן וכמובן לאבא.
 שלום ולהתראות בהרבה הרבה אהבה מבעלך המתגעגע 

 אליעזר. 

 

 מלחמת ההתשה

 74סוף מרץ 
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 מריל'ה שלום
 כפי שאת מבינה מהרדיו ומהעיתונים מדוע אני נמצא כאן ולא בבית.

מבחינתי, הכל בסדר ואנו ממשיכים בחיים הרגילים ולפחות מבחינה זאת אין 
 מה לדאוג.

ואני מקווה שתצליחי ליהנות מהחג. תחזיקי ה מה לדבר אעל פסח אין כנר
 מעמד, גם אני משתדל לעשות זאת.
 שלום ולהתראות בהרבה הרבה אהבה

 אליעזר

 באמת שאל תדאגי, אין על מה.

 

 למחרת ליל הסדר

07/04/74 

 שלום לך אשתי היקרה.
בזמן האחרון קצת קשה לי לכתוב מכיוון שאני מתחיל ישר לרחם על עצמי 

 לעודד אותך וגם את עצמי.ועלינו במקום 
ר, אשר יש הרבה סמליות, ושל התכנסות דבייחוד עכשיו, לאחר ליל הס

המשפחה ושוב צריך לזכור שלכל דבר גרוע יש סוף ואולי לקראת סוף החודש 
 סוף כל סוף נשתחרר.

אתמול חגגנו את ליל הסדר ולמרות מצב הרוח  והתנאים האובקטיבים 
 )הערה בסוף(נחמד ולא עצוב יותר מידי  הגרועים, היה ליל סדר בהחלט

היום בשעות הצהרים ניסיתי להתקשר הביתה ואף אחד לא הרים את הטלפון. 
 ביקשתי ממישהו להתקשר ולמסור ד"ש  ממני, אני מקווה שקבלת אותו.

בקשר למה שקורה פה, אין לך מה לדאוג ובעיה העיקרית היא כיצד לשמור 
 גרוע עדיין.על המורל ומזג האוויר שהוא די 

מריל'ה, כתבי לי בצורה מפורטת מה קורה בכותנה ובקשי מדודי שימסור לך 
 את הפרטים.

אין לי שום מושג מתי אבוא שוב הביתה ולפי כל הסימנים, זה לא יהיה בזמן 
 הקרוב.

 שלום ולהתראות בהרבה הרבה אהבה מבעלך האוהב

 אליעזר

 

 הייתה אחת הקשות ביותר. 74התקופה של פסח 
 חר יותר מחצי שנה של שירות, הסוף עדיין לא נראה.לא

 החורף לא נגמר, גשם קור ובוץ.
 התגוררנו באוהלי צוות שבמקור היו אוהלי פיקניק אזרחים המיועדים לקיץ שדלפו מים.

 המזרונים היו ספוגי מים.
 באוהל חדר האוכל שבו ערכנו את הסדר עמדו מים בגובה הנעלים.

 והפגזות מדי פעם.ברקע, מלחמת ההתשה 
 באמצע הסדר פרשתי ומלא עצב והלכתי אל האוהל הרטוב.

 את כל זאת כמובן שלא כתבתי.
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 אוהל שלא היה עמיד למים  –הטנק והאוהל 

************************************************************ 

 מכתב פרידה

באחד הלילות במובלעת, בהפוגה בין הקרבות, חשתי שמלאי המזלות הולך ואוזל ואולי לא אשרוד את יום 
אני זוכר כמעט כל מלה. מריה קיבלה את המכתב וגם היא זוכרת כמעט כל המחרת. כתבתי מכתב פרידה, 

 מילה.
 המכתב לא שרד.

   רשימת הנופלים

הידיעה על רשימת הנופלים והשבויים מבין חברי ובני שפיים, זוכר היום מתי והיכן קיבלתי את אינני 
 הפרטים חקוקים בליבי ובעיני רוחי כנראה לתמיד.

, ישבתי לבדי על קצה מיטה בפינת שבת בצהרים, קיבלתי מכתב ממריה. יום חורף יפה, שמים כחולים
ת קורנס בראש, כול האוהל הפונה מזרחה. פתחתי את המכתב וראיתי את רשימת הנופלים, כול שם, מכ

 שם והפנים, כול שם והזיכרונות.

 עמי
 זאביק

 יואב
 קובי
 רמי 

 קלמן

 צביקה נפל בשבי

 זה לא שרדמכתב גם 
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 המחיר

 

 

 

      .2017, שפיים, אליעזר

 


