
 6.10.73מלחמת יום הכיפורים                           

 

 סיפור המלחמה כפי שחוויתי :

 דש לבני משפחתי היקריםמוק

 

מחטיבה  96גויסתי בצו חירום ליחידתי גדוד  התקיים תרגיל שבו מספר ימים לפני פרוץ המלחמה

 אשר במחנה פילון. 179

. 

חטיבות המילואים בצפון והוגדרה "כחטיבת ההתערבות ומנת והמצוידת מכל אהייתה המ 179חטיבה 

 בזכות רשת גיוס מיוחדת וקרבתה לרמת הגולן . המהירה "

 אלמגור. –יצאנו משטח המחנה לאזור כורזים -במסגרת התרגיל הטנקים זוודו והוכנו לכל תרחיש 

ני הגיע אלינו שבראשה עמד אל"מ קהל 7חטיבה עקב ידיעה שהסורים מקבצים כוחות קרוב  לגבולנו ,

 הועברו לרשותם .  278ו  96והטנקים של גדוד 

 שוחררנו בעקבות כך.

רכבים )ולא של חירום ..( -בשבת ,בהיותי ירושלמי ראיתי תופעות שמעולם לא היו ביום הכיפור 

 נוסעים...... זה סימן לי את התרחיש שאכן קרה משהו בצפון.

)ומקבל טלפונים ( ,אוסף את סגן גבי נים וב טלפסבה , עושה בצהרי היום הכנתי את עצמי ליציא

פרקש  ז"ל )המט"ק שלי עוד מששת הימים ( ,ברוך אנגלקביץ ז"ל )שהיה גם עובד שלי ( ועוד מישהו 

 שאינני זוכר וטסנו למחנה פילון.

אחה"צ למחנה והתבשרנו שאנו נאלצים לנסוע למחנה נפתלי ע"י צומת גולני ע "מ  4הגענו בסביבות 

 .אחרים בטנקים    דיצטילה

 הגענו למחנה נפתלי לפנות ערב , מהומה גדולה, מחסנים סגורים שנאלצנו לפרוץ , וציוד שלא מספיק 

 .אפילו מקלע מפקד לא היה .

 עבדנו כמשוגעים להכנת הטנקים, כאוס טוטלי שרר שם..

 עליה לרמה.-יק גשר אר-טנקים ויצאנו על זחלים לכוון טבריה  8-לקראת חצות התארגנו ליציאה  כ

נסיעה מהירה והזויה ברחובות טבריה כאשר לצדי הכביש היו אזרחים שהריעו כולל זריקת 

 סוכריות....

גבי פרקש מ"מ , אני תותחן )למרות שבהכשרתי הייתי מט"ק ,רציתי להיות עם גבי -ני גהיינו צוות אור

הנהג ) המדריך שלי בנט"ר ט יאנהיה המט"ק שלי ואני הנהג..( אליעזר בריל שעוד ב ששת הימים

 חושב שקווה צבי  שמו, אניזוכרים את  לא  בזמן המקצועות ,טען קשר שמשום מה לא אני או אליעזר

 ,אבל לא בטוח...(או קרוציק דן

עליה לרמת הגולן לפנות בוקר ,אני יושב על הצריח נראה כמו טיול שלוו כאשר באזור של החווה של 

נע בשטח  50אוטובוס בצבעי הסוואה מודל משנות ה-זה מוזר ראיתי מחבאזור יהודיה -קצ'ה 

....מסתבר אוטובוס סורי ...מייד אחרי המחזה הזה הטנק שהוביל את השיירה חטף פגיע ,מייד קפצנו 

טנקים  4,ירדנו מהציר לתוך השטח ..טנקים סורים היו בשטח מאחורי הטרסות יריתי ופגעתי בפנימה 

מאחורי אחת הטרסות בעודינו עולים לעמדת אש טווחים מאוד קצרים  .ב ביירי אינסטינקטיסוריים..

תוך חיפוש מטרות , המתין לנו טנק סורי מטווח קרוב מאוד ,שנינו ירינו )אני זוכר שכל הפריטלסקוף 



נהג  -עזריהוא הסתתר מאחורי טרסה ..( גבי נפגע ונפל עלי , צעקתי לאל-היה מלא מהצריח שלו 

חק מה נעצרנו, טיפלתי בגבי הפצוע , אליעזר כיבה את השרפה בברזנט של אחורה מהר , ואחר מר

 מגן  התותח ..

 גבי פינה את עצמו לכביש הראשי וחיכה לאיסוף.

 אני משמש כמפקד ותותחן , אליעזר  נהג וטען קשר.-נשארנו שלושה בצוות 

הקשר שלנו נפגעו כך הפגיעה  בטנק שלנו פגעה בכיפת המפקד שמרסיסה נפגע גבי , וכל אנטנות 

 שלא שמענו פקודות או דיווחים בקשר..

ח הלוחם  באזור קצביה הודפים כמויות גדולות  של שריון סורי ) התחושה הייתה ונשארנו עם כל הכ

הכולל המון ירי   כל זה קורה במרחק של מס קילומטרים מהכנרת ...(ועל עם ישראל  מגניםשאנחנו 

למרות הקשיים נלחמנו כל היום הראשון כאשר אני ל שריון סורי    ...גדולות ש כמויותתותחים לעבר 

 תחושה קשה  בלי סוף..משמש מפקד בעיקר בהכוונת הנהג, מחפש )ומוצא !( מטרות , יורה ופוגע....

 ...כאשר אתה יודע שאתה  נלחם על הבית 

 טנק  שכן שלנו נפגע . ,.בשעות אחר הצהריים

והחלטתי שהבחור הזה יחליף את אליעזר הנהג  ואליעזר יעלה ישמש הנהג של הטנק הגיע אלינו 

 מט"ק לאור ניסיונו כמדריך נט"ר בכוון הנהג ואני אשמש כתותחן ...

צביקה בהיר, מפקד הטנק היה גדעון -של חבר עוד מהטירונות  םטנקים סביבינו נפגעו ביניה

 יעצור את שטף הטנקים הסורים....מי -תחושות קשות אבל חייבים להמשיך  וגמינסטר שנפצע קשה,

ע"י גשר  בטנק אזלה ,ירדנו לכוון הכביש )!!(לקראת הלילה של יום ראשון כאשר מירב התחמושת 

 כל. היינו מותשים ..ובתקווה שיגיעו הדרגים עם התחמושת ,דלק  ואאירי 

לל מורידים אכן הגיע הדרגים עם התחמושת : הם עוד היו ארוזים לחירום עם כל ההגנות שבדרך כ

 והעבודה הייתה קשה מאוד !-מלפתוח את הזבילים  ומכינים אותם לצוותי הטנקים...נפצענו בידיים 

 הטנק הוכן .

 שהיו במחנה נפתלי .. םיש לציין שלא היה לנו מקלע מפקד כחלק מהמחוסרי

 8.10.73יום שני 

אליעזר מפקד אני –היינו בתקן של צוות ביום השני עדיין אנחנו באזור קצביה בולמים את הסורים , 

 תותחן ,נהג וטען קשר. 

כבר לא זוכר את מס הפגיעות שלי  מחפש מטרות ,  מטווחים קצרים ..תוך ירי עלינו שוב לעמדות ירי 

 בטנקים הסוריים ..

 דרון קדמי ,די חושפיםי,התקדמנו למ  ניראתההיה טנק סורי שנע בוואדי מתחתינו שרק האנטנה שלו 

 את עצמנו , ברגע שראיתי את כיפת המפקד יריתי ופגעתי ומיד חזרנו אחורה לעמדות הירי שלנו.

 ירד הלילה ושוב ירדנו לאזור הגשר האירי 

 9.10.73יום שלישי 

הכח בפיקודו של יצחקי המ"פ , התחיל לנוע לכוון ציר הנפט לכוון חושניה כאשר אנחנו עדיין ללא 

 קשר..

תפקיד מפקד +  כך ששוב אני ב אליעזר ירד לטפל בו , ונשאר לפקד עליו ,. טנק על ידינו נפגע ,

 אי.תותחן 

, יורד לעמדת התותחן ,מבצע ירי ,ומיד עולה לעמדת המפקד בודק את המצב אני מאתר מטרות , 

  סביבנו )שלא נופתע מאיזה טנק סורי...( מצב מאוד לחיץ!

[C1 ]הערות עם : 



 אי לכך נשארתי במגמה אחורית והתקדמנו מאחורי הכח שנע להתקפה על חושניה.. 

ערב נענו בוואדי סמוך לחושניה , הנהג תוך עליה מהוואדי טעה , משך "ידית " והטנק נשען על סלע ב

 ויר..ור כי הזחלים היו בארשאחז בגחון הטנק ללא יכולת להשתח

ושמרנו , מעלינו שמענו כוחות סוריים את המקלע מהטנק הוצאנו -לילה ירד , עשינו תרגולת שמירה 

 נעים ,ולמזלנו לא התגלינו..

 10.10.73יום רביעי 

 גדוד הסיור האוגדתי בפיקודו של יובל סלע ונעצר ע"י ... למוקדם בבוקר הגיע כוח ש

 שכב מאחורי סלע וירה על הסלע שעצר את הטנק ...-יובל לקח את העוזי שלי עם מספר מחסניות 

 הסלע לבסוף התרסק והטנק נעמד על זחליו .

 יובל סלע לקח פיקוד על הטנק ) בהיותו סרן..(, דאג להרכבת אנטנות ולשמיש את מערכת הקשר.

 ועלינו לעמדת תצפית . 110נענו לכיוון מוצב 

אמרתי לו שאני יכול לפגוע בו בפגז  –ק"מ  4.5בעמדה זו גילינו טנק סורי שנע בערך בטווח של 

 אכן פגעתי ... -הוא לא האמין  שני....)למרות שזה ממש מחוץ לסקלה ..(

 

 טנקים בסה"כ  10הייתה התארגנות של גדוד הסיור לפריצה מעבר לקו הסגול , היינו 

 והתכנון היה לקראת יום חמישי בבוקר..

 הצלחתי לנוח מעט..

  11.10.73יום חמישי 

על הציר היה תור ארוך של רק"מ  –הבנאת הקו הסגול ונענו על ציר "אמריקה " לכוון חאן ארפרצנו 

שלנו ,נענו באיטיות סביב הרכבים הבוערים והתקדמנו לכוון חאן  רסורי שזמן קצר נפגע ע"י חיל האווי

 בא.נאאר

 נבהחאן ארלכוון החרמונית  , תותח מכוון ימינה לכוון צפונה ירדנו מהכביש ונענו ה בנלפני חאן אר

ותוך זמן קצר כמות אדירה של  נ"ט ירו עלינו ,טנק אחרי טנק נפגעו  אנחנו נפגענו מספר פגיעות 

 שאחרון פגע 

 למרות הפגיעות אף אחד לא נפגע.. מזלנו,טנק נעצר סופית . הבמנוע ו

 ים יורים בנק"ל עלינו...יובל , הנהג והטען קשר קפצו מהטנק כאשר הסור

 יצאתי אחרון עם הקסדה ,העוזי ומחסנית וקפצתי מטנק תוך שהסורים ממשיכים לירות.

 לפתע ראיתי את הטען רץ לכוון הסורים , רצתי אחריו תוך האבקות עימו שהוא רץ לכוון הלא נכון..

 על הכניסה .. משכתי אותו עימי והסתתרנו במוביל מים מתחת לכיש כאשר אני מחפה עם העוזי

 הטען יצא ללא נשק..

 לא ראיתי את סלע והנהג באותו זמן

 שהדי הירי שכחו יצאנו והתחלנו לרוץ חזרה לקו הסגול תוך שהסורים שוב יורים עלינו...

יצא מהתופת ועליו פצועים רבים ,בקושי זיהה אותנו )כמעט ירה טנק שלנו בפיקודו של יוסי אנגל 

 חזרה לכוון הקו הסגול לכוון צומת ווסט שח היה מרוכז התאג"ד. עלינו ..( עצר ואסף אותנו

 לא זוכר איך הגעתי משם לצומת קונייטרה ששם ראיתי טנק שלם ללא צוות עומד ..



 כמובן שעליתי עליו .

 12.10.73יום שישי 

 ארגנו את הטנק לפעולהשאול עובדיה הגיע והיה לנהג הטנק וגם הטען שלי .. חזרנו להיות צוות...

 ,עדיין עם איש צוות חסר .

למותר לציין שפעם הראשונה ראיתי חיילים שלנו שסירבו לעלות על טנקים או להיות לוחמים יושבים 

 באזור קונייטרה והכמות הייתה גדולה...

ו"אימץ" נקרא כוח דנון ( שטנק בפיקודו של חיים דנון ) ונעצר על ידינ בשלב מסוים של ההתארגנות, 

 . אותנו לכוח שלו

 על הטנק הוא מינה כמפקד את סגן שלמה קליין שלימים היה סמג"ד .

 בפיקודו של חיים דנון... 8108גדוד  679מאותו רגע שויכנו לחטיבה 

 באותו מעמד ביקשתי לעצור ע"י הטנק הפגוע שלי ולהוציא את חפצי האישיים וכך עשיתי .

אמריקה , מבחינתי לא היה  -לכוון צומת יאיר  הבנכוח דנון נע ועבר את מתחם המבוצר של חאן אר

 ירי משמעותי בכוון.

 צומת מע"ץ תל שמס.הגענו בערב לאזור 

 הדרגים גם לא הגיעו עקב כך  .   –לא ירדנו מהטנקים מחשש לכוח רגלי סורי שעדיין היה באזור 

 מתחת לתל שער 17.1031. שבת

 ינו ופגענו.יר-ח עיראקי הגיע מדרום ככוח משלוח ואנו מולו וכ

 עמדנו בעמדת ירי )יותר מדי זמן , הערתי לקליין על כך ..( נפגענו בקנה התותח שיצא מכלל פעולה.

 שם הייתה יחידת חימוש שהחליפה את התותח - האחורה , ובנסיעה מהירה לכוון חאן ארנב ונסוגונ

 תוך מספר שעות.

14-15.10. 

כל הפריטלסקופ שלי -מטוס סוחווי ביצע מעלינו פניה  היה עוד מקרה שאינני זוכר באיזה יום זה היה ,

...זה ונקליין לא אישר זאת מפחד שיזהה אות-מטוס , היה לי פגז ח"ש בקנה ורציתי לירות בהתמלא 

 מבחינתי היה פספוס גדול , אני בטוח שהייתי מוריד אותו ....

17.10.73  

 ירדנו משם למחנה עליקה להתארגנות.יצאנו מהמובלעת ובחאן ארבה לשמחתי פגשתי את אליעזר , 

 שעות.. 24משם יצאתי לחופשה הראשונה בת 

 

ואחרי כן  ישבנו במובלעת הסורית, תל שאמס, צומת מע"ץ  24.10.73בהמשך ועד הפסקת האש  ב

 ברמת הגולן .

 כל הישיבה הזאת הייתה מלווה בהפגזות מדי פעם ,תמיד היינו דרוכים ומוכנים לכל תרחיש.

 ארוך הביא ליצירת חברויות מיוחדות שנמשכות עד היום.השירות ה

 

 יום שירות מילואים פעיל ...  210השתחררתי לאחר 

 



 

 

 

  

 

 

 


