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צוותי  אנשי  חברים,  קבוצת  אישיים של  סיפורים  אוסף  הוא  זה  ספר 
טנקים שלחמו כחיילי מילואים במלחמת יום הכיפורים. סיפור אישי, 

מטבעו, מביא את ההתרחשויות מזווית הראייה הצרה של המספר.
אסופת הסיפורים היא שיוצרת את הפסיפס המעניק תמונה רחבה של 

המלחמה, מנקודת מבטו של הלוחם בשטח. 

בראשית  ותוססים,  צעירים  אנשים  של  סיפוריהם  את  מקבץ  הספר 
חייהם, שעולמם התהפך עליהם באחת והביא אותם למלחמה אכזרית 

ולמציאות קשה ומורכבת. 

חוויות  מתארים  הם  במיוחד.  דופן  יוצאי  סיפורים  דווקא  אינם  אלה 
דומות שעברו רבים מלוחמי השדה אשר שומרים את סיפוריהם לעצמם.

חטאי  מחיר  את  שילמו  הם  הקרב.  משדה  שבו  לא  מחברינו  רבים 
האטימות, זחיחות הדעת והיוהרה של אחרים.

אנו מקדישים את הספר הזה לזכרם. 

חנן ישכר
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הספר  בבית  תותחנות  במדור  כמדריך  שירתי   1971-1969 בשנים 
הימים,  ששת  מלחמת  שלאחר  תקופה  באותה  שבג'וליס.  לשריון 
ארבעה  הכשרנו  צה"ל.  של  העיקרי  המערכה  חיל  השריון  היה 
)שוט  ופטון  צנטוריון  טנקי  של  בשנה  וטענים  תותחנים  מחזורי 

ומגח בעגה הצבאית(.

האנושי  המקצועי,  פיקודו  תחת  המדור.  מפקד  היה  קהלני  אביגדור 
שהכירה  ומדריכים,  קצינים  של  קבוצה  נעשינו  ההשראה,  ומעורר 
ולקרבות  לגדודים  החניכים שהמשיכו משם  בחשיבות הכשרתם של 

מלחמת ההתשה. 

משפחתית,  אווירה  גם  במדור  נוצרה  הראויה,  המקצוענות  מלבד 
שהביאה לאחר שנים רבות לאיחוד מחודש של המדריכים. במפגשים 
שארגנו נדמה היה שלא חלפו להם שלושים, ארבעים או חמישים שנה 

מאז השירות המשותף, אלא ימים ספורים, כאילו הזמן עמד מלכת.

הצלתה של מדינת ישראל במלחמת יום הכיפורים רשומה על שמם של 
במלחמה.  למפנה  הביאו  ובמקצועיותם  רוחם  השריון, שבעוז  לוחמי 
רבים מצוותי הטנקים, שהגנו בגופם על מדינת ישראל בגולן ובסיני, 
יצאו מתחת ידינו. כמפקדי טנקים וכאנשי צוות, נטלנו גם אנחנו חלק 

בקרבות הבלימה וההכרעה באותה מלחמה ארורה. 

באחד ממפגשינו, שנים רבות אחרי אותה מלחמה, החלטנו לכתוב את 
רבים  חברים  איבדנו  קשה, שבה  מלחמה  מאותה  האישיים  סיפורינו 
אחד  כל  על  שעברה  האישית  הטראומה  יותר.  עוד  רבים  וחניכים 
מאתנו הביאה אותנו לרכז בעמודים הבאים את החוויה האישית הקשה 

מאותה מלחמה, למעננו ולמען יֵדעו הדורות הבאים.

יורם דורי
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ביותר  והקשה  הגדולה  הסערה  בלב  עצמו  את  ימצא  זה  ספר  הקורא 
שפקדה את מדינת ישראל. אני תקווה שסיפורי הלוחמים ימחישו לדור 
ההמשך את כובד המשימה המוטלת על כתפיו, ויעמיקו את תחושת 
האחריות ואת תעצומות הנפש הדרושות לשמירה על חלקת אלוהים 
הקטנה שלנו במזרח התיכון. אש הגחלת הזו עוברת מדור לדור. אסור 

שתכבה ואסור שזוהרה יתעמעם. 

אביגדור קהלני

בית ספר לשריון שכן בעבר במחנה ג'וליס, מול קיבוץ נגבה. פעילותו 
במקום החלה בשנות ה-50 ונמשכה עד ראשית שנות ה-80, עת יצא 
אותם  והכשיר  השריון  לוחמי  כל  את  אימן  הספר  בית  מסיני.  צה“ל 
להיות לוחמים בחיל. זה היה בית היוצר לשדרת המפקדים - ממפקד 

הטנק עד מפקדי המחלקות, הפלוגות והגדודים. 

ואת  הטנקים  תותחני  את  הכשיר  הספר  בית  של  התותחנות  מדור 
הטענים-קשרים. המדור היה כפוף ישירות למפקד בית הספר. עשרות 

מדריכים ומאות חיילים שירתו בו דרך קבע. 

זקוק  שאני  החליטו  ומפקדיי  קשה  נפצעתי  הימים  ששת  במלחמת 
לתקופת מעבר, עד שאחלים מפציעתי. כך, במאי 1969 קיבלתי את 
הפיקוד על מדור התותחנות. מוטקה ציפורי, מפקד בית הספר, קיבל 

אותי בזרועות פתוחות.

מצאתי מדור מעניין, המציב אתגר לכל מפקד. היינו עצמאים בבסיס. 
בשורותינו  האחרים.  המדורים  לאנשי  משותף  היה  האוכל  חדר  רק 
היו מדריכים שהוכשרו אצלנו ובהם גם מפקדי טנקים. הקצינים היו 
הקצינים  קורס  את  שסיימו  כאלה  או  הקרב,  משדות  שבאו  לוחמים 
ושובצו במדור. טיפלנו בטנקיסטים הטריים מרגע הגעתם למחנה ועד 

להצבתם בגדודי השריון שברחבי הארץ. 

והמפקדים  המדריכים  שעברו  החוויות  מכוח  לאור  יוצא  זה  ספר 
המדור  אנשי  טנקים.  כצוותי  לחמו  כאשר  הכיפורים  יום  במלחמת 
מגובשת,  חבורה  המלחמה  לאחר  יצרו   1971-1969 בשנים  ששירתו 
שחבריה יוזמים מדי פעם בפעם מפגשים משותפים. הלוחמים האלה 
עם  ואת  מהמדור  חבריהם  את  משפחותיהם,  בני  את  לשתף  החליטו 
ישראל בחוויות מן המלחמה. המלחמה הזו הותירה בגופנו ובנפשנו 
כן,  על  יתר  בעצמותינו.  בוער  סופר  שלא  והסיפור  עמוקות  צלקות 

לוחמים מהמדור נפלו בקרבות ואנו שואפים להנציח את זכרם.
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ראשון ברחובות ואחריי טנקים רבים מהגדוד, שהצטרפו לפלוגה שלי.
בצומת רפיח, שם פגשתי בגדוד ובחטיבה, ניהלנו קרב קשה. לאחר 
את  הסירו  במנוסתם  בורחים.  המצרים  את  ראיתי  לחימה  של  שעות 
הנעליים מרגליהם והשליכו את כלי נשקם. הקרב נמשך במשך היום 

כולו ונחלנו בו הצלחה רבה. 
לקראת ערב ביקש ממני אהוד אלעד, מפקד הגדוד שלי, להוביל 
את הגדוד והחטיבה לעבר אל עריש, בירת סיני. חשתי גאווה להיות 
ודהרתי על הכביש לעבר היעד. כמה קילומטרים לפני העיר  ראשון 
כוחותיי קפצתי מהצריח  נפגע. בשארית  נכנסתי למארב. הטנק שלי 
בוער כלפיד. נכוויתי ב-60 אחוזים מגופי בכוויות מדרגה שלישית. 

אחרי שבע שעות הגעתי לבית חולים בבאר שבע.
מצבי היה קריטי. הסיכוי לצאת מזה בחיים - קלוש. יצאתי מזה. 
לאחר כחודש נודע לי שסגני, דניאל צפוני, והטען-קשר ליאון-אריה 

 ממלחמת ששת הימים 
למלחמת יום הכיפורים

 אביגדור קהלני
מפקד גדוד 77, חטיבה 7

מלחמת יום הכיפורים מתחילה אצלי במלחמת ששת הימים. ב-5 ביוני 
1967 פרצה המלחמה ואני מצאתי עצמי כמפקד פלוגת טנקים מסוג 
פטון, נלחם מול המצרים. הייתי בדרגת סגן, מפקד פלוגה בגדוד 79, 
חטיבה 7. המשימה שלי הייתה להוביל את הטור השמאלי של הגדוד 
ראשון  הגבול  את  חציתי  רפיח.  ולצומת  לרפיח  ומשם  יונס  חאן  אל 
התרגשתי  בטור.  אחריי  נעה  וזחל“מים  טנקים  של  גדולה  כששיירה 

מאוד וחשתי היטב את גודל האחריות שהוטלה על כתפיי. 
האש המצרית התמקדה בטנק הראשון, כלומר, ניסתה לעצור אותי 
ונשארתי  שרשרת  פרסתי  מטרים  מאות  כמה  לאחר  קדימה.  מלנוע 
הטור.  את  להוביל  והמשכתי  אחר  לטנק  נחלצתי  האויב.  מול  חשוף 
ראיתי  נעצר.  והטנק  הטנק  בתחתית  רעש  שמעתי  כקילומטר  אחרי 
שהשרשרת מונחת קרועה לפני הטנק. סגני, דניאל צפוני, הגיע אליי 
הכוח  את  להוביל  המשכתי  המפקד  מעמדת  שלו.  לטנק   וקפצתי 

אל חאן יונס.
הרחוב  דרך  פרצנו  ומפחידה.  קשה  הייתה  העיר  בתוך  הלחימה 
הראשי ומאות מצרים חסמו את הכביש. נותקתי מהגדוד שלי ולא היה 
הסיפור  לרפיח.  דרומה  ומשם  הים  לחוף  המשכתי  איש.  עם  קשר  לי 
ברפיח היה דומה לזה של חאן יונס. ללא מפות וללא תצלומי אוויר נעתי 
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יצחק בן שוהם. סגנו, סא“ל דוד ישראלי, קדם לי כמג“ד עז 77.
קיבלנו טנקים ממחסני החירום של חטיבה 188. לאחר הצטיידות 
והכנת הטנקים, עברנו לאזור מפקדת רמת הגולן בנפח. הוטל עלינו 

להיות כוח להתקפות נגד בכל מקום שנידרש לכך בגולן. 
לא היכרנו את השטח ולא את האויב הסורי. לא ידענו איזה כוח 
ללא  פתוחים  בשטחים  להילחם  למדנו  סיני  במדבר  מולנו.  עומד 
מגבלות. לא בגולן. לא היינו מתורגלים להילחם בגזרה שבה יש הכרח 
מוצבי  הבזלת.  סלעי  הצרים שבין  התנועה  צירי  בגלל  בשדרה  לנוע 

הגבול שלנו בגולן הזכירו לנו את המעוזים בסיני.
עלתה  הכיפורים,  יום  מלחמת  ערב  באוקטובר,   5 שישי,  ביום 
חטיבה 7 לרמת הגולן. החטיבה הביאה איתה את גדוד 82 בפיקודו 
אלדר.  יוס  של  בפיקודו  בלבד   75 גדוד  מפקדת  ואת  ברק  חיים  של 
מדריכי בית הספר לשריון יצרו גדוד טנקים בפיקודו של משולם רטס. 
פלוגת הסיור של החטיבה, בפיקוד אורי כרשני, עלתה גם היא. תחת 
יאיר  פלנט,  אמי  מנחם,  אלברט  פלוגות:  מפקדי  חמישה  היו  פיקודי 

סווט, אמנון לביא ומאיר זמיר – מ“פ שקיבלתי מגדוד 82.

המלחמה מתחילה

הסורים   .1973 באוקטובר   6 שבת,  הכיפורים,  ביום  פרצה  המלחמה 
הפציצו את כוחותינו במטוסים רבים והרעישו בתותחים. הגדוד שלי 
לאחר  לגדוד  הגעתי  בשטח.  והתפרס  ההסוואה  לרשתות  יצא מתחת 
אש  בנפח.  המפקדה  על  מטוסים  הפצצת  של  קשה  חוויה  שעברתי 
וחמישה  עשרים  כולו.  הגולן  אדמת  את  הרעידה  כבדה  ארטילרית 
מטוסים ישראלים נפלו ברמת הגולן ביום הראשון. כך, מהיום הראשון 

ועד לקרב ההבקעה לסוריה, היינו בשר תותחים.
נשלחה   188 חטיבה  חלקים.  לשלושה  חולקה  הגולן  רמת  גזרת 
דרומה, חטיבה 7 הוצבה במרכז הגולן ובצפונה והחרמון נשאר בידי 
חטיבתיות.  למשימות  ממני  נלקחו  פלוגות  שתי  המרחבית.  החטיבה 
יצאתי למלחמה בראש כוח של שתי פלוגות טנקים ובראשם שלושה 

מפקדי פלוגות.

רוטמנש, נשרפו למוות. התותחן, רפי ברטרר, נכווה קשה מאוד והנהג 
עזרא סיאני יצא בריא ושלם.

תקופת ההחלמה הייתה התקופה הקשה בחיי ועד להחלמתי חלפה 
פיסות  לקחו  שבמהלכם  פלסטיים  ניתוחים   12 עברתי  שנה.  כמעט 
חבוש  בעודי  השרופים.  במקומות  אותן  והשתילו  מגופי  בריא  מעור 
השלמתי את בחינות הבגרות בתיכון צה“ל שבתל אביב. עם סיום שנת 

הלימודים שובצתי כמפקד מדור תותחנות בבית הספר לשריון.

הימים שלפני מלחמת יום הכיפורים

במדור  תפקידי  סיום  לאחר  תותחנות.  במדור  השירות  את  אהבתי 
שובצתי  הלימודים  סיום  עם  ומטה.  לפיקוד  ספר  בבית  השתלמתי 
כסמג“ד בחטיבה 7 וכעבור כמה חודשים נעשיתי מפקד גדוד עז 77. 
הגדוד הוצב בסיני, על אף ששאר כוחות חטיבה שהו באזור באר שבע.
בארבע  טנקים   44 בו  היו  בצה“ל.  הגדול  השריון  גדוד  היה  זה 
פלוגות. לפני חגי תשרי של 1973 סיימנו את האימונים והגדוד היה 
אמור לשלוח את הטנקיסטים ליחידות אחרות, לקלוט חיילים צעירים 

ולהכשירם כטנקיסטים. 
לילה לפני ערב ראש השנה עליתי מסיני לנס ציונה, עיר הולדתי, 
כדי להשתתף בחגיגת הנישואין של אחי עמנואל. עמנואל השתחרר 
כמה  בסיני.  טנק  כמפקד  שירות  לאחר  לכן,  קודם  כשנתיים  מצה“ל 

שנים קודם לכן הוא היה חניך במדור תותחנות, תחת פיקודי.
ואוכל  בחופשה  שאני  שמחתי  ארוך,  לילה  אחרי  בבוקר,  למחרת 
בחצר.  למשימה  מוכנים  שהיו  ברעפים,  ביתי  גג  כיסוי  את  להשלים 
בעודי על הגג קיבלתי טלפון ממפקדי, ינוש בן גל. הוא הורה לי לקחת 
ולהטיס  ברפידים  אותם למטוסים  להעלות  מסיני,  הצוותים שלי  את 
אותם למחניים ומשם לגולן. “יש סכנה למלחמה בצפון ובחרתי בגדוד 

שלך להיות כוח התגבור ברמת הגולן“, אמר ינוש.
טנקים.  פלוגות  שתי  לצפון  המטוסים  הטיסו  יום  אותו  במשך 
השתיים האחרות הגיעו כעבור שלושה ימים. גדוד עז 77 חבר לשני 
אל“מ  היה  החטיבה  מפקד  בגולן.  שישבה   ,188 חטיבה  של  גדודים 
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קרב עמק הבכא
כל  לאורך  וחשתי  לגבול  סוריים  טנקים  מאות  התקרבו  השני  ביום 
הלילה שהם יתקפו את גזרת חטיבה 7 בבוקר. אכן עם שחר הכוחות 
הסורים הסתערו על אזור עמק הבכא. זו הייתה התקפה אדירה. בשחר 
יום זה הייתי במשימה לחסום את הסורים באזור קוניטרה ויוס מפקד 
לאור  קאולי.  איתן  סגני  עם  יחד  העמק  על  אחריות  קיבל   75 גדוד 
כשלושה  השני,  ההגנה  לקו  לסגת  הורה  ינוש  המסיבית  ההתקפה 
קילומטר מאחור ליד מרום גולן. אני, בראש כוח של שבעה טנקים, 

הוזעקתי לקו השני מאזור קוניטרה במטרה לבנות מערך מגן מאחור.
את  שחסמו  סורי,  קומנדו  חיילי  מאחורינו  הנחיתו  הליקופטרים 
כביש האספקה היחיד שלנו. נמנעה מאיתנו אספקת דלק ותחמושת. 
לא  רצופים, שבמהלכם  לחימה  ימי  מארבעה  ורצוצים  עייפים  היינו 
יצאנו מהטנקים. חיל האוויר הסורי “חגג“ עלינו והארטילריה הסורית 

לא פסקה לרגע.
ולכבוש  לנוע  עליי  ופקד  הטקטיקה  את  לשנות  החליט  ינוש 
את העמדות שמול עמק הבכא, שכוחותינו עזבו לא מכבר. נסעתי 
את  בו  להפעיל  ביותר  הטוב  המקום  את  וחיפשתי  לבדי  לאזור 
הטנקים שלי. לפתע נתקלתי בארבעה טנקים סורים, שניצבו מולי, 
הייתי בשוק, אבל השמדתי אותם.  25 מטר מהטנק שלי.  במרחק 

כמה דקות אחר כך עברה הגזרה כולה לפיקודי. 
כאשר הגעתי לעמדה שמצפון לעמק הבכא, גיליתי תמונה איומה. 
בעמק הבכא היו כ-160 טנקים. חלק מהם חצה את הגבול ואחרים היו 
בדרכם לעמק. הטנק שלי השמיד כעשרה טנקים סוריים, שניצבו לא 

הרחק מהעמדה שלי. לא היה בכך די כדי לשנות את מצבנו הנואש. 
ביקשתי מינוש שישלח אליי כל טנק שנמצא ברשותו. ינוש שלח 
גדוד טנקים שהיה עד אז כשני ק“מ מצפון לעמק. אלה היו שמונה 
טנקים, בפיקודו של המג“ד משולם רטס. לאחר שנפגשנו ותיאמנו את 
חלוקת הגזרות, נהרג משולם וכחמישה מהטנקים שלו נפגעו. הרגשתי 

איום ונורא. 
אמיר  של  בפיקודו  רטס,  של  מהכוח  טנק  שלי  בעמדה  השארתי 

היום הראשון
אין ביכולתי בתקציר זה לערוך מסמך היסטורי שיעשה צדק עם כל 

היחידות בגולן ולכן אנסה להתרכז אך ורק בגדוד שלי, עז 77.
יום המלחמה הראשון היה קשה. לקח לנו זמן להבין שאין מדובר 
ביום קרב אלא במלחמה של ממש. כל מה שידענו וחשנו ביום האחרון 
של מלחמת ששת הימים נעלם והיה כלא היה. הסורים הם שיוזמים. 

הסורים הם שתוקפים. 
בתותח  מצויד  הוא  פרמטרים:  בכמה  משלנו  טוב  הסורי  הטנק 
מדויק ובעל קוטר גדול; המיגון שלו טוב משלנו וצללית הטנק נמוכה 
משלנו במטר. כל טנק סורי היה מצויד בפנסי אינפרא אדום שאפשרו 
נראה  שאורם  זרקורים  גם  היו  הסוריים  לטנקים  בלילה.  ונסיעה  ירי 
רק למי שצויד באמצעי ראיית לילה שהיו ברשותם. תותחני הטנקים 

שלנו, לעומת זאת, היו בלילה כמו עיוורים.
הטנקים  האויב.  לעבר  עיוור“  “על  ירינו  עלינו.  עבר  קשה  לילה 
הסורים נעצרו רק אחרי שפגעו בכמה מהטנקים שלנו וחדרו אל תוך 
הכוח שלנו ממש. עם שחר הם המשיכו לתקוף. עמדנו, כ-14 טנקים, 
מול כ-130 טנקים סוריים. בסיום הקרב הושמדו כל הטנקים הסוריים 
ואנו נותרנו חמישה או שישה טנקים, לאחר שהזעקתי טנקים מגזרה 

אחרת. בקרב זה נהרגו שמונה מפקדי טנקים ואיש צוות אחד.
ביום הראשון ללחימה איבדנו כאמור כ-25 מטוסים וחיל האוויר 
לנו נשק  היה  לו  בנו קשות.  ואכן פגע  בנו  הסורי חש חופשי לפגוע 
נגד מטוסים לבטח היינו מפילים עשרות מטוסים בכל ימי הלחימה. 
הסורים כבשו כמחצית משטח רמת הגולן תוך פחות מעשרים וארבע 
שעות. יצחק בן שוהם, מפקד חטיבה 188, וסגנו דוד ישראלי, נהרגו. 
גם החרמון נפל לידי הסורים. חשנו שבר גדול. אש הארטילריה לא 

פסקה לרגע ואלפי פגזים ירדו על הגדוד שלי.
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ואספתי  לאחור  נעתי  תחמושת.  ללא  בעמדה  נותר  הזה  הטנק  נאור. 
כ-12 טנקים כדי להסתער על עמדות האש ששלטו על עמק הבכא. 
להפעיל  חייב  הייתי  מאד.  קשה  הייתה  לעמדות  חזרה  הכוח  הנעת 
את כל כישוריי כדי להוביל את הכוח לעמדות החולשות על העמק, 
שנראה שחור מרוב טנקים סוריים. למאה הטנקים שכבר היו בעמק 

קודם לכן הגיעו כ-160 טנקים נוספים. 
זה היה קרב לחיים ולמוות. ירינו כאחוזי טירוף על טנקים שהגיעו 
לטווח של מאה מטר מאיתנו. 11 טנקים מחטיבה 188, בפיקודו של 
לנו.  מדרום  ק“מ  כשלושה  הבוסטר,  מרכס  תקפו  חנן,  בן  יוסי  חברי 
נותרנו כארבעה טנקים מתפקדים. כל הטנקים הסוריים  בסוף הקרב 

רבצו פגועים בעמק. עצרנו אותם!
קרבות  ניהלנו  לדמשק.  המוביל  בכביש  שעטנו  כך  אחר  יומיים 

קשים אך מקוצר היריעה לא אתאר אותם. 
 9 שלישי,  ביום  נהרג  עמנואל  שאחי  לי  נודע  המלחמה  בתום 
אילן שמעיה, אחיה של  לי שגם  נודע  דקות  באוקטובר. לאחר כמה 
על  שלחמו  יקרים,  חברים  זו  במלחמה  איבדנו  נהרג.  אשתי,  דליה 
החזיק  לא  מהן  וחלק  קשה  נפגעו  רבות  משפחות  המולדת.  משמר 

מעמד בסבל הנורא.

אפילוג

מדינת ישראל של אחרי מלחמת יום הכיפורים הייתה מדינה אחרת. 
הצבא התעצם וגדל. אנשים ומוסדות נבחנו לעומק ללא פשרות. ידענו 
סברנו   ,1967 אחרי  מולנו.  שעמד  האיום  מול  כראוי  נערכנו  שלא 
שהמלחמה הבאה תהיה היום השביעי של מלחמת ששת הימים. טעינו 

טעות קשה ומרה. 
אנחנו מעלים על הכתב את אשר על ליבנו למען הבאים אחרינו 

ולמען מדינת ישראל, המדינה שאנחנו כה אוהבים.
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ואף על פי כן נוע ננוע!

 חנן רובין
מפקד טנק שוט, גדוד 93, חטיבה 679

סיפור המלחמה שלי הוא לכאורה קצר. נלחמתי שלושה ימים בלבד, 
אך פרק קצר זה נושא בחובו תחושות קשות לתיאור וזכרונות מרים, 

בצד רגשי סיפוק, אמונה בצדקת הדרך ושליחות.
במוצאי יום הכפורים 1973 גויסתי לגדוד 93, גדוד חדש שאימון 
ביום  רק  המלחמה.  פרוץ  לפני  חודשים  כמה  נערך  שלו  ההקמה 
הכיפורים נפגשתי לראשונה עם החיילים ועם המפקדים בפלוגה שלי. 
היינו  ומשם  החטיבה  הטנקים של  אוחסנו  פילון, שם  למחנה  נסעתי 
אמורים לצאת לדרך. ההתארגנות הייתה מהירה, מלווה בתחושות של 
חיפזון והיסטריה. ההוראה הייתה שכל טנק ובו צוות מלא, יניע וייסע 
מיד על זחלים לגולן. לפני שקיבלתי פיקוד על הטנק שלי, הייתי אמור 
להצטרף לטנק של סגן פיני מרנין, אבל פיני אמר לי: “חנן, עלה על 

טנק אחר. כל טנק נוסף חשוב". 

טנק מס' 1

היכרתי. חימשנו את הטנק.  צוות שלא  הייתי מפקד של  כך עשיתי. 
לעשות תיאום  הספקנו  לא  מועקה.  של  תחושה  יצר  בציוד  המחסור 
חוסרים  עוד  ונרשמו  קרב  מנות  היו  לא  משקפות,  היו  לא  כוונות, 
בנפח.  ונקבל  החסר נשלים  הציוד  שאת  לנו  נאמר  שונים.  מחוסרים 
בנות  גשר  לכיוון  זחלים  על  לנוע  התחלנו  התווכחנו.  שלא  כמובן 
נע  אחריו  גלעדי.  אביהו  סגן  של  למחלקה  הצטרפתי  ושם  יעקב 

הספקנו  לא  הזמן  לחץ  בשל  שלו.  המחלקה  עם  בן-נתן  אמנון  סגן 
להחליף את הבגדים האזרחיים לסרבלים. יצאתי לקרב לבוש מכנסיים 

קצרים וסנדלים. 
המשימה הראשונה שקבלנו הייתה להגיע כמה שיותר מהר לנפח, 
שם היינו אמורים להתחמש, להצטייד ולהצטרף ללוחמי חטיבה 188 
וחטיבה 7. המטרה: בלימת הסורים. בדרכנו לגזרת הקרב חלפנו על 
פני כמה טנקים שלנו, שנתקעו בגלל בעיות מכניות. לא אשכח את 
אנשי הקיבוצים גדות ומשמר הירדן, שחילקו לנו פירות. זה היה מעט 

המזון שעמד לרשותנו. 
שעות   24 תוך  יסתיים  שהכל  לעצמנו  חשבנו  למעלה  הדרך  כל 
מכוניות  פגשנו  לתדהמתנו,  קרב".  “יום  למעין  יוצאים  ושאנחנו 
אזרחיות וצבאיות שנסעו לעומתנו עמוסות נפגעים רבים. הבנו שאנו 

יוצאים ללחימה ממושכת וקשה. 
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בדד בשטח האויב
נכנסתי  שלהם.  הטנקים  את  שנטשו  סורים  חיילים  הסתובבו  מסביב 
עמוק יותר אל תוך השיחים וחיכיתי בדריכות ובפחד לרדת החשיכה. 
השעה הייתה כבר שעת בין הערביים. מרחוק הבחנתי בכמה דמויות 
הייתה  שלי  האינסטינקטיבית  התגובה  לעברי.  ומתקרבות  שהולכות 
שלנו.  חיילים  שאלה  חשבתי  כי  לקראתם,  ולרוץ  מהמחבוא  לצאת 
סתם  ולא  סורים,  חיילים  הם  שאלה  ראיתי  התקרבו,  כשהדמויות 
לבושים  הנשק,  כלי  במיטב  חמושים  קומנדו,  חיילי  אלא  חיילים 
בבגדים מיוחדים ובעלי גוף מוצק, ממש ענקים ומפחידים. למזלי הרע 
הם התיישבו בדיוק ליד השיח שמתחתיו הסתתרתי. כנראה שגם הם 

המתינו לרדת החשיכה... 
לראשונה בחיי הרגשתי מה עומד מאחורי המילים פחד מוות. הנשק 
האישי שלי, אגב, נשאר בטנק שנפגע. נשארתי, למרבה האירוניה, רק 

עם תעודת הסטודנט שלי...
רצות  המחשבות  היום.  קרו  כאילו  האלה  הרגעים  את  זוכר  אני 
ביעף.  לפניי  עברו  חיי  כל  שמספרים,  כמו  ובאמת,  הבזק  במהירות 
קיוויתי שלא אתגלה, אבל כבר תכננתי את צעדיי הבאים. בנפשי כבר 
גמרתי אומר, שאם חס וחלילה יזהו אותי הסורים, אתחיל לרוץ כדי 
שיירו בגבי ויהרגו אותי, העיקר לא ליפול בשבי, רק לא ליפול בשבי... 
נשכח  הבלתי  בסיפורו  נזכרתי  ביותר.  קשה  תחושה  הייתה  זו 
בשנת  שביצעה  מחוליה  חלק  שהיה  גולני,  מחטיבת  אילן  אורי  של 
1954משימה מודיעינית על אדמת סוריה. החוליה נתפסה ואורי אילן 
נלקח בשבי, נכלא, עונה קשות והתאבד כשלא יכול היה לשאת עוד 
את העינויים הקשים. כשגופתו הוחזרה נמצא פתק קטן בין אצבעות 

רגליו ובו נכתב: “לא בגדתי".
בלתי ניתן לתאר במילים את תחושת חוסר האונים, הלחץ והחרדה 
התגברו מרגע לרגע. בעודי שקוע במחשבות האיומות האלה ומהרהר 
כיצד לצאת מהמצב שנקלעתי אליו, קם אחד מחיילי הקומנדו והתקרב 
וכבר  אותי,  גילה  שהוא  לעצמי  חשבתי  בתוכו.  שהסתתרתי  לשיח 
התכוונתי לקום ולרוץ. אבל הוא נעמד בנחת והטיל עליי את מימיו. 

ביום השני ללחימה, בשעות המאוחרות של הבוקר, נכנסנו לקרב 
ארוך, קשה, ומתיש באזור המחצבה. רבים מאיתנו נהרגו ובהם פיני 
מרנין ואמנון בן-נתן. קשה לתאר את ההלם שפקד אותנו. המשכתי עם 
שאר הטנקים לכיוון מחנה נפח. הלחימה התנהלה על גדרות המחנה. 

כאן הבנו את מלוא המשמעות של הביטוי “הסורים על הגדרות".
הלחימה נמשכה. פנינו מזרחה, לעבר הר שיפון. מעט אחר כך נפגע 
הטנק שלי והחל לבעור. כל אנשי הצוות שלי נפצעו ופונו. נותרתי המום 
וחסר אונים מול הטנק הבוער. פעלתי כאוטומט. איכשהו התעשתתי, 
קפצתי לאחור ושם נתקלתי בשני טנקים שמפקדיהם נפגעו. עליתי על 

אחד מהם.

טנק מספר 2

נסענו מזרחה, להמשך קרב הבלימה נגד הטנקים הסוריים. כל החיילים 
להניח  ביקשו ממני  כיפות מישיבות ההסדר. הם  חובשי  היו  שבטנק 
תפילין. סירבתי, הן מפני שלא האמנתי בזה והן בשל העובדה, שהיינו 

בעיצומה של הלחימה.
לי  זכורים  לא  למלחמה,  ראשית  בימים של  הכאוס ששרר  בגלל 
נלחמתי.  ועימם  חברתי,  שאליהם  האנשים  ושמות  הגדודים  מספרי 
אני גם לא זוכר חלק מהמקומות שעברנו בהם, בעיקר אלה שעברנו 
בלילה. אני זוכר היטב, לעומת זאת, שגם הטנק השני שלי נפגע בחלקו 
התחתון ועלה באש. ניסינו לכבות את האש, אך לשווא. פגז נוסף פגע 
בטנק והעיף אותי ממנו, לא ברור לי איך. שלושת אנשי הצוות נהרגו. 
מצאתי את עצמי על הסלעים, פצוע קלות, אך הצלחתי לרוץ לעבר 

קבוצת שיחים ולהסתתר שם. 
אני, האפיקורוס,  ייתכן שדווקא  איך  לימים, חשתי רגשות אשם. 
נשארתי בחיים? כשסיפרתי את סיפורי לרבנים אמרו כולם שנותרתי 

בחיים כדי לספר על האנשים שנהרגו ועל גבורתם.
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במהלך השהייה בכפר הנופש איתרו בצה"ל מדריכים ששירתו בבית 
הספר ללשריון שבמחנה ג'וליס. אני הייתי אחד מהם. שובצתי כמדריך 
להכשרת נחלאים שהוסבו להיות שריונרים. כך סייענו בשיקום בית 
הספר שרבים ממדריכיו נפגעו כשלחמו בחזית הדרום בחטיבה 460. 

המשכתי לשרת בצה"ל כמדריך עוד כחצי שנה.
אבל  בלבד,  ימים  שלושה  נמשך  הכיפורים  יום  במלחמת  חלקי 
המלחמה הזאת לא מפסיקה ללוות אותי ואת חבריי יום-יום. אלה היו 
שלושה ימים שאירועיהם מלווים אותי לנצח, ביום ובלילה. הכאוס, 
הבלבול, האכזבות, הפחד, ההלם, הנחישות, הגבורה, האומץ, הביטחון 
בצדקת הדרך בהגנה על המדינה, החתירה לביצוע המטרה, המחויבות, 
רוב  ועם  איתי  יישארו  ועוד  אלה  כל   - ההדדית  העזרה  החברות, 

החיילים שהשתתפו במלחמה הקשה והארורה הזאת - לעד. 

במשך כל הזמן הזה, שנמשך כנצח, חשתי כאילו הוא מתבונן היישר 
לתוך עיניי. 

לא ידעתי מה לעשות. האם לצאת ולברוח או לא. כשסיים, ניגש 
לאחד מחבריו החיילים והתלחש עמו. ברגע זה הייתי בטוח שנחשפתי 
ושוב רציתי לצאת ולהתחיל לרוץ. שבריר של שנייה לפני שהתכוונתי 

לצאת מהשיח, שמתי לב שהחיילים נשארו לשבת במקומם. 
לא זזתי מילימטר. גופי קפא במקומו וכך קפאו גם מחשבותיי. לאחר 
כמה דקות, כאשר ירדה החשיכה, קמו הסורים והלכו לכיוון שממנו 
מחבואי  ממקום  יצאתי  בשקט  כנצח.  שנמשכה  שעה,  חיכיתי  באו. 
וזחלתי לאט לעבר כוחותינו. הייתי חבול, פצוע וכואב מתקריות הטנק 
וחששתי  מבוהל,  עייף,  משתן,  ומסריח  רטוב  הייתי  והשני.  הראשון 
שכוח סורי יגלה אותי. לזכותי עמדה העובדה שבשירות החובה שלי 

שֵירתי ברמת הגולן והכרתי את האזור לא רע. 
מכיוון שהשטח שרץ חיילים סורים וחיילי קומנדו שלהם, התקדמתי 
בזחילה איטית, כשכל דקה נמשכה אין סוף. לפתע הבחנתי במארב של 
ניצלתי  בי.  הבחינו  ולא  בשמירה  נרדמו  כולם  למזלי  שלנו.  חיילים 
מאש ידידותית של כוחותינו עלי... חלפתי על פני המארב והמשכתי 
לזחול ולהתקדם עוד כשעה עד שהגעתי לחניון טנקים שלנו, שאינני 

זוכר את מקומו המדויק. 

טנק מס' 3

גם לאחר ההרפתקה האיומה שעברתי, הייתי חייב להתעשת. הצטרפתי 
בקעת  לכיוון  יצאנו  ראשון  אור  ועם  שלי  השלישי  לטנק  במהירות 
קיבלנו  לחימה,  כדי  תוך  למלחמה,  השלישי  היום  בצהרי  קוניטרה. 
של  הסיירת  לחיילי  ולסייע  חרמונית  הר  לעבר  לנוע  בקשר  הודעה 
מיג  מטוסי  אותנו  תקפו  לשם  בדרך  למארב.  שנקלעו   ,7 חטיבה 
סוריים. באחת התקיפות נפצעתי בגבי ופוניתי לתאג"ד, שהיה בכניסה 
אותי משם לבית החולים בצפת. לאחר כמה  לבוקעתא. מסוק הטיס 
ימים עברתי לבית חולים רמב"ם בחיפה ומאוחר יותר הועברתי לשיקום 

ארוך בכפר הנופש באשקלון, שהפך מרכז שיקום לפצועי המלחמה. 
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בערבו של אותו יום שישי, ערב יום כיפור 1973, נעו הרבה מכוניות 
צבאיות בפתח תקווה. הרמתי טלפון לחטיבה ושאלתי מה קורה ואם 
צריך להגיע. ענו לי להמתין בבית ושיגיעו אליי בהמשך. זה, אכן, מה 
שקרה. בשבת, בסביבות השעה 15:30, הגיע אלי נציג עם צו 8 והורה 
התייצבתי  תקווה.  פתח  עיריית  ברחבת   17:30 בשעה  להתייצב  לי 
ונסענו לימ“ח. הגענו למחנה יפתח בסביבות השעה 20:30 והתחלנו 

לזווד ולחמש את הטנקים. 
הצוות המקורי של הטנק שלי לא הגיע בזמן. במקומם, מפקד הטנק 
פרץ,  זאב  היה  התותחן  במילואים.  מ“פ  )טקסי(,  וקס  סרן משה  היה 
היה  והנהג  בצבא,  שלי  מחזור  בן  רוטהנדלר,  אדם  היה  הטען-קשר 

בחור דתי מבני ברק ששכחתי את שמו.
בסביבות השעה 5:00 בבוקר יצאנו שלושה טנקים על השרשראות 
לעבר רמת הגולן. עברנו את ראש פינה ובצומת מחניים פנינו ימינה 

173 ימים בגולן

 זאב פרץ
תותחן שוט, גדוד 57, חטיבה 679 

התגייסתי לחיל השריון ב-4 בפברואר 1968. עברתי טירונות בבסיס 
להיות  הוכשרתי  תותחנות.  במדור  שריון  מקצועות  כך  ואחר  חסה 

תותחן טנק צנטוריון. מפקד המדור היה עמיר יפה ז“ל. 
היה  הפלוגה  מפקד  בבסיס שבטה.  צמ“פ  לאימון  המשכתי  משם 
טייגר  כוח  מפקד  לימים  זמיר,  מאיר  היה  המחלקה  וסמל  ברק  חיים 
במלחמת יום הכיפורים. בסיום הצמ“פ הוצבתי בחטיבה 7. צוות הטנק 
שלי כלל את הטען-קשר עמירם קלעי, התותחן זאב פרץ והנהג איתן 

קאולי, לימים תת אלוף איתן קינן. מפקד הטנק היה סגן אלינגם.
קרב  התחולל  בגולן  המבצעית  לפלוגה  שהגענו  לאחר  חודש 
שמפניה  בקבוק  קיבלתי  ראשון.  פגז  בירי  טנק  השמדתי  שבמהלכו 
לקורס  ירדתי  יותר  מאוחר  )גורודיש(.  גונן  שמואל  החטיבה  ממפקד 
מדריכים  קורס  לעבור  רוצה  מי  שם  שאלו  בשבטה.  טנקים  מפקדי 
ולהיות מדריך בבית ספר לשריון. הסכמתי והוכשרתי להיות מדריך 
בתותח  ירי  הדרכתי  קהלני.  אביגדור  של  בפיקודו  תותחנות,  במדור 

105 מ“מ, פעילות שהתנהלה בחדר הרצאות ובמגרש הטנקים. 
 1971 בפברואר  ב-4  לשריון  הספר  בבית  השירות  את  סיימתי 
שלי  המג“ד  הקמה.  אימון  עברנו   .679 הצפונית  בחטיבה  והוצבתי 
במילואים, בעת חירום, היה אביגדור קהלני. באותה תקופה הוא שהה 
החטיבה  עברה  הכיפורים  יום  מלחמת  לפני  חודשים  כמה  בפו“מ. 

למחנה יפתח שליד ראש פינה, בפיקודו של אל“מ אורי אור.
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שלא  הסוריים  הטנקים  נפגע.  בטנק  הקשר  כי  לנגמ“ש,  ברגל  שנינו 
נפגעו הבחינו בנו וריססו את שנינו באש מקלעים. ירדנו למצב שכיבה 
וזחלנו לנגמ“ש. אמרתי למפקד שיש לנו שני פצועים בטנק ושייסע 
הפגוע  הטנק  ליד  אויב  טנקי  יש  אם  אותי  שאל  הוא  אותם.  לחלץ 
יותר  הפגוע.  הטנק  לכיוון  לנסוע  שלא  החליט  שיש,  לו  וכשעניתי 
מאוחר חילץ צוות אחר את הפצועים, אך הם מתו בדרך לבית החולים.

הגענו לבונקר  בבוקר  נפח.  לכיוון  הנהג  עם  ביחד  לזחול  המשכתי 
וברגליים.  בידיים  בחזה,  מרסיסים  שנפגעתי  לי  התברר  ושם  תאג“ד 
נסיגה  הוראת  קיבלנו   ,14:00 השעה  בסביבות  אותי,  שחבשו  לאחר 

מנפח לכיוון מערב. 

הנדסה  כוחות  אותו  הכינו  לגשר  כשהגענו  יעקב.  בנות  גשר  לכיוון 
לפיצוץ, למקרה שכוחות סוריים יגיעו למקום. בעלייה לרמת הגולן, 
לפני בית המכס העליון, עצרנו בצד הכביש וביצעתי תיאום כוונות על 

המבנים הסוריים של בית המכס.
המשכנו לטפס לרמה ובסביבות השעה 9:30 בבוקר, מדרום לבית 
את  השמדנו  סורי.  קומנדו  בכוח  נתקלנו  ירדן,  מחנה  לכיוון  המכס 
הכוח. המשכנו לטפס, עברנו את מחנה סופה ואת מחנה נפח ואז פנינו 
ימינה על ציר הנפט. כ-1,200 מטר דרומית לנפח נתקלנו בכוח שריון 
סורי שכלל שבעה טנקים טי 55 ושבעה טנקים טי 62. עיניי חשכו. 

היינו טנק אחד ויחד. “זאביק, מפה אתה לא יוצא חי“, אמרתי בלבי.

המפקד פקד עלי להתחיל בירי על הטנקים מדגם טי 62, המסוכנים 
יותר. יריתי פגז על הטנק הראשון ופגעתי בתחתית המטרה. ביצעתי 
תיקון עצמי, כמו שלמדתי ולימדתי, ופגעתי בטנק. המפקד פקד עלי 
לבצע ירי מהיר על הטנק השני ויריתי פגז נוסף באותו כינון והשמדתי 
גם אותו. המשכתי לירות ירי מהיר על הטנק השלישי. אמרתי לוקס 
שירד מהעמדה, משום שאנו נמצאים בה יותר מדי זמן וממולנו ישנם 
עדיין 12 טנקים. תמשיך לירות, פקד עלי המפקד. יריתי פגז נוסף על 
הטנק השלישי באותו כינון והשמדתי את הטנק. תמשיך בירי מהיר 
פגז  יריתי  מהעמדה“.  תרד  “וקס,  אמרתי:  ושוב  המפקד,  עלי  פקד 
נוסף על הטנק הרביעי באותו כינון, כי כל הטנקים עמדו באותו קו, 

והשמדתי את הטנק הרביעי וכך גם את הטנק החמישי והשישי.
לפני שיריתי על הטנק השביעי חטפנו פגיעה בחזית הצריח, מתחת 
לפריסקופ טען-קשר. אדם רוטהנדלר נפצע קשה מאוד בבטנו. המפקד 
משה וקס נפגע בראשו ונפל על הכתפיים שלי. פקדתי מיד על הנהג 
נגמ“ש  וראיתי  מהטנק  יצאתי  המתנה.  לעמדת  האש  מעמדת  לרדת 
סימנתי  נפח.  לכיוון  הנפט,  ציר  על  ממני,  מטר  כ-400  של  במרחק 
לו עם דגלים שיגיע אליי לחלץ את הפצועים, הוא נסע אחורה כמה 

מטרים וחזר קדימה. 
הלכנו  הטנק.  את  לעזוב  החלטתי  מוחלט.  בהלם  היה  הטנק  נהג 
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ושלח אותי לבית חולים זיו בצפת כדי להוציא את הרסיסים מהחזה 
למנוחה  אותי  העבירו  וטיפול  אשפוז  של  יומיים  אחרי  ומהידיים. 
בבית ההחלמה שבעכו. למחרת ברחתי מבית ההחלמה וקפצתי הביתה 
להראות את עצמי למשפחה, שדאגה מאוד. גם אחי הבכור אריק היה 

שריונר שנלחם בסיני כקצין אגם חטיבתי.

טנק  על  ועליתי  הגולן  ברמת  שלי  ליחידה  חזרתי  נוסף  יום  לאחר 
של  החשמלי  הצידוד  אש,  לעמדת  כשעלינו  נפח,  באזור  כתותחן. 
הצריח לא עבד. חזרנו למחנה סופה לתקן את התקלה. אחר כך שובצתי 
שוב כתותחן בטנק חדש והתחלנו להתקדם צפונה. ליד המחצבה פגע 
טיל סאגר במנוע והטנק החל לבעור. ביצענו תרגולת אש בתא המנוע, 
כיבינו את האש ונטשנו את הטנק. חזרתי פעם נוספת למחנה סופה 
והפעם שובצתי כתותחן בטנק של חיים דנון, לפני שקיבל מנוי של 

מפקד גדוד 93 והשתתפנו בקרבות לכיבוש המובלעת.
לאחר המלחמה נשלחתי לעבור קורס מט“קים ברמת הגולן ביחד 
עם שמואל עליון )סטף(, שהדריך יחד איתי במדור תותחנות. הוסמכנו 

להיות מפקדי טנקים. 
השתחררתי אחרי חג הפסח, 173 ימים מתחילת המלחמה.

למחנה  הצמוד  הבסיס  של  הגדר  על  התאג“ד.  של  מהבונקר  יצאנו 
לחנן  סיפרתי  לטנק.  קפצתי  שלנו.  החטיבה  של  בטנק  נתקלתי  ברק 
כאיש  הטען  לתא  ונכנסתי  לי  שקרה  מה  כל  הטנק,  מפקד  אנדרסון, 
צוות חמישי. חנן ואני צפינו בסביבה כדי לזהות טנקי אויב ומי שזיהה 

כיוון את התותחן למטרה. 
אחרי שעתיים בערך הגיע בג'יפ רמי בן זאב, קצין מהחטיבה שלנו, 
ושאל אם יש מישהו שיודע לנהוג על טנק. כאשר ֵשיַרִּתי בבית ספר 
לשריון עברתי השתלמות נהיגה. התנדבתי, רמי הסיע אותי לטנק של 
צביקה גרינגולד מ“כוח צביקה“ המפורסם. נהג הטנק שלו לקה בהלם. 

הוצאתי אותו מתא הנהג והחלפתי אותו. 
חטפתי  ההיגוי  של  לכידון  שהתרגלתי  עד  אבל  לנהוג  התחלתי 
כמה צעקות מצביקה: “נהג, אמרתי לך ימינה, לא ימינה חזק“. אמרתי 
לו: “אל תצעק עליי, תן לי קצת זמן להתרגל“. בסוף היום, כשהגענו 

לחניון לילה, נפרדתי מצביקה.
כשהגעתי למחנה סופה לחפש את היחידה שלי, בדק אותי רופא 

יושב משמאל, זאב פרץ
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השארנו את הרכב בחוץ ונכנסנו בריצה למחנה. גם שם שרר בלאגן 
סגורה  הנשקייה  לטנקים.  סככות  רק  בהקמה.  מחנה  היה  זה  גדול. 
בסביבה,  שגרו  קיבוצניקים,  כמה  שם  הסתובבו  האפסנאות.  גם  וכך 
הייתה  שהפקודה  מכיוון  טנקים  לארגן  והתחילו  לפנינו  הגיעו 

להתארגן במהירות. 
בתוך  יבשה,  באחסנה  מאוחסנים  הטנקים  בימינו  קטן.  הסבר 
ייעודיים ומוכנים לתזוזה מיידית. במצב חירום פותחים את  אוהלים 
הריצ'רץ' ויוצאים לדרך. אז זה היה אחרת. הטנקים אוחסנו בלי פגזים, 
בלי דלק ואף בלי משקפות. וכשיש מלחמה, צריך לארגן את הטנקים 
צהריים  אחר  באותו  כשהגענו  קרה.  שלא  מה  בדיוק  וזה  במהירות. 
של יום הכיפורים אמרו לנו שצריכים מתנדבים שיעלו על טנקים כי 

הסורים כבר בדרך לגשר אריק, שלושה ק“מ ממחנה יפתח. 

בטרמפים למלחמה

 איתן קליגמן )ראובני(
מפקד טנק שוט, כוח ניצן

נישאתי  לגמרי.  טרי  נשוי   ,24 בן  בחור  אני   .1973 הכיפורים  יום 
חודש וחצי קודם לכן. עדיין גר אצל ההורים בשכונת הדר שבחיפה. 
מילואימניק שנתיים ברוטו. צירפו אותי לחטיבת שריון חדשה, שהייתה 
אפילו  עשו  ולא  זה  את  זה  הכירו  לא  החיילים  רוב  בהתהוות.  ממש 
אימון אחד לגיבוש ולהיכרות. רק כמה מאיתנו, ששירתו יחד באותו 
חובשי  של  מעורבת  חטיבה  מוקדמת.  להיכרות  זכו  בסדיר,  מחזור 
התפללו  החבר'ה  מצוין.  בינינו  הקשר  ועירונים.  קיבוצניקים  כיפות, 

כשצריך, נלחמו כשצריך ונתנו כבוד איש לרעהו. 
יום כיפורים שמעתי יותר מדי  גרתי אז בחיפה. בבוקר של אותו 
ואנשים  צבאיות  מכוניות  וראיתי  מהמרפסת  הצצתי  בחוץ.  מכוניות 
במדים. הבנתי שמשהו קורה, לא ייתכן שכל כך הרבה מכוניות נוסעות 
כך סתם ביום הזה. ביקשתי מאשתי תיק קטן. אז עוד לא היו תיקים 
מדוגמים כמו אלה שיש היום. היא ארזה כמה דברים במזוודה קטנה 

ונסעתי לטכניון שבחיפה, מקום הכינוס של היחידה שלי. 
במקום הכינוס מצאתי בלאגן אדיר. ריבים, צעקות, לא ארגון ולא 
סדר. מהומה. מכיוון שבאתי עם טנדר מהעבודה, הצעתי לכמה חבר'ה 
שהיכרתי לנסוע איתי למחנה יפתח, ליד עמיעד, שהיה מחנה החטיבה. 
אותו  “תשאיר  המכונית:  עם  למחנה  להיכנס  לי  נתן  לא  הש“ג 
כדי  שלך  הפרטי  ברכב  למלחמה  בא  אתה  מעצבן.  אמר.  בחוץ“, 

להתגייס במהירות, והש“ג לא נותן לך להיכנס. 
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רצה אלוהים ונהג ג'יפ זיהה אותי. זה היה קצין במילואים שעבר 
אצלי קורס כשהייתי בסדיר. הדרכתי רבים, עובדה שסייעה לי בהמשך 
אריק,  לפני גשר  אמר.  לג'יפ“,  קפוץ  בוא,  בוא,  “ראובני,  המלחמה. 
הוא פנה ימינה, ליחידה שלו: “אני יורד פה“, אמר לי, “אבל ראיתי 
כאן איזה זחל“ם, נראה כמו חדש, תראה אם אתה יכול לנסוע איתו או 

שתרד ברגל לגשר אריק“. 
נכנס לזחל“ם. הוא אכן נראה חדש לגמרי. לחצתי על הסטרטר. 
מצוין“.  יודע  אני  “לנהוג  לעצמי,  אמרתי  “יאללה“,  הניע.  הזחל“ם 
נסעתי במורד הגולן. מסביב הכל בער בגלל הפגזות הטנקים והפצצות 
קוצים,  שריפת  זו  כי  נמוכה  אמנם  גדולה,  אחת  שריפה  המטוסים. 
אבל הרבה עשן, עד כדי כך שלא ראיתי את הכביש. מדי פעם בפעם 

נאלצתי לחצות מסך עשן. 
האפשרית  במהירות  מהגולן  לרדת  רציתי  גדול.  גיבור  הייתי  לא 
רעש  את  אשכח  לא  לעולם  הגז.  דוושת  על  הכוח  בכל  לחצתי  ולכן 
הזחלים. במהירות כזו השרשרת מקבלת “בטן“ ומשמיעה כל הזמן תק-
תק-תק-תק. לקראת גשר אריק הבחנתי בעשן שיצא מקדמת הזחל“ם 
ירדתי מהזחל“ם לבדוק את  אותו.  נטש  הצוות  כך  ושיערתי שמשום 
שירד  ממטוס  אולי  מקליעים,  מנוקבת  הייתה  הזחל“ם  חזית  העניין. 

עליו. מי יודע? 
הגעתי לגשר אריק והמשכתי לחפש טרמפים כדי לחזור לחברים 
בחטיבה שלי, שאמורים לעלות לגולן מגשר בנות יעקב. “סע לכיוון 
גשר בנות יעקב“, אמרתי לעצמי “ולך תחפש את החברים שלך. אתה 

ציוני, לא? אתה רוצה להגן על המדינה, לא?“ 
כל  פינה.  ראש  של  הדלק  לתחנת  והגעתי  צבאי  טרמפ  תפסתי 
מיני נהגי בוסים עם מכוניות “כרמל“, מכוניות השירות של קצינים, 
לבנות  אותי  להקפיץ  יכול  “מישהו  ומשועממים.  אדישים  יושבים 
יעקב?“ אני שואל. “באמא'שך, עזוב אותנו. אנחנו פה עכשיו, תחפש 

לך מישהו אחר“.
ביקשתי טרמפ מאזרח שתדלק את המכונית שלו והוא הסיע אותי 
 ,36 אוגדה  “מפקדת  לנפח.  במשאית  טרמפ  תפסתי  משם  למחניים. 

בבגדים  ניצן“.  “כוח  הזמן  במשך  שנקראו  טנקים,  ארבעה  לקחנו 
על  להתגלגל  והתחלנו  הטנקים  על  עלינו  אישי  ובלי נשק  אזרחיים 
זחלים. עברנו את גשר אריק ועלינו לגולן. אחרי שניים או שלושה ק“מ 
התחילו לירות עלינו פגזים. אנחנו כבר בקרב. ארבעה טנקים, כלום, 
מאחורינו  אין  שליטה,  אין  פיקוד,  אין  חטיבה.  נגד  בודד  חייל  כמו 
הספקנו  לא  בחזרה.  ירינו  עלינו,  ירו  טנקים.  ארבעה  סתם  דרגים. 
לעשות תיאום כוונות, פעולה קריטית בטנק, פעולה שמתאמת את קנה 
קילומטר.  במרחק  שנמצאת  במטרה  לפגיעה  הטלסקופ  ואת  התותח 
ללא תיאום כוונות קשה מאוד לפגוע במטרה. כל שנותר לנו לעשותו 

הוא לירות לכיוון שממנו ירו עלינו ולקוות לטוב. 
השמש שקעה. לילה. המשכנו לראות הבזקי ירי. הסורים המשיכו 
אם  מושג  לי  אין  גבורה.  סיפור  איזה  לא  אש,  השבנו  אנחנו  לירות, 
פגענו, אבל בסופו של דבר הפגזים אזלו. העברנו את הזמן בשיחות 
בצריח, ארבעה טנקים זה לצד זה. לא העזנו, כמובן, לרדת מהטנקים 

וגם לא ידענו היכן כוחותינו והיכן נמצאים הסורים. 

בבוקר, איך שהנענו את הטנק, חטפנו פגז בזחל הטנק. הסורים כנראה 
זיהו את העשן הכחול שהטנק פלט בהנעה. הטנק הושבת ואנחנו, אנשי 
הצוות, התפזרנו לכל עבר. לבוש בג'ינס ובחולצה משובצת שוטטתי 
טנקים  מרחוק  ראיתי  פינה  ראש  לכיוון  חזרה  לרדת  בניסיון  בשטח. 
שלנו מחטיבה אחרת, אבל כשראו אותי, ירו לעברי בנשק קל. אולי 
עוין  גורם  או  סברו שאני מחבל,  האזרחיים שלבשתי,  הבגדים  בגלל 

כלשהו ולא רצו להסתכן. 
הסתתרתי מאחורי הטנק ושקלתי את צעדיי. ראיתי לפניי טנק ישראלי 
מתחת  אל  זחלתי  זוועה.  בלילה.  שהתהפך  כנראה  תעלה,  בתוך  הפוך 
לטנק, נרטב ממי התעלה. גופת המט“ק שכבה במים, כנראה נהרג מהמכה 
שספג, אולי טבע. הפשטתי אותו מחולצתו ולקחתי את העוזי שלו. מאותו 
ירו בי עוד. עמדתי בצד הכביש כדי לתפוס  ולא  זיהו אותי כחייל  רגע 
המרכזית.  בגזרה  שלחמו  לחבריי  להצטרף  הגולן  מרמת  לרדת  טרמפ, 

רציתי לעשות את זה במהירות רבה ככל האפשר. הסורים תוקפים. 
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טלפנתי הביתה באמצע הלילה. המשפחה המומה. אשתי ואבא שלה 
יצאו מחיפה והגיעו אחרי שעתיים לראש פינה עם תיק וסנדוויצ'ים ועם 
כל מיני דברים שנתנו לחיילים. הם ניסו לשכנע אותי לחזור הביתה. 
ממש לא עבר לי בראש לחזור הביתה. צריך להציל את המדינה. רציתי 
להצטרף לחברים. הודיתי להם ולאחר קצת בכי נפרדנו לשלום. הם 

נסע בחזרה הביתה ואני המשכתי את המסע שלי. 
המלחמה.  את  שמעתי  בדרך  לגולן.  טרמפים  תפסתי  שוב, 
הליקופטרים, פגזים, כמו בסרטים, הרגשה מטורפת של מלחמה. בגולן 
חולצה  ג'ינס,  עם  עושה  אתה  מה  אתה?  “מי  אחת:  פעם  אותי  עצרו 
לעליקה,  עד  בטרמפים  והמשכתי  מהם  השתחררתי  ועוזי?“  צבאית 

המחנה של חטיבה 7, החטיבה שלי מהסדיר. 
חבר'ה.  של  ערימה  ראיתי  למחנה,  מחוץ  האקליפטוסים,  בצל 
התחלתי לזהות פנים מוכרות. אלוהים גדול, הגעתי למקום שריכזו בו 

את החבר'ה שהתפנו מטנקים פגועים. חלק מהם היו פצועים. 
צוותים  לחבר  רציתי  שואל.  אני  טנקים?“  מוצאים  איפה  “טוב, 
באזור  שנלחמו  החטיבה  של  לטנקים  לעזור  כדי  טנקים  עם  ולצאת 
נכנסתי  המחנה.  בתוך  חדש“  “כמו  טנק  שראו  סיפרו  הם  קוניטרה. 
כדי  תוך  ממנו  ויצאו  נכנסו  הטנקים  כי  פרוץ,  היה  המחנה  לבסיס. 

רמיסת הגדרות. ואכן, ראיתי טנק עומד בדד, שנראה ממש חדש. 
ליד  מיליון זבובים שפיזזו מסביב  בו  לתוך הטנק. שרצו  נכנסתי 
כרותה של תותחן. לא אשכח לעולם את היד ואת השעון שעוד נותר 
חדר  שממנו  בצידו,  קטן  מחור  חוץ  חדש,  נראה  אמנם  הטנק  עליה. 
הגורם שכרת את ידו של התותחן. הנחתי את היד על חבית שניצבה 

שם, הנעתי את הטנק והסעתי אותו אל החבר'ה. 
קוניטרה,  לפני  סוף,  וסוף  צפונה  נסענו  אליי.  הצטרפו  שלושה 
פגשנו את הטנקים של החטיבה. החטיבה שלנו, שעלתה ממחנה יפתח, 
בקרבות  הסורים  את  בלמה   188 חטיבה  עם  ויחד  נפח  לאזור  הגיעה 

הקשים בגזרה. 
התארגנו בקוניטרה, אבל במקום לרדוף אחרי הסורים, כשהם עם 
הזנב אלינו, נסוגים לסוריה, לקח לגולדה מאיר וליועציה יותר מיום 

המחנה המרכזי בגולן, שם בטח יודעים הכל“, חשבתי לעצמי. נכנסתי 
למחנה והתחלתי לשאול שאלות: אני מ-679, איפה החטיבה? איפה 
האנשים? לא ידעו דבר. נפנפו אותי. המחנה היה כמעט ריק. אמרו לי: 
“תשמע, יש פה בונקר, לך תנוח שעה ונדבר איתך עוד מעט. יש איזה 

קצין שצריך להגיע“. 

ירדתי לבונקר, שמתי את הראש על אבן ונרדמתי. כעבור לא יודע 
כמה זמן, העירו אותי בצעקות: “מהר, מפנים את נפח, הסורים מגיעים 
לכאן“. כל מי שהיה במחנה רץ כיוון הכביש הראשי ושוב שאלתי את 
עצמי: איך אני יורד מרמת הגולן עכשיו? הסורים בדרך, ואני אין לי 

כלום. מה עושים? 
מחוץ למחנה אמרו לי החבר'ה: “שמע, יש פה איזה שני גרוזינים 
ומסיעים  נגלות  עושים  הם  עברית.  מילה  יודעים  לא  סובארו,  עם 
לעשות  והתנדבו  סטיישן  סובארו  עם  באו  האלה  השניים  אנשים“. 
נגלות לרמת הגולן ובחזרה עם המכונית שלהם. לא אשכח אותם. לא 
מדברים מילה עברית, אבל עושים יופי של עבודה. כשבאתי אליהם, 
הייתה  ימים  הייתה מלאה. בסובארו של אותם  המכונית שלהם כבר 
דלת עם חלון שיכולה להיפתח לספסל. התיישבתי על הדלת הפתוחה 
ככה התגלגלנו.  החוצה.  כדי שלא אחליק  בי מאחור  החזיק  ומישהו 
השניים האלה היו אחלה, אבל פחדו מאוד. כדי שלא ישמעו אותנו, הם 

כיבו את המנוע ופשוט התגלגלו מהגולן בגרביטציה. 
נסענו בשקט מוחלט. שמענו רק מטוסים והפגזות. לפתע שמעתי 
עצרנו  אמרתי.  פצוע“,  איזה  פה  יש  בטח  תעצרו,  “חבר'ה,  גניחות. 
אותו  סרן. העמסנו  בדרגת רב  סורי  טייס  הדרך וגילינו בתעלה  בצד 
והוא שכב מאחור לידי. במשטרת ראש פינה ירדנו מהמכונית. מחוץ 
למשטרה שכבו המוני חיילים שהתפנו מכל מיני מחנות. “שמע“, אני 
אומר לשוטר שהיה שם, יש פה סורי שבוי, קח אותו. והוספתי: אני 

יכול גם לצלצל הביתה?“ “בבקשה“, אמר לי. 
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הזמן  את  ניצלו  הסורים  הגבול.  את  לעבור  אישור  לנו  להעניק  כדי 
לנסיגה מסודרת ולהתארגנות לקראת המשך הקרבות. 

לקוניטרה.  מצפון-מזרח  ארנבה,  ח'אן  לעבר  פרצה  שלנו  החטיבה 
נפגענו כמו ברווזים במטווח. הסורים דפקו לנו טנקים בזה אחר זה. 
גם אני חטפתי, עוד פעם, פגז שפרס את הזחל ותקע את הטנק. שוב 
קפצנו אל מחוץ לטנק ושוב ירו בנו מכיוון ארנבה. שוב מצאתי את 

עצמי מחפש טרמפים. 
לשמחתי, גם הפעם מישהו זיהה אותי. אחד הטנקים חזר מהתופת 
עם פצועים ופינה אותם לאחור. המט"ק, חברי לשירות בסדיר, זיהה 
הטען-קשר,  תא  לתוך  אותי  השליכו  לטנק.  לעלות  לי  וקרא  אותי 
היישר אל צוות שהיכרתי מהסדיר. התותחן נחום איצקוביץ, איש יקר 
מצופה,  לאכול  לי  בא  אם  שאל  היום,  עד  איתו  להיפגש  נוהג  שאני 

מחווה שלא אשכח. 
בתחמוש,  עזרתי  למנהלה,  הצטרפתי  שלי.  המלחמה  נגמרה  כאן 
סייעתי פה וסייעתי שם. הסתפקתי בעבודה הזו כי לא הצלחתי למצוא 
טנק כשיר לעלות עליו. מי שהיה מזליסט וזכה להיות בטנק, המשיך 
לעומק  לתוך המובלעת. החטיבה שלנו חדרה  עם החטיבה  להסתער 

סוריה יותר מכל חטיבה אחרת, לנסג' ולתל ענתר.
עד  שנה,  כחצי  הגזרה  את  החזקנו  לטנק.  שוב  חזרתי  במובלעת 
להסכם שביתת הנשק עם סוריה. במהלך התקופה הזו הקמנו בית ספר 
לשריון בבסיס עליקה והכשרנו בו מט"קים חדשים – דור חדש של 

מפקדי טנקים בישראל. 
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כיאה לבחור ישיבה דתי שנקרא לקרב היישר מתפילת יום הכיפורים 
בבית כנסת. רק בסיום המלחמה הביא לו הסמח״ט, במו ידיו, מדים 

שהלמו את מידותיו. 

הפעילו עלינו לחץ כבד לצאת במהירות לדרך. מכיוון שכך, יצאנו 
את  בתחמושת  למלא  שהספקנו  ומבלי  אישי  ללא נשק  חסר,  בזיווד 
בטן הטנק. יצאנו מהימ״ח בשבת אחרי חצות יחד עם עוד כמה טנקים 
ובהם הטנק של רפול שפר, מג״ד 289. באחד הטנקים שבשיירה היה 
היה  איצקוביץ, חברי ממדור התותחנות. מפקד הטנק שלו  נחום  גם 

עודד מאיר.
אותו  מכינים  הנדסה  שאנשי  ראינו  יעקב  בנות  בגשר  כשעברנו 
הגשר  יד  על  להישאר  הצטווה  בשיירה שלנו  הטנקים  אחד  לפיצוץ. 
וזה גרם לי לתחושה מוזרה ומפחידה. באחת העצירות,  ולהגן עליו, 
או לא  כוונות. מדריך תותחנות,  זריחת השמש, עשינו תיאום  לאחר 

מדריך תותחנות?

ארוכה הדרך לקורס קצינים

 דליק שקליאר
תותחן שוט, גדוד 289, חטיבה 679

בשבת בצהריים צלצל הטלפון. גרתי אז בקריית חיים, שנתיים לאחר 
השחרור משירות סדיר, סטודנט בטכניון בסוף השנה השנייה ללימודי 
הנדסה כימית. הייתי בעיצומם של לימודים לבחינת מועד ב׳ בכימיה 
פיזיקלית. כל ניסיונותיי להסביר לבחור בצד השני של הקו שמבחן 
מלחמה,  עם  רציני שאינו מסתדר  עניין  הוא  פיזיקלית  בכימיה  חוזר 

נופנפו בתקיפות.
ארזתי תרמיל. רכבתי על אופניים אל ביתה של רונית, אז חברתי 
וכיום אשתי, ומשם אל מקום הגיוס שבקרית ים. יצאנו ממרכז הגיוס 

באוטובוס הראשון ולפנות ערב הגענו לימ״ח שבמחנה יפתח.
מכפר  ברוידא  מוסה  של  המ״פ  בטנק  כתותחן  ְמצּוָות  הייתי 
מנחם. הנהג שלנו היה אבי היכרי מחדרה. אבי היכרי היה נהג שוט 
מקצועי  צוות  איש  שלו,  הסדיר  השירות  כל  במשך  מבצעי  מטאור 
ומנוסה. גם אני צברתי בשירות הסדיר ניסיון "מועט" במדור תותחנות. 
עבדנו במהירות. יחד עם מוסה ברוידא, שהיה עסוק בחלק מהזמן 
בתדרוכי מפקדים, הצלחנו עד שעת ערב מאוחרת לזווד ולחמש את 

הטנק, גם אם לא בחימוש ובזיווד מלא. 
הטען-קשר בצוות שלנו לא הגיע. סיפחנו לצוות שלנו את הטען-
קשר מנחם פייג. מנחם היה בחור בעל ממדי גוף גדולים ולא נמצאו 
עבורו מדים צבאיים מתאימים למידותיו. בלית ברירה הוא עבר את כל 
המלחמה בבגדים אזרחיים, מכנסיים לבנים חגיגיים וחולצה מהודרת, 
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בדקנו את הטנק, השלמנו תחמושת, נשק אישי, מקלעים, קשר ומנות 
מקלטי  ושני  )מקלט-משדר(  מקמ״ש  היו  ״החדש״  בשוט-קל  קרב. 
גורל  נפח. איזה  באזור  למתרחש  להקשיב  יכולנו  שבאמצעותם  עזר 
מתעתע. הרי שעתיים קודם לכן, לפני שהסורים הגיעו לנפח, עברנו 

שם בנסיעה שלווה, ללא שום אירועים. 

יום שני, עם זריחת השמש. הצטרפנו, שני טנקים, לפלוגה א׳ של גדוד 
53 בפיקודו של צביקה רק. הפלוגה ישבה ברמפות שמתחת למוצב 
109, מדרום לקוניטרה. הסורים ניסו כמה פעמים לחדור באזור המוצב 

ובמרחב שבין המוצב לקוניטרה.
את  לזהות  התקשיתי  התותחן  תא  של  הצרה  הראייה  מזווית 
המקומות שהיינו בהם. כל מה שאני יודע הוא שבמשך יומיים עסקנו 
חיילי  בגזרתנו.  לחדור  וניסו  ששבו  סוריים  כוחות  אחר  במרדפים 
הסדיר של הפלוגה הכירו היטב את השטח ואת כל הרמפות שבאזור 

ושמחו לשלב אותנו בפעילות הקרבית.
בשלב הזה של הלחימה התחושה כבר הייתה טובה יותר. הביטחון 
שב אלינו. הרמפות שמסביב למוצב היו בנויות היטב והעניקו הגנה 
טובה ושליטה באש לכל הכיוונים. היוזמה בידינו. טנק השוט-קל שלנו 
ידע לנסוע וגם לפגוע. מאמצי החדירה של הסורים לא צלחו. מדי פעם 
בפעם החלפנו עמדות ופגענו בהם. קיימנו תקשורת יעילה עם עמדת 
התצפית הגבוהה שבמוצב 109. המוצב זיהה ודיווח לנו על כל ניסיון 
חדירה ואנו סיכלנו את הניסיונות האלה. במהלך שלושה ימים - שני, 
שלישי ורביעי - בשלושה אירועי ירי שונים, פגענו בארבעה טנקים 
לחדור  הסורים  הצליחו  לא  ונשנים  חוזרים  מאמצים  אף  על  סוריים. 
נראה האזור  בגזרה שבין מוצב 109 לקוניטרה. בסיום הקרבות  כלל 
שממזרח למוצב כגיא הריגה גדול, מלא בטנקים ובנגמ"שים שרופים.

ארטילריה  הרעשות  כמה  גם  לחוות  "זכינו״  הלחימה  ימי  במהלך 
סוריות לא נעימות. אם לא די בכך, תקפו אותנו שני יעפי הפצצה של 
את  להטיל  התכוונו  שהטייסים  בטוח  אני  ישראליים.  סקייהוק  מטוסי 
הפצצות על הכוחות הסוריים, אך הפצצות נחתו עלינו ורק במזל לא פגעו.

בסביבות השעה עשר בבוקר, יום ראשון, חלפנו על פני מחנה נפח. 
סורים. ארבעה  ולא  ישראלים  ונטוש. לא  נראה שקט, שומם  המחנה 
גבעת  ולכיוון  זיוון  לעין  הכביש  על  בנסיעה  המשכנו  בלבד,  טנקים 
הבוסטר שמצפון לקוניטרה. השטח קשה וסלעי ובאחד התמרונים הלך 
הקלאץ' בטנק. ברוידא הזעיק את עודד מאיר. לאחר שגרר אותנו כמה 
דקות הלך גם הקלאץ' של הטנק הגורר. נשארנו שני טנקים תקועים 

בשטח כמו ברווזים במטווח.
לקראת הצהריים נקראנו בקשר לחזור לנפח. הסורים הגיעו לשם! 
שני הטנקים שיכלו לנוע, באחד מהם רפול המג״ד, יצאו לדרך )לאחר 
המלחמה נודע לי שהם נתקלו במארב סורי ונפגעו(. הידיעה שהסורים 
אישי,  וללא נשק  תנועה  יכולת  ללא  מנותקים,  נותרנו  ואנחנו  בנפח 
השרתה תחושה לא נעימה, אבל משום מה שרר באזור שלנו שקט מוזר.
ואיש  אותו  שלח  ברוידא  פרטי.  אקדח  היה  הצוות  מאנשי  לאחד 
בקוניטרה  חילוץ. השניים צעדו למחנה התעסוקה  נוסף לבקש  צוות 
לאחר  התקועים.  הטנקים  על  חיכינו  הצוות,  אנשי  שאר  ואנחנו, 
כשעתיים, לקראת חשיכה, ראינו לשמחתנו שני טנקים נעים לעברנו 
מכיוון קוניטרה. שני הבחורים שלנו עמדו במשימה. הם מצאו במחנה 
מותקנים  נסיעה,  במצב  שוט-קל  טנקי  שני  בקוניטרה  התעסוקה 
ומגורזים. רתמנו את שני הטנקים התקועים לשני הטנקים שבאו לחלץ 
התעסוקה  למחנה  בחשיכה  הגענו  מהשטח.  לאט  לאט  ויצאנו  אותנו 
טייס  גם  ובהם  שלנו  פצועים  שכבו  המחנה  של  בבונקר  בקוניטרה. 
הסורים  עוד  כל  לפנותם  היה  ניתן  לא  באזור.  נפל  שמטוסו  סורי 

שולטים בנפח. 
שני טנקי השוט-קל שגררו אותנו היו שייכים לחטיבה 188. הצוותים 
שלהם נפגעו. באחד מהם נהרג הטען-קשר יצחק זוארץ, שהיה חניך 
שלי במדור תותחנות. לאחר שנפגע לא יכלו חבריו להמשיך להילחם 
באותו הטנק. אנחנו שהיינו תקועים שעות בשטח עם טנק פגר שלא 

מסוגל לזוז, התנפלנו על השוט-קל וארגנו אותו מחדש.
בהשוואה לטנקי השוט מטאור הישנים שלנו, טנקי השוט-קל של 
הלילה  במהלך  כמו שצריך.  ומזוודים  ״מתוקתקים״  היו   188 חטיבה 
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“הנימוס״ בשעת הפגזה ארטילרית כבדה מחייב את אנשי הצוות של 
הכלי הנגרר לצאת החוצה ולחבר את כבלי הגרירה. החלפתי מבטים 
עם מנחם, הטען-קשר והבנו שאין לנו ברירה. יצאנו מהטנק הבטוח 
החוצה. במהלך השירות הצבאי שלי רתמתי כבלי גרירה לשני טנקים, 
גרירה.  ואני שיא עולמי בחיבור כבלי  אך בפעם ההיא קבענו מנחם 
אחר כך נגררנו מחוץ לאזור מוכה הארטילריה. בחילוץ הזה הסתיימו 

הקרבות שלי ושל הצוות שלי במלחמה.

לאחר כמה שבועות, בחופשה הראשונה, ביקרנו אבי היכרי ואני את 
מוסה, שהיה מאושפז בבית החולים שבעפולה. שירות המילואים נמשך 
ימים רבים. במהלך תקופת ההתארגנות הראשונה שלנו בעליקה, אחרי 
יצאתי  דנון,  חיים  של  בכלל  מתון  לא  פיזי"  ו"לחץ  קשה  התלבטות 

לקורס מט"קים ואחריו לקורס קציני שריון. 
במהלך הלחימה תחת פיקודו של מוסה ברוידא חשתי בטוח. הוא 
היה מנוסה, קר רוח ושקול. הוא לא חיפש הרפתקאות ופשוט עשה את 
העבודה. ובכל זאת, חוויתי רגעים רבים של פחד אמיתי, פחד מוות, 
ממש רצון לקום ולברוח. העניין הוא, שכאשר אתה חלק מצוות, פשוט 

לא נעים להסתלק מהמערכה...
לאחר פציעתו של ברוידא פיקד עלינו במשך זמן קצר מט״ק צעיר 
ומבוהל, שהכניס אותנו ללחץ. אני חושב שהיה לו חלק נכבד בהחלטה 
שלי לצאת לקורס קצינים. במלחמה הבאה, חשבתי בליבי, אני רוצה 

להיות זה שיושב בצריח ומקבל את ההחלטות.
קורס  של  מקוצרים  מחזורים  ארבעה  צה"ל  ערך  המלחמה  אחרי 
קציני שריון. סיימתי את הקורס הרביעי והאחרון והשתחררתי לאחר 

211 ימים של שירות מילואים.

במהלך הקרבות ניתנה בידיי אחריות כבדה. שלושת אנשי הצוות 
שלי, מוסה המפקד, מנחם הטען ואבי הנהג, היו מעשנים כבדים, אך 
הזו  יקרת-הערך  הקופסה  בלבד.  אחת  סיגריות  חפיסת  הייתה  בטנק 
עם  ערב,  בכל  עישן.  שלא  בצוות  היחיד  אצלי,  למשמרת  הופקדה 
אחת  סיגריה  ונתתי  מהחפיסה  סיגריות  שלוש  שלפתי  הקרבות,  שוך 
משמרות  לפני  היום  את  שסגר  הטקס  היה  זה  מהשלושה.  אחד  לכל 

השמירה בלילה.
בכל ימי הלחימה של השבוע הראשון לא היינו מחוברים לחטיבת 
המילואים שלנו. התקשורת נעשתה באמצעות פלוגה א׳ ומפקדה צביקה 
רק. חימוש הטנק ותדלוקו התבצע במחנה התעסוקה שבקוניטרה. מובן 

שגם לא היה שום קשר עם הבית.

ביום רביעי לפנות ערב, 10 באוקטובר, הוזעקו כל הטנקים הסדירים 
להתארגנות לקראת הפריצה לסוריה, שתוכננה להתחיל למחרת. אנחנו 
וטנק נוסף נשארנו באזור מוצב 109. אני מניח שתפקידנו היה לאבטח 
את אגף הפריצה בציר "אמריקה" )הכביש מקוניטרה לדמשק(. ביום 
שישי, 12באוקטובר, הצטרפנו לכוחות החטיבה שבמובלעת הסורית 

והשתתפנו בקרבות של החטיבה על תל קורין ועל דיר אל-עדס.
הפגזה  ספגנו  הסורית  במובלעת  הלחימה  של  האחרון  ביום 
ארטילרית עזה. בעודי מתפלל שלא ניפגע - זה קרה. אמנם ברוידא 
עמדה  למצוא  ולנסות  ואחורה  קדימה  לנסוע  הנהג  היכרי  את  הנחה 
במקום שכבר נפגע קודם מפצצה, אבל זה לא עזר לנו. חטפנו אותה! 
הרגשנו מכה אדירה. הטנק הזדעזע כולו. ברוידא נכנס לטנק, אך מדף 
רסיס  לטנק.  מחוץ  המדף,  על  וידו נשארה  פתוח  היה  המפקד  צריח 
גדול קרע את ידו לאורכה עד העצם. בעזרת חברים מטנק שכן חבשנו 

אותו, הזעקנו פינוי וברוידא נלקח לתאג״ד.
הכריז  הנהג  היכרי  אבי  הטנק.  של  התמסורות  על  נפלה  הפצצה 
שזהו, הטנק לא נוסע. מעל לתמסורות נראה בור גדול. אינני זוכר מי 
ארגן את הגרירה שלנו אל מחוץ לשדה הקרב, אבל תוך כדי ההפגזה 
הגיע טנק שאמנם נפגע קודם לכן, אך לא איבד את כושר התנועה. 
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אדם  בבריטניה  אין  הולידיי  המלון  בתי  רשת  את  ניהל  זמן  באותו 
בשם ג'קוב רובינוב, יהודי קנדי שישב במשרדי החברה בסוויס קוטג' 
שבלונדון. מכתב הבקשה שלנו להתקבל לסטאז' הגיע לשולחנו. על 
ציוני  רובינוב,  החליט  בבריטניה,  עבודה  רישיון  להשיג  הקושי  אף 
אוהב ישראל, לתת לי הזדמנות ולהעסיק אותי למשך ארבעה חדשים 
מכתב  לי  שלח  הוא  בלונדון.  אין  הולידיי  ממלונות  באחד  כסטאז'ר 
תשובה וביקש שאתקשר בדחיפות למר ג'יימס וויסקר, מנהל משאבי 

אנוש של הרשת בלונדון, ולתאם איתו את הפרטים. 
בשנים ההם שיחות בינלאומיות היו עסק יקר ומורכב. התקשרתי 
ל-18, המרכזייה הבינלאומית, וביקשתי שיקשרו אותי למספר הטלפון 
שקיבלתי. אדון וויסקר שמח לדבר איתי, נתן לי את כתובת משרדו, 
אותי  שואלים  שאם  לי  אמר  אגב,  כדרך  ובסוף,  להגיע  לאן  לי  אמר 
בכניסה לאנגליה למטרת בואי אשיב “תיירות“ ובשום מקרה לא לומר 

“עבודה“. וכך היה.

על ציר “אמריקה“ בדרך לדמשק

 סטף עליון
תותחן שוט, כוח נתי

אני יודע שרבים כתבו וכותבים על המלחמה הקשה שעברנו. כותבים 
על חבריהם שנלחמו כתף אל כתף ולא שרדו. כותבים על הקשיים, על 
המחזות הנוראיים והאכזריים שחווינו. על מעשי הגבורה שהתרחשו 
סביבנו כל הזמן. על הנחישות של החיילים והמפקדים. על אומץ הלב, 
עד  אותנו  שמלווה  השריפה  אבק  ריח  ועל  ההרג  על  החברויות,  על 
היום. על המראות הנוראים ועל המחשבות, על הפחדים והתסכולים. 

אני לא רוצה לחזור על דבריהם. פשוט אין לי מה להוסיף על מה 
רוצה  אני  כלשהי.  מבט  מנקודת  נכתב  שכבר  מה  ועל  נאמר  שכבר 
לספר את סיפורי מזווית אחרת, אולי פחות דרמטית אבל כזו שמתעדת 
את הימים שעברו עליי ועל אחרים, שהמלחמה תפסה אותם כששהו 
בחו“ל ושחשו מחויבות לחזור לארץ ולקחת חלק בהגנה על המדינה. 
אספר בכמה שורות על שהייתי בלונדון לפני פרוץ המלחמה, על רחוב 
Ladbroke Grove 26 פינת שוק פורטובלו וגם על מה שעבר עליי לפני 
שנכנסתי לטנק ולקרבות ברמת הגולן ואוסיף גם כמה אנקדוטות שקרו 

במהלך הלחימה ועל דברים ייחודיים שקרו לצוות הטנק שלי.
אז ככה... 

אני סטודנט צעיר בן 25 בלונדון, אחרי סיום לימודיי באוניברסיטת 
את  ניצלתי  מלון.  בתי  במינהל  לימודיי  תקופת  ובמחצית  תל-אביב 
ברשת  מקצועית  להשתלמות  ליציאה  הלימוד  שנות  בין  החופשה 

מלונות הולידיי אין באנגליה יחד עם עמיתי ללימודים עמי לאהר. 
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בתמורה  כולה.  לקומה  משותפים  היו  והשירותים  הרחצה  חדר  קטן. 
לשלשול שני ֶּפני זכית ברבע שעה של מים חמים במקלחת, שחוממו בגז. 
הבניין כולו חולק לדירות סטודיו שהושכרו לחבר'ה כמונו. מעלינו 
גרו בחור אירי וחברתו, מתחתינו שני בחורים אנגלים ובדירת המרתף 
גרה בחורה גרמניה. הבניין נמצא מאה מטר משוק פורטובלו, שנחשב 

אז לאזור של חבר'ה צעירים כמונו. 
נכנסנו לשגרת עבודה. עמי עבד במלון שנמצא בסוויס קוטג' ואני 
במלון במארבל ארץ'. שגרה של שני חבר'ה צעירים בלונדון – עבודה 
ובילויים, עבודה, בילוים... מה רע? החגיגה נמשכה שלושה חודשים, 

עד לאותו יום הכיפורים. 

יום הכיפורים, 6 באוקטובר 1973 

באותו יום, כמובן, היינו בבית ולא עבדנו. כמה ימים קודם לכן קנינו 
ועמי  למכבסה  הלכנו  ערב  לפנות  טלוויזיה.  מכשיר  פאונד  בארבעה 
קפץ לקנות עיתון כדי לראות אלו תוכניות ישודרו בערב. בעוד הוא 

מדפדף בעיתון, הבחנתי בכותרת: 

Arab states attack Israeli forces
Syria and Egypt sandwich Israel

אני אומר לעמי – “תן, תן את העיתון רגע“ ושנינו מתחילים לקרוא 
את הכתבה :

Heavy fighting has erupted between Arab and Israeli forces along two 
fronts. To the south, Egyptian armoured forces have broken the Israeli 
line on the eastern bank of the Suez Canal. In the north, Syrian troops 
and tanks are battling with Israeli defenses along the Golan Heights 
seized by Israel from Syria in 1967.

בדיוק באותו רגע שידרו  והפעלנו את הטלוויזיה.  חזרנו מיד לדירה 
ריאיון עם האלוף )במיל'( חיים הרצוג. מדבריו ניתן היה להבין שיש 
לחימה בשתי החזיתות, אבל לא ממש מלחמה, כך דיווח בתקשורת 

לונדון 

היתרו  ומנמל תעופה  בלונדון  נחתנו  לאהר.  עמי  עם  ללונדון  טסתי 
נסענו ללון בביתם של קרובי משפחה של עמי. למחרת בבוקר נסענו 
למשרדו של ג'יימס וויסקר. הוא קיבל אותנו באופן יוצא מן הכלל. 
לאחר סמול טוק קצר ומילוי טפסים, הוא אמר שמנהל הרשת רוצה 
לקיר,  מקיר  שנפרש  הרך  השטיח  על  אחריו  פסענו  אותנו.  לפגוש 
ונעמדנו מול דלת עץ אלון. על הדלת התנוסס השם “ג'קוב רובינוב – 
מנכ“ל“. שני חבר'ה צעירים בני 25, סטודנטים מרקע ישראלי פשוט, 

עומדים מול משרד מנכ“ל הרשת בכבודו ובעצמו. איזו התרגשות!
וויסקר פתח את הדלת ונכנסנו לחדר של המזכירה. היא קמה מיד 
הבוס.  של  למשרדו  אותנו  והכניסה  לבואנו  אותנו  בירכה  מכיסאה, 
ג'קוב רובינוב היה איש גדול וחביב מאוד. בפנים מחייכות בירך אותנו, 
במבטא אנגלי קל, “שלום, ברוכים הבאים!“ למשמע השפה העברית 
הרגשנו מיד בנוח. הוא אמר שהוא שמח לקבל שני ישראלים לסטאז' 
אותנו  להעסיק  שניאות  על  לו  הודינו  מתגוררים.  אנחנו  היכן  ושאל 

והשבנו שאנחנו מחפשים לשכור דירה ובינתיים לנים אצל משפחה.
“לא“, אמר. “לא יכול להיות! אתם עוברים היום לגור כאן במלון 
המפגש  לטיפולך!“   – וויסקר  מר  דירה.  עד שתמצאו  שלי  כאורחים 
נמשך עוד זמן מה. הבנו שהיותנו ישראלים היה הדבר העיקרי שעזר 

לנו להתקבל לעבודה אצל יהודי אחר. כל ישראל חברים.
אחרי הסידורים טסנו למשפחה של עמי, לקחנו את המזוודות וחזרנו 
במהירות למלון. התקשינו להאמין למזל הטוב שנפל בחלקנו! במשך 
יומיים לא יצאנו מהחדר לחפש דירה. צפינו בטלוויזיה, אכלנו בחדר 

אוכל עם שאר העובדים, הסתובבנו לא מעט בעיר ונהנינו מהחיים.
)לא  דירה  לחפש  התחלנו  המלון  של  לפינוקים  שהתרגלנו  אחרי 
נעים רק להתפנק...( ללא הצלחה מרובה. היינו די תפרנים ולא יכולנו 

להרשות לעצמנו משהו טוב בלונדון היקרה. 
כעבר כמה ימים נתנה לנו מזכירתו של מנהל משאבי האנוש מספר 
טלפון ואמרה ששמעה על דירה נחמדה וזולה להשכרה. נסענו לראות 
את המקום. זו הייתה דירת סטודיו של חדר ענק אחד ובפינתו מטבחון 
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ורצתי משם למשרדי אל על.
שניים,  היינו  המדרכה,  על  בחוץ,  לפני תשע.  קצת  לשם  הגעתי 
בשעה  המשרד.  לפתיחת  חיכינו  ואני.  קבע  דרך  שם  שניצב  השוטר 
רגועה,  נראתה  על  אל  פקידת  פנימה.  ונכנסתי  הדלת  נפתחה   9:00
הכרטיס  את  סידרתי  בארץ.  שהתחוללה  מהמלחמה  לגמרי  מנותקת 

וטסתי חזרה לדירה כדי להחזיר לבעל הבית את המפתחות.
כשהגעתי לדירה פגשתי את השכן האירי. שאלתי אותו אם הוא רוצה 
לקנות את הטלוויזיה שלי. הוא אמר שכן ונתן לי ארבעה פאונד, בדיוק 
הבחורה  ומרגינה,  ממנו  נפרדתי  קודם.  שבועות  כמה  ששילמתי  מה 
מגרמניה שגרה בדירת המרתף. נתתי לבעל הבית את המפתחות ואת 
מלונדון  נפרדתי  עמי  עם  ויחד  מונית  הזמנתי  בינתיים  הדירה.  שכר 

שהאירה לנו פנים בכל המובנים.
יום  באותו  שיצאה  הטיסה  לסרט.  נכנסנו  היתרו  התעופה  בנמל 
הייתה טיסה סדירה מתוכננת במטוס ג'מבו של אל על. היו שם לא 
מעט אנשים, נשים, ילדים וזקנים. כולם החזיקו ביד כרטיסים לטיסה. 
והיינו אנחנו, עם עוד רבים כמונו, חיילי מילואים שרצו לחזור לארץ 
בכל מחיר ולהצטרף ליחידות שלהם. תמונה מוזרה. בחורים צעירים 
שנאבקים על מקום במטוס כדי להילחם במלחמה עקובה מדם ואולי 

אף להיפצע בה, או למות. 
נדחפנו כדי לעלות למטוס. הזוי לגמרי. ועוד יותר הזוי שאני בין 
הנדחפים. מצויד בכרטיס טיסה הגעתי בקלות יחסית לדלפק, עשיתי 
צ'ק אין, הלכתי לשער ונכנסתי למטוס שהיה כבר כמעט מלא. ראיתי 
כבר  היו  במטוס  המושבים  כל  צעירים.  חבר'ה  ועוד  עוד  שעולים 

תפוסים ובכל זאת עלו עוד ועוד...
מטופלות  לנשים  הדיילים  ואחד  הקברניט  הורו  מסוים  בשלב 
בתינוקות, לילדים ולזקנים לרדת מהמטוס ולפנות את מקומם לבחורים 
הצעירים, חיילי המילואים. הם סירבו, אבל הקברניט עמד על שלו. 
למטוס,  מחוץ  אל  הסרבנים  הנוסעים  את  בכוח  גררו  והדיילים  הוא 
מתגברים גם על רוב הנשים שנאחזו בידיות המושב בניסיון לשמור 
על מקומן. מקומות הישיבה שהתפנו נתפסו על ידי חיילי המילואים. 

תשובה  קיבלנו  בלונדון.  ישראל  לשגרירות  מיד  טילפנו  הבריטית. 
חצות  לקראת  שעות,  כמה  כעבור  להתרגש.  מה  אין  בסדר,  שהכל 

התברר לנו מהטלוויזיה שהכל ממש לא בסדר ושאכן יש מלחמה.
10 שעות חלפו מתחילת המלחמה. שוב התקשרנו לשגרירות והם 
מרגיעות  ספק  תשובות,  אותן  את  קיבלנו  אותנו.  להרגיע  ניסו  שוב 

וממש לא מספקות גם למחרת בבוקר.

יום ראשון, 7 באוקטובר

בצהרי אותו יום השתנתה כליל הנימה של השגרירות שלנו בלונדון: 
“מה אתם, טייסים? טנקיסטים? חובשים?“. עניתי בחיוב )עמי היה איש 
קשר בחיל האוויר(. “או קיי“, אמר האיש מהשגרירות, “תהיו בשדה 
התעופה מחר בבוקר. יש טיסה שממריאה ב-12:00 אבל לפני זה תלכו 
למשרדי אל על לסדר את הכרטיס“. ביום ראשון באנגליה הכל סגור, 
אין עם מי לדבר. נשארנו דבוקים לטלוויזיה בהמתנה לבוקר יום שני.

יום שני, 8 באוקטובר

למלון  להודיע  הדירה,  את  להחזיר  שעתיים  לנו  יש  בבוקר.  שמונה 
שאנחנו חוזרים ארצה, ללכת למשרדי אל על ברח' ריג'נט כדי להסדיר 
את כרטיס הטיסה ואז לנסוע לנמל תעופה היתרו ולעלות על המטוס.

שאנחנו  לו  והודעתי  הבית  לבעל  צלצלתי  המזוודה,  את  ארזתי 
עוזבים. טסתי למלון ועליתי למשרד המנהל, הולנדי נחמד בשם מר 
מאס. אמרתי למזכירתו שאני חייב לראות אותו דחוף! היא אמרה “אני 

יודעת“ והכניסה אותי למשרדו.
לי  והושיט  מכיסאו  קם  הוא  מילה  לו  לומר  לפני שהספקתי  עוד 
שתי מעטפות. “מה זה?“ שאלתי. הוא אמר: “הכל בסדר. קח את שתי 
לעבוד  לחזור  כשתרצה  שלך.  המלחמה  את  להילחם  וסע  המעטפות 
תודיע לי, אשמח לקבל אותך חזרה בהולידיי אין“. הוא ידע שאבוא. 

פתחתי את המעטפות. באחת מהם היה תשלום במזומן לשבועיים 
עבודה. בשני היה מכתב המלצה מחמם לב. התרגשתי מאוד. הודיתי 
נעימה  טיסה  לי  איחלה  מזכירתו  ממשרדו.  ויצאתי  ושוב  שוב  לו 
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איכשהו להרכיב את הפאזל, “לחלק“ את הטנקים בין הצוותים ולהקים 
אותו  וחימש  שלו, תידלק  הטנק  את  זיווד  צוות  כל  מאין.  יש  גדוד 
לאוטובוסים  עלינו  מובילים,  על  הטנקים  העלינו את  קצר  זמן  ותוך 
בית  ליד  האוטובוסים  נעצרו  שעות  כמה  אחרי  צפונה.  ונסענו 
והתארגנו  מהמובילים  הורדו  הטנקים  הגולן.  העליון שברמת  המכס 

בצוותים ובפלוגות. 

יום שישי, 12 באוקטובר

המג“ד, סגן אלוף נתי גולן, תדרך אותנו. הוא הכין אותנו, בין השאר, 
למראות הצפויים. “תתעלמו מהטנקים הפגועים שלנו שתראו בצדי 
הדרכים, המצב עכשיו אחר. בלמנו את הסורים. הם ספגו מהלומות 
ונראה להם“.  גדר הגבול בקוניטרה  כבדות. אנחנו כעת עוברים את 

ייתכן ואני טועה פה ושם בכמה מילים, אבל זו הייתה האמירה.
ההתקפה התחילה כשאוגדה 36 ואוגדה 210 התקדמו לתוך סוריה. 
אנחנו, כוח נתי, צורפנו לאוגדה 210. שתי פלוגות צורפו לחטיבה 679 
ופלוגה אחת צורפה לחטיבה 179. שתי הפלוגות שצורפו לחטיבה 679 
הובילו את ההתקפה על צומת הדרכים שליד כפר נסג' ונערכו מדרום 

לח'אן ארנבה.
לתדהמתי, עד לאותו רגע, הכל היה נראה פסטורלי. השמש זרחה, 
מנועי  רעש  ואלמלא  קורה  לא  כלום  כאילו  להן  התעופפו  ציפורים 
הטנקים היה שורר שקט מוחלט. באותם רגעים לא הבנתי את כובד 
הניסיון  לפנינו.  עומד  מה  ידעתי  ולא  כתפינו  על  המשימה שהוטלה 
שרכשתי עד אז כחייל בסדיר כלל את מלחמת ההתשה. זהו סוג מסוים 
של מלחמה, שבמהלכה תפסנו עמדות טנקים בבקעת הירדן, ירו עלינו 

וירינו בחזרה. הם ירו שוב, אנחנו השבנו אש... משהו אחר.
לרגלי המט“ק,  הטנק,  בתוך  יושב  התותחן  בטנק.  התותחן  הייתי 
וצופה בשטח באמצעות הפריסקופ. שדה הראיה מוגבל מאוד. שמעתי 
את הפקודות שרצו ברשת הקשר והצלחתי איכשהו להבין פחות או 
יותר מה קורה. לקחתי לכמה דקות את המפה של המט“ק אורי קונדור. 
דחפתי אותו קצת אחורה בצריח והוצאתי את הראש שלי החוצה כדי 

כמו  נראה  גם מקומות עמידה. כשהמראנו, המטוס  ישיבה?  מקומות 
ובמעברים  תפוסים  המושבים  כל  בבוקר.  ראשון  ביום  ישראל  רכבת 
החבר'ה יושבים על הרצפה ואף עומדים בצפיפות זה לצד זה. המטוס, 
טסנו  כך  נוסעים.  כ-600  להערכתי  הטיס  מושבים,  כ-400  יש  שבו 

חמש שעות לארץ.
הנוסעים  בתא  האורות  חושך.  היה  כבר  לנתב“ג  כשהתקרבנו 
עומעמו והקברניט הורה לכולם לסגור את וילונות ההצללה. גם את 
האורות המנצנצים שבקצות הכנפיים כיבו. בשלב מסוים הרמתי מעט 
את הווילון והצצתי החוצה. על אף החושך יכולתי לזהות מטוסי קרב 
האווירי  התחום  לתוך  אותנו  ומלווים  שלנו  הג'מבו  בקרבת  טסים 

של ישראל.
במערכת  הנוסעים.  לאולם  באוטובוסים  והגענו  בנתב“ג  נחתנו 
בצד  להתרכז  והחובשים  השריונרים  הטייסים,  שעל  הודיעו  הכריזה 
ולהצטרף  הביתה  ללכת  יכולים  האחרים  ואילו  האולם  של  אחד 
ובתמורה  הדרכונים  את  מאיתנו  אספו  בבוקר.  למחרת  ליחידותיהם 
כך  אחר  ולעלות  הביתה  לטלפן  לנו  נאמר  אסימון.  אחד  כל  קיבל 

לאוטובוסים שחיכו בחוץ.
שחזרתי.  הופתעו  שלא  אמרו  שניהם  הוריי.  עם  בטלפון  דיברתי 
46, משום שזכרה  במידה  צבאיות  נעליים  אימא חששה שלא אקבל 
שלי.  במידה  נעליים  בבקו“ם  לקבל  התקשיתי  התגייסתי  שכאשר 
הרגעתי אותה שיהיה בסדר אבל אימי צדקה. יצאתי למלחמה בנעלי 
סירה שחורות אופנתיות וכך נלחמתי במשך כל המלחמה כמעט. רק 
לעשות,  מה  תקניות.  צבאיות  נעליים  קיבלתי  המלחמה  סוף  לקראת 

אימא תמיד יודעת...

שלישי-חמישי, 9-11 באוקטובר

משדה התעופה נסענו באוטובוסים לג'וליס, הסדנה המרכזית של חיל 
השריון. היה שם בלאגן גדול. היו שם מילואימניקים רבים כמוני ועוד 
חבר'ה סדירים. רובנו לא הכרנו זה את זה. מנסים למצוא מישהו מוכר, 
להתארגן בצוותים - מט“ק, תותחן, טען-קשר ונהג. הקצינים הצליחו 
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הנוראי שלתוכו נקלענו, על הפגיעה בנגמ“ש הפיקוד. אני יכול לספר 
על הפגיעות הרבות והנפגעים הרבים בפלוגה א' ועל המאמץ שלנו, 
פלוגה ב' של יעקב קרני, להשמיד מהאגף את הטנקים הסוריים שגרמו 
לפלוגה א' אבדות כה רבות. אוכל לספר גם על התנועה של הפלוגה 
דרך ח'אן ארנבה ועל כך שבתום קרבות אותו יום נותרנו רק שבעה 

טנקים מתוך שתי פלוגות. 
 679 לחטיבה  שלנו  הפלוגה  של  ההצטרפות  על  לכתוב  יכולתי 
הדיביזיה  מול  שניהלנו  הקרבות  ועל  אור  אורי  המח“ט  של  בפיקודו 
תוך  יותר  מאוחר  שכבשנו  ענתר,  תל  באזור  העיראקית  השלישית 
ועל  לעברנו  שנורו  הקטיושות  על  סאגר.  טילי  עם  ראשון  מפגש 
הארטילריה שירדה עלינו... מאוחר יותר מצאנו את עצמינו נלחמים 
בכוחות סוריים, עירקיים וירדניים כדי לבלום התקפה שנפתחה עלינו 

מהדרום. יכולתי אבל הכל כבר נכתב ומפורט בספרי ההיסטוריה.
יש המגדירים את המלחמה הקשה הזאת כניצחון מוחץ של ישראל. 
אני לא יודע בבטחה איך מגדירים ניצחון שכזה. כן, מבחינה צבאית 
הצלחנו להדוף את האויב ואף לכבוש שטחים הן בסוריה והן במצרים. 
המלחמה הסתיימה ברמת הגולן שכוחות צה“ל היו בתווך קצר מדמשק 

ובדרום צה“ל ישב מעבר לתעלה. 

לבחון את תוואי השטח ולהבין את מקומנו ביחס לשאר הטנקים של 
הפלוגה, דבר שקשה להבין מתא התותחן. כעבור כמה דקות “צללתי“ 

בחזרה למקומי. 
ליד  זמן מה,  רק כעבור  הבנה אמיתית של המצב חלחלה למוחי 
“אמריקה“  ציר  על  עלה  הגדרות,  את  חצה  שהגדוד  אחרי  קוניטרה, 
לנוע באזור שנקרא לימים המובלעת הסורית. הגענו לאזור  והתחיל 
ג'בהא ואז שמעתי את רעש המנועים של מטוסי סוחוי סוריים שתקפו 
אותנו. לחלקיק שניה, מבעד לפריסקופ, ראיתי אחד מהם חולף מעלינו. 
כולנו ירינו לשמיים על פי התרגולת של תקיפת מטוסים. לא פגענו 
אבל אולי הירי המסיבי גרם לטייסים הסורים לנסוק ולהיעלם. ספגנו 
אבדות רבות. הטנק שלי לא נפגע והמשכנו לנוע על ציר “אמריקה“ 

המוביל לדמשק. 
באמת  שאני  הבנתי  הסוריים  המטוסים  עם  ההיתקלות  אחרי 
במלחמה. האווירה הפסטורלית התחלפה ברעש מנועי סילון, פצצות 
אני הוא אחד  נראה כמו צפייה בסרט מלחמה, אבל עכשיו  זה  וירי. 
השחקנים בסרט. לא שחקן הוליוודי שבסוף היום חוזר לקרוואן שלו, 
מתקלח, מחליף בגדים והולך לשתות בירה עם אנשי ההפקה. לצערי, 

לא שחקן מהסוג הזה.
חבריו,  חיי  על  חייו,  על  שנלחם  שחקן  אחר.  מסוג  שחקן  הייתי 
מפקדיו, גדודו, חטיבתו, אוגדתו, על עצם קיומנו כעם, על עצם המשך 
צה“ל,  כחיילי  שתפקידנו,  הבנתי  אחד  ברגע  ישראל.  מדינת  קיומה 

לעשות הכל כדי לשמור על קיומו של עם ישראל בארצו. 

המשך הלחימה

התרגולות  פי  על  הטנק  את  מפעיל  אתה  באימונים,  כמו  במלחמה, 
ההישרדות  לשרוד.  כדי  רק  ולו  לעשות  מה שצריך  עושה  שתרגלת. 
שלי הייתה תלויה בכך שאזהה את טנק האויב לפני שהוא מזהה אותי. 
שאצליח לכוון עליו לפני שהוא יכוון עלי. שהפגז שלי יפגע בו לפני 

הפגז שלו. שאקדים להרוג אותו... 
הטנקים  מארב  על  קורין,  תל  ליד  הקרבות  על  לספר  יכול  אני 
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האש. לא ראינו שום קו... אולי בגלל השלגים, או אולי בגלל הבוץ 
של רמת הגולן, שנדבק כמו דבק נגרים בכל פריט שבא איתו במגע. 
בוץ על הנעליים ועל המכנסיים, בוץ על הטנקים ובוץ שנגרר איתנו 

לתוך הטנקים. 
אמרו לנו שהקו ממש לפנינו. שהחי“רניקים שלנו עושים כל בוקר 
סיור רגלי לאורך הקו ושאנחנו חייבים לעלות עם שחר לעמדות אש 
כדי לחפות עליהם, משום שלפעמים הסורים משכימים לקום ומצאו 

להם תחביב - לירות על החבר'ה שלנו המסיירים ב“קו“. 
לילה  בחניוני  היינו  שהינו  החשיכה  בשעות  פשוט.  היה  הנוהל 
בעוד  שומרים  חלק  טנקים.  מוקף  מאהל  השריון,  של  אופייניים 
שמיכות  של  לערימות  מתחת  ונעולים  לבושים  ישנים  האחרים 
צבאיות מאובקות. בעלי המזל שבקרבנו צללו לתוך שקי שינה ונעלו 
כמו  החוצה, ממש  בצבצו  והפה  האף  הגבות,  את עצמם כשרק  בהם 

מומיות מצריות. 
שלוליות  בין  לעבור  יכולנו  וגשם,  שלג  ללא  הטובים,  בלילות 
ולחלוק  קפה  לשתות  האוהלים,  בין  קצת  להסתובב  ואף  הבוץ 
במחסנים  נשכחו  טעמם  פי  על  לשפוט  שאם  וקרקרים,  קרב  מנת 

מאז מלחמת קדש. 

שגרת יום קר

היינו צריכים לעלות עם הטנק  לקראת סוף הלילה, בחושך מוחלט, 
לשטחים השולטים על קו הפסקת אש ולאבטח את הסיור הרגלי של 
החי“ר. הפלדה של הטנקים קפואה. כל הנחת רגל על שיני הזחל, או 
של  שכבות  וכמה  כמה  עצמו. לבשנו  בפני  מבצע  היא  השאקל,  על 
ט-שירט,  צמר,  גרבי  של  שניים  או  זוג  דגמ“ח,  גאטקעס,   - בגדים 
גופיית פלנל, חולצת דגמ“ח, סוודר, כפפות ומעיל צבאי )לבני המזל 
היה דובון(. במצב הזה קשה מאוד להרים את הרגל ולכופף אותה כדי 

לטפס לטנק. 
בזמן הטיפוס על הטנק צריך להיזהר שלא להחליק על הבוץ שהיה 
דבוק עליו. בוץ שסופג רטיבות בלילה מחליק כמו קרח באגם קפוא. 

מהבחינה הזאת זה באמת ניצחון אבל המדינה עצמה הייתה במצב 
גרוע. למלחמה היו אינסוף השלכות חברתיות וכמובן פוליטיות ומעל 
לכל - איזו מחיר שילמנו ? מעל 2500 חיילים נפלו ומעל 7200 נפצעו, 
חלקם קשה. איבדנו מעל 100 מטוסים וקרוב ל-1000 טנקים... אבל 

הצלחנו לבלום את האויב. את המלחמה הזאת עשינו כולנו יחד.

אחרי הסכם הפסקת האש

בדצמבר 1973 נקלטנו, שאריות כוח נתי, בגדוד 266 של חטיבה 179 
נראה שהיכולת   .1974 מאי  עד  הקטנה“  ב“מלחמת התשה  והמשכנו 
להסתכל על עצמנו, לחייך ולצחוק על אף הקשיים הפיסיים והנפשיים 
מה  לנוכח  קל,  היה  לא  זה  שפויים.  להישאר  לנו  סייעה  שחווינו, 

שעברנו גם אחרי שהוכרזה הפסקת האש. 
המלחמה הסתיימה. כך אמרו לנו. 

הכריזו על הפסקת אש מה-24 אוקטובר 1973, כך אמרו לנו.
הכריזו על שביתת נשק, כך אמרו לנו.

בקרוב תשתחררו מהמילואים, כך אמרו לנו.
עוד מעט תהיו בבית, כך אמרו לנו.

המשפטים האלה נאמרו בכנות ובתום לב, אבל המציאות הייתה שונה 
קרבות  יותר  היו  שלא  נכון  הסתיימה.  ממש  לא  המלחמה  לגמרי... 
שריון בשריון. נכון שחיל האוויר לא תקף מטרות בעומק סוריה ונכון 
שהמלחמה  לומר  אבל  מלחמה“,  “אין  של  מסוימת  לשגרה  שנכנסנו 
הסתיימה? אולי רק בספרי ההיסטוריה, אבל לא במציאות. מצאנו את 
לירות  בתותחים,  להפגיז  המשיכו  הסורים  התשה.  במלחמת  עצמנו 

בטנקים ואף להחדיר חיילי קומנדו לתוך המובלעת הסורית.
קיסינג'ר,  הנרי  דילג  חודשים  כארבעה  ובמשך   1974 מפברואר 
את  להביא  מנסה  לדמשק,  ירושלים  בין  האמריקאי,  המדינה  מזכיר 
ישראל וסוריה להסכם הפרדת כוחות. ההסכם נחתם ב-31 במאי 1974 

וצה“ל פינה את המובלעת הסורית. סוף סוף הסתיימה המלחמה. 
את  מצאנו  המלחמה“,  “סוף  מאז  הזה,  הזמן  רוב  במשך  ואנחנו, 
עצמנו פרושים בחורף הקר של הגולן לאורך קו דמיוני של הפסקת 
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“מפשירים“ ואף מתחממים מעט. נשארים בעמדות האש עוד זמן מה 
ואחר כך יוצאים מהטנק כדי להתאוורר ולהתקדם לתרגולת הבאה – 

קפה של בוקר, חיל השריון ידוע בתרגולות שלו.

תרגולת קפה של בוקר

כל צוות טנק ראוי לשמו דאג שתמיד, אבל תמיד, תהיה בתא הזיווד 
ערכת קפה. ערכת קפה כוללת קפה שחור, סוכר, מים, כפית, פינג'אן, 
ואיך לא? פרימוס מתודלק בנפט. בימים פחות  זכוכית קטנים  ספלי 
הקפה  ערכת  את  מוציאים  מהטנק,  יורדים  היינו  ובוציים  רטובים 

ומציבים את הפרימוס במקום מוגן מהרוח.
לחץ  את  להעלות  כלומר,  לפמפם,  מתחיל  הפרימוס“  “מפקד 
ניילון  בשקית  שנשמרים  בגפרורים  ומדליק  הפרימוס  בתוך  האוויר 

סגורה לגמרי ומאובטחת בגומייה כדי שחס וחלילה לא יירטבו.
כמות  ומוסיף  לפינג'אן  מים  אחר  צוות  איש  מוזג  הפמפום  בזמן 
מדודה של קפה וסוכר. איש צוות שלישי מניח את הפינג'אן על האש, 
נכון למלא את התפקיד החשוב ביותר בתרגולת – בחישת הקפה על 
לא חמש,  גלישה שבע פעמים.  והבאתו למצב של כמעט  הצורך  פי 
לא שש, אלא שבע פעמים. במצבים חריגים אפשר להסתפק בשלוש 
נחשב לקפה  גלישה. פחות משלוש פעמים  פעמים בלבד של כמעט 

שאינו ראוי לשתייה.
ישיר  מעיסוק  פטור  שבטנק  הרביעי  ואחראי,  מבצעי  כצוות 
בהכנת הקפה. הוא מאזין לקשר וצופה לעבר השטחים שמעבר לקו 
שביתת הנשק ולפעמים לאחור, כדי למנוע מבוכה שעלולה להתרחש 

ממפגש בלתי צפוי עם המ“פ והמבין יבין...
אחרי הכמעט גלישה מס' 7 הפינג'אן מוסר מהאש ונח כמה דקות כדי 
שגרגרי הקפה ישקעו. לא נעים לשתות שלוק של קפה ולקבל תערובת 
של גרגרי קפה לתוך הפה. הצוות יושב ומחכה בקוצר רוח לרגע מזיגת 

הקפה לספלי הזכוכית הקטנים, שמוצבים מראש על סלע סמוך.
רק  ביותר.  הטוב  היומי  לפינוק  נחשב  הבוקר  של  הקפה  כוס 
הלילה...  משנת  הזה  בקור  לקום  אפשר  עליו  המחשבה   בזכות 

קשה מאוד, כשכפות הידיים עטופות בכפפות צמר עבות, לאחוז בחלק 
בולט של הטנק כדי להקל על הטיפוס. אם לא די בזה, כפפות הצמר 
סופגות מיד את הלחות שעל הטנק ומפסיקות לחמם את האצבעות. 
אבל אחרי כל מה שעברנו בשבועות קשים של לחימה, לא קור, לא 

בוץ ולא קרח יעצרו צוות טנק מלבצע את משימתו.
פנימה.  להיכנס  כדי  המדפים  את  פותחים  הטנק,  על  כבר  אנחנו 
המכשולים לא תמו. כדי שתותחן יוכל להיכנס לתאו, הוא חייב לדרוך 
על מושב המט“ק, אחר כך על המושב שלו ואז, תוך כדי אחיזה בכיפת 
הצריח של המפקד ולהשחיל את רגליו למקומם. כל דריכה משאירה 
אחריה חבילה קטנה של בוץ על המושבים. בדרך כלל הנחנו עיתונים 
היה  העיתון  לנייר  אך  הזאת,  מהתוצאה  להימנע  כדי  המושבים  על 
חשוף...  והכיסא  את  ולהותיר  הנעל  לסוליית  להידבק  מגונה  מנהג 
הסרת נייר העיתון מנעל במקום קטן וצפוף ובידיים עטופות בכפפות 

צמר רטובות היא חומר לסיפור שעומד בפני עצמו.
הטנק  את  מניעים   ,“24“ פותחים  הטנק.  בתוך  הצוות  קיי,  או 
ונוסעים לתפוס את העמדות השולטות על הקו הדמיוני של הפסקת 
האש. בכל בוקר עולים לעמדות הצופות מלמעלה על דרך הפטרולים. 
המט“ק  לתותח.  פגז  ומכניס  המקביל  המקלע  את  טוען  הטען-קשר 
טוען את המקלע 0.3 שעל הצריח, התותחן בודק את מערכות הירי 
והנהג... הוא מסיט את משענת הכיסא שלו לאחור ומבלי לבזבז יותר 

מדי זמן “תופס חרופ“.
התותחן  הרגלי.  בסיור  החי“ר  חיילי  מתחילים  השחר  עלות  עם 
הפריסקופ  באמצעות  שלהם  הסביבה  אחר  ועוקב  הצריח  את  מצודד 
של  פעילות  לזהות  בניסיון  למטה  השטח  על  משקיף  המט“ק  שלו. 
הסורים  כאשר  בכוחותינו.  לפגוע  לנסות  שעלולים  סורים  חיילים 
כדי  אש  משיבים  אנחנו  לעברנו,  או  החיילים,  לעבר  באש  פותחים 

לשתק את מקורות הירי.
המהלך הזה נמשך 20-25 דקות, עד שחיילי החי“ר יוצאים מאזור 
השליטה שלנו ועוברים לאזור השליטה הצמוד, שם מחפה עליהם טנק 
אנחנו  בשמיים  עננים  אין  ואם  זורחת  כבר  השמש  הזה  בשלב  אחר. 
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פתרון.  למצוא  ושצריך  להמשיך  אפשר  אי  שככה  למסקנה  הגענו 
ואכן, פיתחנו תרגולת שנתנה מענה הולם לקטיושה. התרגולת עבדה כך:
לאחראי  התמנה  לקשר  ובהאזנה  בתצפית  שהיה  הצוות  חבר   .1
בקול  מכריז  היה  הוא  השיגור  הישמע  מרגע  לאחור.  הספירה  על 

“קטיושה!“ ומתחיל לספור לאחור בקול רם: 15, 14, 13, 12... 
2. שאר אנשי הצוות, כמקובל בתרגולות השריון, קיבלו איש איש 
אחריות על תחום משלו. אחד על הקפה/סוכר/כפית, שני על הפינג'אן 

והפרימוס ושלישי על הכוסות והמים.
אותם  והכניס  שבאחריותו  בפריטים  טיפל  צוות  איש  כל   .3
בלית  החם,  הפרימוס  את  רק  הזיווד.  תאי  לתוך  ובזהירות  במהירות 

ברירה, החבאנו היטב בין הזחלים שבחלק האחורי של הטנק.
שניות  נמשך  בהן  והטיפול  בקפידה  תורגלו  האלה  הפעולות  כל 
במהירות  טיפסנו  כבר   5  ,6  ,7 לאחור  ספר  “הכרוז“  כאשר  מעטות. 
לתאינו שבטנק, ב-4, סגרנו את המדפים וב-2, 1 נשמע קול הפיצוץ 

מנפילות הקטיושות.... בווום! 
היינו מחכים עוד כמה דקות, פותחים מדפים ויוצאים מהטנק, מוציאים 
בנחת וברוגע את הפרימוס מבין הזחלים וממשיכים בקפה של הבוקר מבלי 
שנצטרך לחפש וללקט את מרכיבי הערכה. תענוג... היינו חברה צעירים 
בתחילת שנות העשרים לחייהם, קצת שטוטניקים אבל ממוקדי מטרה: לא 

ניתן ולו גם לסורי אחד לקלקל לנו את הקפה של הבוקר. 

סוף דבר

אחרי יותר מ-200 ימים שוחררתי משירות מילואים. השארנו אחרינו 
מבקר  אני  בפעם  פעם  מדי  בקרבות.  שנהרגו  נתי,  כוח  מלוחמי   22
באנדרטה לזכר לוחמי כוח נתי. האנדרטה משקיפה על קוניטרה ועל 
ציר “אמריקה“. אני עומד שם, מביט על אזור הקרבות ומזכיר לעצמי 
שאף עשרות שנים מתום הקרבות אני זוכר את אחינו לנשק, ששילמו 
את המחיר היקר ביותר ואינם יכולים להימצא כאן איתי. אני עומד שם 
הצדעה  הקרב,  משדות  חזרו  שלא  לוחמים  אותם  ולכל  להם  ומצדיע 

המלווה בצער אבל גם בגאווה רבה!

איש לא מדבר. כל אחד מתרכז בספל הקפה שלו, מלווה כל לגימה 
בהשמעת ששששששלוק אופיינית משלו ומסיים אותה באנחת רווחה - 
אהההה. המעשנים שולפים סיגריה מחפיסה מעוכה השמורה בכיס של 
חולצת הדגמ“ח, מציתים אותה ולוקחים שאכטה. שיא התענוג! ממש 
כך. שיא התענוג – קפה טוב, סיגריה ראשונה של בוקר למעשנים, מה 
רע? דברים קטנים מקבלים משמעות חשובה במצבים מסוימים. ברגע 
הקטן ההוא לא רצינו ארוחת בוקר מפנקת ולא לחמניות חמות טריות, 

אלא רק לשתות קפה קטן ולעשן סיגריה. זה הכל.

קפה וקטיושה 

קיסינג'ר טרם הביא את הצדדים להסכם אי לוחמה. אנחנו במלחמת 
התשה וזה אומר שבכל רגע נתון צריך לצפות שהסורים יירו על כוחותינו 

בכל מיני כלי נשק - אש קלה, מרגמות ולעיתים קרובות קטיושות.
על  כבירה  קטיושות שהשפיעו השפעה  לא מעטות של  מנות  ספגנו 
הקפה של הבוקר שלנו. קצת רקע על כלי הנשק הזה: קטיושה היא 
בצבאות  נרחב  בשימוש  שנמצאת  המועצות  ברית  מתוצרת  רקטה 
מטר  כ-690  יחסית,  נמוכה  לוע  במהירות  משוגרת  הרקטה  אויבינו. 
 10 של  ממרחק  שמשוגרת  קטיושה  וגס,  מהיר  בחישוב  בשנייה. 
הרבה  הן  כידוע,  שניות,   15 שניות.  כ-15  אחרי  ליעדה  תגיע  ק“מ, 
זמן בצה“ל... קחו תרחיש. צוות הטנק בהפסקה. כל אחד תופס לעצמו 
מקום נוח לשבת, בדרך כלל סלע קטן או בול עץ. יושבים ולוגמים 
את  עוזבים  אנחנו  הקטיושות,  של  השיגור  קול  שנשמע  ברגע  קפה. 
הבטוח  המקום  בטנק,  מחסה  לתפוס  במהירות  ורצים  הקפה  כוסות 

ביותר בשטח הפתוח. הקטיושות נופלות ומתפוצצות סביבנו. 
כלל  בדרך  המצב.  את  להסלים  שלא  כדי  אש  להשיב  נהגנו  לא 
חיכינו זמן מה בתוך הטנק ואחר כך יצאנו כדי לסיים את הקפה של 
הבוקר. אבל מה? הדף הקטיושות המתפוצצות פיזר את ערכת הקפה 
הכוסות  הסוכר במקום אחר,  כל מרכיביה... הקפה במקום אחד,  על 
הושלכו לכל עבר. הפרימוס נהדף למקום משלו ורק במקרה מוצלח 

היינו מוצאים את הכפית, אביזר הכנת קפה שאין לו תחליף. 
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שירות סדיר, מילואים ולימודים

אלי התחיל את השירות בקורס טיס. זמן קצר אחר כך עבר לשריון 
שבג׳וליס.  לשריון  הספר  בבית  צמ“פ-קמ“ט-קק“ש  מסלול  וסיים 
בסיום המסלול הוצב כמדריך במדור תותחנות של מגמת שוט )“הטנק 
הכי טוב בצה“ל“, לדבריו(. הוא הצטיין בתפקידו. חלק מהמדריכים 
שתחת פיקודו היו חבריו מתחילת המסלול הצבאי, אלה שלא המשיכו 
לקצונה. אלי, שחבריו לשירות קראו לו בשמו המלא אליעז, ידע לאזן 

בין תחושת החברות לדרישות הפיקוד.
מפקד המדור, רס“ן אביגדור קהלני, התרשם ממנהיגותו השקטה אך 
התקיפה של אלי וביקש ממנו להחליף את מפקד מגמת מגח, לאחר שזה 
ובאווירת התחרות ששררה בין אנשי  ימים  סיים את תפקידו. באותם 
השוט לאנשי המגח, נחשב מינוי כזה לחריג ביותר. אלי נענה לאתגר 
ופיקד בהצלחה רבה על מגמת מגח “המתחרה“. יורם דורי, רס“פ מגמת 
רוחו, בשכלו  מציין שבקור  הדוק,  פעולה  בשיתוף  איתו  מגח, שעבד 
ובמנהיגותו יוצאת הדופן, ידע אלי להתגבר על האתגרים שניצבו בפניו 

בתפקידו החדש ולמצות את הֵמרב מהחניכים ומהמדריכים. 
מנוחה  בין  שבוע,  בסופי  הביתה  כשהגיע  מהצבא,  בחופשות 

מלחמה ועוד מלחמה

 אליעז שילה
 מפקד מחלקה, גדוד 57, חטיבה 679

כתב: עמי שילה

זהו סיפורו של אחי התאום, אלי )אליעז( שילה. הוא נלחם במלחמת יום 
הכיפורים, נפצע קשה מאוד ונפטר כעשר שנים לאחר הפציעה. הסיפור 
הזה, ִשחזור דרכו במלחמה, הוא תולדה של איסוף מידע ממושך. ניסיתי 
ספרים  שונים,  מידע  קטעי  לי לבין  שסיפר  מה  בין  ולהצליב  לשחזר 

וריאיונות על המלחמה ושיחות רבות עם חבריו הלוחמים.
המצב הנואש של כוחותינו ברמת הגולן בתחילת המלחמה הוביל 
לשיבוץ כמעט מקרי של צוותי טנקים, של לוחמים שכלל לא הכירו 
זה את זה. בנוסף לכך, בשל הפגיעות הרבות שספגו הטנקים ואנשי 
פעמים  ויצרו  לטנק  מטנק  הלחימה  במהלך  הלוחמים  דילגו  הצוות, 
רבות צוותים חדשים ולעיתים אף נאלצו להחליף יחידות צבאיות. מצב 
זה משתקף היטב בסיפורי הלוחמים. רבים מהם לא זוכרים כלל עם מי 

לחמו בימי המלחמה הראשונים, דבר שמקשה על שחזור האירועים. 
אלי, בן 23 בפרוץ המלחמה, היה סטודנט לארכיטקטורה בטכניון. 
ולאומי  ציוני  חינוך ערכי,  וספגנו מהורינו  נולדנו וגדלנו בתל אביב 
ליחידות  שהתגייסנו  מאליו  מובן  זה  היה  והמולדת.  העם  לאהבת 

קרביות והלכנו לקורס קצינים. 
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וקרא  או לקריאה טלפונית. הוא התקשר לחבריו מיחידת המילואים 
להם לעלות יחד ומיד לימ“ח שבצפון. שנינו ארזנו את ציוד המילואים 
ארוחת  לנו  הגישו  ודברים,  אומר  בלא  ההורים,  מדים.  על  ועלינו 
צהריים קלה לשבירת הצום, כדי שנאכל לפני היציאה. בסביבות אחת 

בצהריים יצאנו מהבית, כשפנינו לימ“חים.

ימ“ח מחנה יפתח

קצין  שהיה  סלע,  גורי  הטוב  חברו  עם  החטיבתי  לימ“ח  נסע  אלי 
של  אשתו  בטכניון.  ללימודים  וחבר  שלו  המילואים  בגדוד  החימוש 
בטרמפים  נסעו  ומשם  גלילות  לצומת  אותם  הקפיצה  אילנה,  גורי, 
לימ“ח שבאזור ראש פינה. הם הגיעו לימ“ח בשעות אחר הצהריים, 

מהראשונים להגיע.
הטנקים של החטיבה היו טנקי שוט ישנים, שהיו מיועדים לעבור 
הסבה לשוט קל לאחר החגים. הימ“חים לא היו מוכנים ליציאה מידית 
בעין  שנמצא  מרוחק  בבסיס  בנפרד,  הוחזקה  התחמושת  למלחמה. 

זיתים. בשל הבהילות שרר במקום בלאגן.
אלי ואנשי צוות נוספים החלו מייד במלאכת הזיווד של הטנק, 
כדי לארגן טנקים ראשונים ליציאה למלחמה. יוסי ארדי, חבר טוב 
של אלי ועמיתו במדור תותחנות, סיפר שראה את אליעז בשעה עשר 
מוכנות  מבחינת  מתקדם  במצב  כבר  כשהוא  יפתח,  במחנה  בערב 

ליציאה למלחמה. 

כוח החלוץ של החטיבה

בגזרה  הגולן  לרמת  חדרו  שהסורים  נודע  המוקדמות  הערב  בשעות 
הדרומית. רפול, מפקד אוגדה 36, פקד על המח“ט אורי אור לשלוח 
את  לבלום  כדי  למערכה  שמוכן  טנק  כל  קצביה  לצומת  במהירות 
השריון הסורי ולמנוע ממנו לרדת לכנרת דרך כביש יהודיה-קצביה.  
שלושה  מנה  מוכנות  של  מתקדם  למצב  שהגיע  הראשון  הכוח 
וטנק  אלי;  ומפקדו  מ“מ  טנק  יוצר;  ומפקדו ניצן  סמ“פ  טנק  טנקים: 
שלישי בפיקוד גלעד דיאמנט. במהלך השירות הסדיר הדריך גלעד 

מאוד  שאהב  לתחביב  זמן  אלי  מצא  והחברים,  המשפחה  עם  ובילוי 
בימי ילדותו, הוא המשיך לצייר. קירות דירת ההורים התמלאו לאט 
לאט בתמונות שמן גדולות וברישומים, בין היתר גם ציורי דיוקנאות 
של בני המשפחה. בחיפוש אחר ביטוי אומנותי וסגנון ציור הוא ערך 

ניסויים בקומפוזיציה, בפרספקטיבה ובסגנונות שונים של ציור.
באוגוסט 1971 סיים אלי את שירות החובה ושובץ כמ“מ טנקי 
 36 אוגדה  679, שפעלה במסגרת  שוט בחטיבת המילואים החדשה 

בפיקוד צפון.
באוקטובר 1971 החל אלי ללמוד בפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה 
שבטכניון ועבר לגור עם חברים בדירת סטודנטים בחיפה. בנובמבר 
כבר התנדב להשתתף באימון של חטיבה 679, יחד עם רבים מחבריו 
מילואים  לתעסוקת  יצא  בקיץ  שלו.  המחזור  ומבני  תותחנות  למדור 

ראשונה של החטיבה במוצבי בקעת הירדן. 
בסיום שנת הלימודים הראשונה החליט אלי לשנות כיוון ולשלב 
את אהבתו לאמנות ולציור עם הנטייה להנדסה. הוא עבר בהצלחה את 
ועדת הקבלה של הפקולטה לאדריכלות לאחר שהציג בפני חבריה את 
תיק העבודות עם מבחר מציוריו. אלי נהנה מאוד מהמגמה החדשה, 
עשה חיל בלימודים ובו בזמן המשיך לצייר ולפתח את סגנונו האמנותי. 
באוקטובר 1973 עמד להתחיל את שנת הלימודים השלישית בטכניון. 

ראשון בגיוס

בבית  בעודנו   ,11:30 בסביבות  באוקטובר.   6 שבת,  הכיפורים,  יום 
סמג“ד  היה  הקו  על  הטלפון.  צלצול  למשמע  הופתענו  ההורים, 
המילואים שלי בגדוד תותחי 175 מ“מ, ישראל בר לב, אדריכל צעיר 
שיצא לסיבוב עם אשתו ובתו התינוקת והופתע למראה תנועה ערה 
של כלי רכב צבאיים ליד הקריה. המשמעות הייתה ברורה: מלחמה. 
בבירור טלפוני מול מפקדת החיל הבין שיש כוונה לגייס חלק מצבא 
המילואים, אך טרם התקבלה החלטה. בר לב החליט שלא לחכות ועל 

דעת עצמו התחיל לגייס את כל קציני הגדוד ובהם גם אני. 
לצו גיוס,  הוא שלא להמתין  גם  והחליט  ראה את המתרחש  אלי 
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מספר גלעד דיאמנט:
כקילומטר לפני צומת המפלים, כשאנו נעים בשדרה, ראינו אלומת אור 

שלנו  שכוח  לנו  התברר  כשהתקדמנו,  שלפנינו.  הרכס  מאחורי  גדולה 

כ-600  אדירה.  להבה  ויצר  נדלק  בו  שנסעו  והג׳יפ  הסורים  מאש  נפגע 

שהתמקמו  סורים  מטנקים  אש  עלינו  נפתחה  המפלים  מצומת  מטר 

צפונה  מהציר  ירדנו  הכביש.  של  הדרומי  בצדו  עפר,  סוללת  מאחורי 

היה  המעטה.  בלשון  במיוחד,  יעיל  היה  לא  שלנו  הירי  באש.  ופתחנו 

חושך ובטנקים שלנו לא היו אמצעים לראיית לילה.  

טנקים  מול  עצמנו  את  מצאנו  ראשון  אור  עם  הלילה,  כל  כך  המשכנו 

סוריים שנמצאו כ-100 מטר מאיתנו. הירי נמשך תוך דילוגים לעמדות 

בטוחות יותר. היינו בשטח שלושה טנקים מול עשרות טנקים סוריים 

שהתפרסו בכל השטח שלפנינו.

בלימה

יום ראשון, 7 באוקטובר. על פי התוכנית הסורית, הטנקים שלהם היו 
אמורים להגיע תוך 24 שעות לגשרי הירדן, לבודד את זירת הלחימה 
הגולן  לרמת  לעלות  צה“ל  של  המילואים  מכוחות  ולמנוע  בצפון 

ולשנות את יחסי הכוחות בין הצבאות. 
חטיבה 179, בפיקודו של רן שריג, שהייתה במקור חטיבת הגיוס 
המהיר של אוגדה 36, החלה לצאת מהימ“ח במחנה פילון בשעה 5:00 
של יום ראשון. החטיבה, מצוידת בטנקי שוט קל חדשים, עלתה לרמת 
הגולן בשני ראשים, אחד בציר יהודייה ואחד דרך מעלה גמלא. כוח 
זה שיפר מאוד את מאמצי הבלימה ואף החל להדוף את הסורים מזרחה 
אבדות  שהביאו  קשים  קרבות  ניהול  תוך  חושנייה,  לכיוון  וצפונה 

כבדות לשני הצדדים. 
אך  המח“ט,  ובהם  רבים  ולוחמים  מפקדים  נפגעו   179 בחטיבה 
העדיפות בטנקאות ובתותחנות של לוחמי השריון הישראלים הכריעה 
את הקרב. הטנקים הישראליים פגעו בטנקים סוריים רבים והתקדמו 
“כוח  של  לגזרה  הסורי שבחושנייה.  הדיוויזיה  מתחם  אל  לאט  לאט 
ניצן“ נוספו טנקים מפלוגת “זברה“, בפיקוד המ“פ אריאלי. פלוגה זו, 

את אלי בקורס מפקדי טנקים. 
ניצן  של  בטנק  כתותחן  שצוות  )ראובני(,  קליגמן  איתן  המט“ק 
“אלה  בספרו  אור,  אורי  גם  טנקים.  ארבעה  מנה  סיפר שהכוח  יוצר, 
האחים שלי“, מציין שניצן פיקד על ארבעה טנקים שנמצאו בשלבי 
גמר התארגנות בימ“ח. עם זאת, גלעד דיאמנט מעיד כיום, וכך העיד 
גם אלי מיד לאחר המלחמה, שרק שלושה טנקים הגיעו לרמת הגולן. 
הסבר אפשרי לפער בין העדויות הוא רמת הכשירות הטכנית הירודה 
של טנקי השוט מטאור הישנים. יתכן שאכן ארבעה טנקים יצאו לדרך, 
אך אחד מהם נתקע. גם על שעת היציאה מהימ“ח אין הסכמה. גלעד 
בעוד  יום,  באור  יצאו מהימ“ח  בטוחים שהם  קליגמן  ואיתן  דיאמנט 

שאורי אור מספר כי הכוח יצא סמוך לחצות.
על הכוח הצנוע הזה, שיצא לפני החטיבה, הוטלה המשימה לבלום 
הספיקו  הצוותים  להזדרז,  הצורך  בגלל  קצביה.  באזור  הסורים  את 
רק שני שלישים מהתחמושת. בשל החשיכה הם  למלא בבטן הטנק 
יצאו לדרך מבלי לתאם כוונות. אורי אור מספר בספרו שניצן ביקש 

לחכות להגעת התחמושת החסרה. אור ענה לו: 

ניצן, הסורים לא יידעו כמה תחמושת חסרה לך. נכון שחונכנו שלקרב 

טנקים  לראות  צריכים  הסורים  זמן.  אין  אבל  מלא,  כשהכול  יוצאים 

שיורים וחוסמים את הציר.

 

יואב זוהר, חבר טוב של אלי מהשירות, מספר שממש ביציאה מהימ“ח 
שהגיעו   ,0.3 למקלע  תחמושת  עם  פעולה  ארגזי  לטנק  אליו  זרק 
“בדקה ה-90“. הם יצאו מהימ“ח בנסיעה על זחלים ועלו לגולן דרך 
טנקי  לאט.  התקדמו  הם  יהודייה-קצביה.  כביש  במעלה  אריק,  גשר 
השוט מטאור, מפורסמים בתיבת ההילוכים הבעייתית שלהם, בקושי 
“סחבו בעלייה“. באזור צומת קצביה, סמוך למקום שבו ניצבת כיום 
האנדרטה של חטיבה 7, הם נתקלו מימין. כוח סורי גדול נע מכיוון 
נבלמה  ממושכים  אש  חילופי  לאחר  לצפון-מערב.  מגשימים  רמת 

התקדמות הסורים.
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לפלוגת  הצטרפנו  הבוקר  שעות  במשך  בהם.  מצויד  מטאור  השוט 

עלינו  נפתחה  הנפט  ציר  באזור  הנפט.  לציר  מזרחה  שנעה  “זברה“, 

אש תופת ארטילרית. ישבנו בטנקים כשהמדפים סגורים, מתפללים 

הארטילרי  כשהירי  מה,  זמן  אחר  מפגז.  ישירה  פגיעה  ניפגע  שלא 

נרגע, קיבלתי הנחייה מניצן לנוע עם הטנק הפגוע שלי צפונה, לאורך 

ציר הנפט, עד מחנה עליקה. מחוץ למחנה רוכזו צוותים שנשארו ללא 

טנקים תקינים, או שברשותם היו טנקים שנזקקו לטיפול. כך נפרדתי 

מחבריי שבשני הטנקים האחרים - ניצן יוצר ואליעז שילה. לא ראיתי 

אותם עוד עד תום המלחמה.

גם הטנק של ניצן נפגע. מספר איתן קליגמן, תותחן הטנק: 
בבוקר, איך שהנענו את הטנק, חטפנו פגז בזחל. הסורים כנראה זיהו 

ואנחנו, אנשי  את העשן הכחול שהטנק פלט בהנעה. הטנק הושבת 

הצוות, התפזרנו לכל עבר.

במסגרת  להילחם  המשיך  ניצן,  מכוח  שנותר  היחיד  אלי,  של  הטנק 
פלוגת “זברה“, שפנתה לכיוון חושנייה, חצתה את ציר הנפט והתקדמה 

בדילוגים לצפון-מזרח, תוך חילופי אש עזים עם הטנקים הסוריים. 

שלב ההכרעה

נגד  הקרב   – הבלימה  בקרב  ההכרעה  יום  באוקטובר,   9 יום שלישי, 
הכוח הסורי ב“כיס חושנייה“. אלי השתתף בקרב הקשה, אחד מקרבות 
השריון הגדולים שהתנהלו ברמת הגולן. כוח חטיבה 179, שבמסגרתו 
החטיבה   ,679 חטיבה  דרום-מערב.  מכיוון  הסורים  את  תקף  לחם, 
בנפח,  לכן  קודם  ולחמה  ראשון  ביום  לגולן  המקורית שלו, שעלתה 
הזה  בקרב  צפון-מערב.  מכיוון  רמתניה,  באזור  הסורים  את  תקפה 

הושמדו שתי חטיבות שריון סוריות. 
חטיבות  כל  של  משותף  במאמץ  באוקטובר.   10 רביעי,  יום 
נהדפו הסורים אל מעבר לקו הסגול.  הגולן,  הטנקים שלחמו ברמת 
צה“ל ניצל את הזמן להתארגנות ולהיערכות לקראת ההבקעה לשטח 

מגדוד 96, הייתה חלק מהכוח החטיבתי שעלה בציר יהודייה. 

ממשיך ומספר גלעד דיאמנט:
לגזרתנו  הגיעה  באוקטובר,   7 בבוקר,  ראשון  ביום  הרבה,  לשמחתנו 

זו  פלוגה   .179 מחטיבה  אריאלי  המ“פ  בפיקוד  קל  שוט  טנקים  פלוגת 

יחד  וניהלנו  “זברה“  לפלוגת  הצטרפנו  “זברה“.  הקשר  ברשת  כונתה 

האש  חילופי  מולנו.  שנעו  הרבים  הסוריים  הטנקים  מול  שריון  קרבות 

למ“פ  הגיע  ערב  לפנות  המאוחרות.  הצהרים  אחר  שעות  עד  נמשכו 

מטרים  מאות  כמה  שנמצאה  סורית  פלוגה  על  מודיעיני  מידע  “זברה“ 

של  בפיקודו  יצאנו  המפלים.  לצומת  שמדרום-מזרח  בואדי  מאתנו, 

מ“פ “זברה“ בפריסת קו ובתנועת מלקחיים זהירה לכיוון הכוח הסורי. 

פתחנו  משלנו,  נמוך  במקום  ששהו  הסוריים,  הטנקים  את  כשגילינו 

לכיוון  חזרנו  כולה.  הפלוגה  את  השמדנו  ספורות  דקות  ובמשך  באש 

צומת המפלים והתמקמנו בחניון לילה קרבי.

על  מזרחה  בתנועה  התחלנו  ראשון,  אור  עם  באוקטובר,   8 שני,  ביום 

הכביש המוביל לציר הנפט, לעבר טנקים סוריים שהיו פרוסים בין צומת 

לשרוק  פגזים  החלו  תצפית,  לעמדת  כשהגעתי  הנפט.  לציר  המפלים 

הדרומי-מזרחי.  מאגפנו  חשופים  כנראה  היינו  שלי.  הטנק  צדי  משני 

פקדתי על הנהג: “אחורה מהר“. הנהג ניסה שוב ושוב להכניס להילוך 

שניות  תוך  נחטוף  במקום  נישאר  שאם  הבנתי  הצליח.  לא  אך  אחורי, 

ולנוע במהירות  פגיעה בטנק שלנו. פקדתי על הנהג לסובב את הטנק 

חזרה לשטח הנמוך בואדי שמאחורינו. כשהתחלנו לרדת לואדי שמענו 

‘בום׳ חזק. הסתכלתי לאחור וראיתי אש פורצת ממיכל הדלק האחורי, 

שחטף כדור חודר שריון. 

פקדתי על הצוות לנטוש את הטנק ולהסתתר בין הסלעים. לאחר זמן 

כיבוי  מטפי  לקחתי  אליו,  רצתי  מתלקח,  לא  שהטנק  כשראיתי  קצר, 

נפער  במיכל  מיד.  כבתה  האש  הלהבה.  אל  הכיבוי  חומר  את  והתזתי 

חור בקוטר של כ-20 ס“מ. למזלנו נותר בו רק מעט בנזין ולכן יכולנו 

לכבות את האש. 

שלשמחתנו  הצדדיים,  המיכלים  של  בדלק  והשתמשנו  לטנק  חזרנו 
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עד  “אמריקה“  בציר  למובלעת התקדמה החטיבה  לאחר הפריצה 
צומת “יאיר-אמריקה“ והתארגנה לחניון לילה. מכיוון שהשטח טרם 
טוהר, נשארו אלי וחבריו במשך הלילה בטנקים. הם זכו לנמנם מעט 

ולאגור כוח בזכות יחידת צנחני מילואים שהוקצתה להגנתם. 

העיראקים באים

“יאיר“ עד לכפר  יום שישי, 12 באוקטובר. החטיבה התקדמה בציר 
נסג׳ והשתלטה על האזור. בעוד לוחמי החטיבה מתדלקים ומחמשים 
את הטנקים, שנותרו כמעט ריקים, התקבלה התראה ממפקד האוגדה 
יום  ידי החטיבה  דן לנר. התצפית האוגדתית בתל שער, שנכבש על 
קודם לכן, זיהתה כוח אויב גדול שבא ממזרח. אלי וחבריו מהרו לעלות 
ולתפוס עמדות אש בשטחים השולטים. דרגי האספקה,  על הטנקים 

התחמושת והדלק מיהרו לפנות את האזור. 
פחות  של  במרחק  לעיניהם,  התגלתה  לעמדות,  בדרכם  בעודם 
בתנועה  בטור  נעה  טי-55  טנקי  של  גדולה  שיירה  מקילומטר, 
מנהלתית. הם מיהרו לפתוח באש והשמידו עשרות טנקים ונגמ“שים. 
נפגע.  החטיבה  מלוחמי  שאיש  מבלי  נסוג  האויב  מכוח  שנותר  מה 
בדיעבד התברר שזה היה כוח חלוץ של תגבורת עיראקית שנשלחה 

לעזרת הצבא הסורי.  
שבת, 13 באוקטובר. בבוקר ניהלה החטיבה חילופי אש בטווחים 
הקודם.  ליום  דמו  הקרב  ותוצאות  העיראקית  הדיוויזיה  עם  ארוכים 
העיראקים ספגו פגיעות קשות ונסוגו, ואילו החטיבה לא נפגעה כלל. 
בהמשך כבשה החטיבה מחדש את צומת נסג׳ ומספר תלים שולטים 
במרחב, כשהיא קובעת את גבולות “המובלעת הסורית“ במרחק של 

כ-45 ק“מ מדמשק.

הקרב האחרון בתל ענתר

מחבריו,  כרבים  אלי,  נאלץ  הראשונים  הלחימה  ימי  עשרת  במהלך 
להחליף טנקים כמה וכמה פעמים, אם מכיוון שהטנק שלו נפגע ואם 
“אמריקה“,  ציר  לאורך  שנסע  הרבות  מהפעמים  באחת  תקלה.  בשל 

בכינוי  יותר  מאוחר  שכונה  אזור  לדמשק,  דרומית-מערבית  סוריה, 
“המובלעת“. בשלב הזה חבר אלי לחטיבה 679 ולחם כמ“מ בגדוד 57, 

תחת פיקודו של חיים דנון, שהחליף את המג“ד הפצוע רן גוטפריד. 
קרב  לקראת  ההכנות  בעת  בבוקר,  באוקטובר.   11 חמישי,  יום 
ההבקעה, פגש אלי את חברו הטוב, גורי סלע. גורי סיפר על הפגישה 

הנרגשת בגלויה שכתב באותו יום לאשתו אילנה:
הבוקר פגשתי את אליעז, לאחר שכל המלחמה לא ראיתי אותו. שמחתי 

לא ידעה גבול. דאגתי לו מאוד כי בכל התקופה האחרונה לא התראינו.

ההבקעה והלחימה במובלעת

רפול  בפיקוד   36 אוגדה   - אוגדות  שתי  השתתפו  ההבקעה  בקרבות 
ואוגדה 210 בפיקוד דן לנר. אוגדה 210 הייתה אמורה לתקוף באזור 
ח׳אן ארנבה בכוח של שתי חטיבות טנקים - חטיבה 179 בפיקוד רן 

שריג ובעקבותיה חטיבה 679 בפיקוד אורי אור. 
 11 חמישי,  יום  בצהרי  בהתקפה  כמתוכנן  פתחה   179 חטיבה 
באוקטובר, אך נתקלה באש תופת של טנקים סורים מחופרים, תותחי 
נ“ט והפגזה ארטילרית כבדה. טנקים רבים נפגעו מהאש, אחרים עלו 
במקום  ולהיכנס  להתקדם  נקראה   679 חטיבה  ונתקעו.  מוקשים  על 
על  התקדמו  וחבריו  אלי  לסגת.  ונאלצה  אבדות רבות  שסבלה   ,179
הציר הראשי העובר דרך המתחם המבוצר של ח׳אן ארנבה. בדרכם 
נחשפו למראות קשים של טנקים פגועים, המנסים להיחלץ לאחור עם 

פצועים על הסיפון. 
חטיבה 679 נכנסה לח׳אן ארנבה, נתקלה גם היא באש אויב עזה 
במהירות  נעה  החטיבה  זאת  אף  על  קשות.  אבדות  וסבלה  ומדויקת 
והבקיעה את המתחם המבוצר. במהלך הקרב נפגע הטנק של אלי והוא 
נאלץ להחליף טנק. דב ריימן, חבר טוב של אלי מבית הספר לשריון, 

סיפר שפגש אותו בעליקה כאשר שניהם חיפשו טנקים להחלפה.
נהג  גורי סלע  דנון.  חיים  אלי המשיך להילחם כמ“מ בגדוד של 
בכל ערב, בשוך הקרבות, להחליף עם אלי מילה ולבדוק מה שלומו 

ואם הוא זקוק למשהו.
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כעשרים מטר מהטנק. שילה פונה במהירות לבית החולים. חייו ניצלו 

האחרון  והפצוע  שנפגע  בחטיבה  האחרון  הטנק  זה  היה  עיניו.  לא  אך 

שלנו במלחמת יום הכיפורים. 

הפציעה

מאוד  קשה  פצוע  כשהוא  רמב“ם  חולים  לבית  במהירות  פונה  אלי 
העליון  גופו  פלג  ובכל  בפניו  נפגע  הוא  רב.  דם  שאיבד  ולאחר 
מרסיסי טיל שפגע בטנק ומרסיסי פצצות מרגמה שנורו לעברו. שתי 
עיניו נפגעו קשה ומאור עיניו אבד לחלוטין. יד שמאל נפגעה קשה 
נפגעה  היא  אף  השמאלית  ידו  כף  קטיעה.  בסכנת  והייתה  מרסיסים 

קשה ואגודלה נקטע.
רק כעבור ימים אחדים נודע לי על הפציעה של אלי. ג׳יפ שהגיע 
המג“ד  הגדוד.  למפקדת  אותי  והסיע  בא  פיקדתי,  שעליה  לסוללה 
אמר לי: “קח את הג׳יפ וסע מייד לרמב“ם“. הוא לא היה צריך לומר 
שום דבר נוסף. כשפניתי לעלות לג׳יפ פגשתי בקצין החימוש שלנו, 
יוסי דביר, שהכיר את אלי ואותי מתל אביב ופגש אותנו פעמים רבות 
בחוף הים. יוסי הניח את ידו על כתפי ואמר: “מקווה שהעיניים שלו 

יהיו בסדר“. 
שעות.  כמה  אלי  של  במחיצתו  ביליתי  רמב“ם  החולים  בבית 
חלש  היה  הוא  מצבו.  את  ולייצב  חייו  את  להציל  הצליחו  הרופאים 
ובחברים. עזבתי אותו  מאוד, בהכרה מעורפלת, מוקף בבני משפחה 
בדיוק כשהוכנס לניתוח להצלת ידו השמאלית מקטיעה. חזרתי לגדוד 

והודעתי למג“ד שאני חוזר לפקד על הסוללה. 
נסג׳,  כפר  באזור  בעמדה  ונפרסה  שלי  הסוללה  קודמה  בהיעדרי 
בדרום-מזרח המובלעת. למחרת, 22 באוקטובר, לפנות ערב, תוך כדי 
פגעו  פגזים  שני  מדויק.  ארטילרי  מטח  ספגנו  אויב,  מטרות  על  ירי 
הראשון.  מהפגז  ישירה  פגיעה  ספג   2 מספר  צוות  העמדה.  במרכז 
שלושה חיילים נהרגו ושמונה נפצעו. כעבור זמן רב, לאחר ששוחחתי 
עם אלי על קורותיו במלחמה, התחוור לי כי עמדת הסוללה שנפגעה 

נמצאה לא הרחק מהאזור שבו נפצע הוא בהתקפה על תל ענתר. 

ועצר  זיהה מצפון לכביש את הצללית הארוכה של תותח 175 מ“מ 
זו הייתה סוללה אחרת מהגדוד  לבדוק אם אני נמצא שם. לאכזבתו 
בעמדה  שהייתי  אף  על  אליי,  אותו  לכוון  ידעו  לא  מפקדיה  שלי. 

סמוכה, כמה קילומטרים משם.
במשך כל אותם ימים נפגע הטנק של אלי כמה פעמים, אך הוא 
במלחמה,  החטיבה  של  האחרון  בקרב  העשירי,  ביום  פגע.  ללא  יצא 

הקיץ הקץ על מזלו הטוב.
 

אורי אור מספר על הקרב הזה בספר “אלה האחים שלי“:
זה  תל  על  הגנו  הסורים  תל-ענתר.  כיבוש  היה  שלנו  האחרון  הקרב 

בעיקר על ידי כוחות חי“ר, מגובים בטילי נ“ט. תוך כדי ההסתערות נעתי 

באש.  עולה  והחל  נפגע  אחד  וטנק  נ“ט  טילי  עלינו  נורו  דנון.  מאחורי 

ראיתי במשקפת את אנשי הצוות קופצים מהטנק. הסתכלתי לצדדים 

וראיתי שאני קרוב לטנק שנפגע, מאחר שיתר הטנקים התקדמו, עברו 

את הטנק הנפגע והמשיכו בהסתערות.

הנהג  עם  היום  באותו  לראשונה  שהגיע  שלי,  הנגמ“ש  נע  מאחוריי 

אורי שתיל, בחור אמיץ ונאמן שליווה אותי כל המלחמה. לפעמים נהג 

בזחל“מ, לפעמים בג׳יפ ועכשיו בנגמ“ש. קראתי לו אליי ושלחתי אותו 

עם הנגמ“ש לחלץ את הפצועים, כשאני עם הטנק שלי נותן לו חיפוי. 

להתפוצץ  תתחיל  בטנק  שהתחמושת  לפני  מהר  שייסע  בו  האצתי 

מחמת החום. אורי נסע, העמיס את הפצועים, הסתובב והתחיל לחזור 

ודיווח לי שהפצועים אצלו בנגמ“ש. 

“כמה?“ שאלתי. “שלושה“ הוא השיב. “והיכן הרביעי?“ שאלתי. “אנשי 

לטנק“,  מחוץ  אותו  ראו  לא  הם  כי  בטנק,  נהרג  שהוא  חושבים  הצוות 

אמר אורי. “לא יכול להיות“, אמרתי בכעס, “האש לא התפשטה מהר 

חזור  במשקפת.  ממקומי  ראיתי  כך  לצאת,  זמן  היה  ולכולם  בהתחלה 

החלה  הקלה  התחמושת  כי  לשנייה  היסס  אורי  מסביב“.  וחפש  מיד 

להתפוצץ בטנק הבוער. החלה גם הפגזה סורית בכיוון, אך הוא מילא 

את הפקודה וחזר לחפש. הנגמ“ש הסתובב סביב הטנק ומצא את המ“מ 

סלע  מאחורי  שוכב  ראייתו,  את  ואיבד  בפניו  שנפצע  שילה,  אליעז 
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סוסים, שחייה, גלישת גלים, חתירה בסירה בים ו“מטקות“ על החוף. 
לעסוק  המשיך  שלו,  השיקום  ממאמץ  כחלק  הפציעה,  לאחר  גם 
ועל  אופניים  על  רכיבה  שחייה,   - מגוונת  ספורטיבית  בפעילות 
סוסים, גלישה בגלשני רוח וריצה. הוא התמיד לבוא לבית הלוחם, 
לשחות  והרבה  העיוורים  צה“ל  נכי  בקבוצת  “כדור-שער“  שיחק 
בית  דרישת  פי  על  שקיבל  הזוגיים  באופניים  האולימפית.  בבריכה 
הלוחם נהגנו לרכוב יחד כמה פעמים בשבוע. יחד גם גלשנו בגלשן 

רוח כפול מפרש שהשיג. 
מאז הפציעה ליוותה אל אלי עובדת סוציאלית מאגף השיקום והוא 

נעזר בטיפול פסיכולוגי תומך.
הבלונדיני  בשערו  בולט  הבנות,  חביב  אלי  היה  הפציעה  לפני   
והשופע, בעיניו הכחולות ובקסמו האישי. כך היה גם אחרי הפציעה, 
לו  היו  והסימנים הרבים שהותירו הרסיסים בפניו.  על אף עיוורונו 
אחר  יוכי. שלוש שנים  את  לאישה  1978 נשא  ובשנת  חברות  כמה 

נולדה הבת פזי. 
בעיני רבים היה אלי דוגמה ומופת לשיקום מוצלח. הוא נתפס, 
ששמר  פציעתו,  על  שהתגבר   100%+ כנכה  בצדק,  רבה  במידה 
בקנאות על עצמאותו, עסוק בכל סוג ספורט אפשרי, נשוי ואב לבת. 
גם בבית הלוחם ובאגף השיקום הכירו אותו כסיפור הצלחה. בקיץ 
אותו בשליחות אגף  1982, לאחר מלחמת לבנון הראשונה, הסעתי 
לוחמים  של  רוחם  את  לעודד  כדי  רמב“ם,  חולים  לבית  השיקום 
כעיוור  לתפקד  שאפשר  להם  ולהוכיח  מלחמה  באותה  שהתעוורו 
מופת  בו  ראו  באוניברסיטה  ללימודים  חבריו  גם  ולהצליח.  עצמאי 

לכוח רצון, לנחישות ולאופי.
כלפי חוץ, אלה היו פני הדברים. אבל בתוך תוכו סבל אלי מתסכול 
אלה  תחושות  עליו.  שנגזרו  החושך  חיי  עם  עמוק  השלמה  ומחוסר 
העמיקו בשל התנפצות חלומו להתבטא כאדריכל וכאמן. רוב האנשים 
שבאו עמו במגע לא היו מודעים לדיכאון ששקע בו, לרגעי השתיקה 
הארוכים שלו, להתבודדויות ולקשיים שחווה. אלי גם התחמק מקשר 

עם חבריו הטובים מהימים שלפני הפציעה. 

מאושפז  והיה  ידו  להצלת  מורכבים  ניתוחים  סדרת  עבר  אלי 
כשמונה חודשים. מרמב“ם הועבר לבית חולים קפלן ברחובות, שבו 
פעלה מחלקת כף יד מהטובות בארץ. בקפלן עבר אלי כמה ניתוחים 
ובמהלכם קטעו הרופאים את אחת מאצבעות יד שמאל והשתילו אותה 

במקום האגודל שנקטע. אלי הוגדר נכה צה“ל +100%.
באוגוסט 1974 נסע אלי לגרמניה ושם התקינו לו עיניים מלאכותיות. 
שפעל  נחייה,  לכלבי  ספר  לבית  הברית,  לארצות  המשיך  משם 
בקולומבוס, אוהיו. הוא פגש שם את ברטה, כלבת נחייה שחורה מגזע 
לברדור, שהפכה תוך שלושה שבועות של אימון משותף ל“יד ימינו“ 
ולשותפתו הנאמנה. הוא חזר ארצה כחודש לפני תחילת שנת הלימודים.

החיים באפלה

לו  יכול היה להמשיך בלימודי האדריכלות. בטכניון הציעו  אלי לא 
ללמוד תכנון אורבני אך הוא סבר שבתחום זה לא קיים הפן האמנותי 
והיצירתי שמשך אותו לאדריכלות. הוא עבר לאוניברסיטת תל אביב 

והחל ללמוד לתואר ראשון בפסיכולוגיה.
בתקופת הלימודים נעזר אלי במיטב אמצעי הטכנולוגיה של אותם 
ימים. הוא הקליט את ההרצאות בטייפ קטן עם קלטות מיני, שהציב על 
שולחן המרצה בכיתה. בבית העביר את ההקלטות לטייפ סלילים גדול 
ומשוכלל ובו ארבעה ערוצי הקלטה בכל צד. אלי עשה חיל בלימודי 
הפסיכולוגיה, סיים בהצטיינות את לימודי התואר הראשון והחל את 
הלימודים לתואר שני. לאור הצטיינותו היתרה בקורס בסטטיסטיקה 

התבקש לעבוד כמתרגל.
ואחר  ההורים  בבית  אלי  התגורר  ללימודים  הראשונים  בחודשים 
שבמשרד  השיקום  אגף  בעזרת  עצמו.  בכוחות  להסתדר  החליט  כך 
הנחייה  כלבת  ברטה.  עם  גר  ושם  אביב  בתל  דירה  שכר  הביטחון 
באוניברסיטה,  הלימוד  לכיתות   - מקום  לכל  אותו  ליוותה  הנאמנה 
לחנות המכולת השכונתית, למסעדת “כתר המזרח“ שליד דירתו באבן 

גבירול ולפעילות הספורטיבית בבית הלוחם שברמת אביב.
לפני הפציעה הרבה אלי הרבה לעסוק בספורט - טניס, רכיבה על 
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אלי והאנדרטה החטיבתית

מחבריו  שלושה  מעשה  עשו  נפצע,  שאלי  לאחר  שנה  כארבעים 
לחטיבה - גורי סלע, יוסי ארדי ונחום איצקוביץ. הם פנו לחיים דנון, 
יו“ר עמותת 679 וביקשו לצרף את שמו של אלי לאנדרטה החטיבתית 
שלמרגלות תל שיפון. דנון דאג בעזרת אייל פז )פזון( להוספת השם 
יעקב חורין נרתם  ללוח השמות שבאנדרטה בשנת 2016, כאשר גם 
למשימה ובקיבוצו, איילת השחר, ביצעו את חיתוך האותיות והלחמתן 

באנדרטה.

אפילוג

במשך יותר מ-40 שנה היה סיפורו של אלי אחי, בבחינת פצע פתוח 
בסרט  צפיתי  שנים,  כמה  ולפני  רצה המקרה  בו.  לגעת  יכולתי  שלא 
חברי  וגמן,  )דודי(  שיהודה  להפתעתי,  לי  התברר   .679 חטיבה  על 
עם  ונמנה   ,679 בחטיבה  במלחמה  לחם  מג“דים,  בקורס  להדרכה 
שהפתיע  דנון,  לחיים  הגעתי  דרכו  הסרט.  של  והעורכים  המפיקים 
וריגש אותי מאוד כשסיפר לי על היוזמה של חבריו להוספת שמו של 

אלי לאנדרטה והזמין אותי לטקסי האזכרה של החטיבה. 
האזכרה,  לטקסי  בני המשפחות השכולות  עם שאר  להגיע  זכיתי 
לפגוש את רעיו לנשק של אלי ואת מפקדיו, ביניהם אורי אור שדאג 
להצילו ולפנותו מהטנק הפגוע. חיים דנון הזמין אותי לבוא גם לטקס 
האזכרה החילי בלטרון, שם פגשתי את אביגדור קהלני, שזכר היטב 
את הקצין הצעיר הבלונדיני וכחול העיניים שמינה למפקד מגמת מגח. 
הרבים  לחבריו  הרבה  הערכתי  את  ולהביע  להודות  רוצה  אני 
ולמפקדיו של אלי, שטרחו לשמר את זכרו ועזרו לי מאוד גם בניסיון 

שחזור זה של קורותיו.

כאשר יורם דורי, חברו מהשירות הסדיר שמע שאני כותב על 
אלי, שלח לי הודעה בזו הלשון:

שוחחתי  היטב.  שהכרתיו  הולצברג,  שמחה  הפצועים,  אבי  את  פגשתי 

פגשתיו  מותו  לפני  קצר  שזמן  בפניו  וציינתי  אליעז  של  מותו  על  איתו 

לשוחח  וניסיתי  אליו  פניתי  אביב.  תל  באוניברסיטת  הכלבה  עם  צועד 

איתו. אחרי ככלות הכול, הייתי הרס“פ שלו כשהיה מפקד מגמת מגח. 

אליעז מלמל סוג של שלום ונעלם במהירות משום שלא רצה שאראהו 

בעיוורונו. ימים לאחר מכן נפטר...“ 

בוקר מוקדמת של שבת חורפית, לאחר  בינואר 1984, בשעת  ב-28 
כעשר שנות מאבק, שם אלי קץ לחייו. לאחר מותו התברר לנו שבעבר 
ניסה להתאבד כמה פעמים. הוא לא השלים עם מצבו, עם נכותו ועם 
החיים בחשכה, מבלי יכולת לצייר ולהתבטא כאמן. הוא ניסה, באומץ 

ובנחישות, להיאבק בתחושות האלה, אך לבסוף לא עמד בו כוחו. 

יורם דורי מוסיף:
כשסיפרתי זאת לשמחה הולצברג, אמר לי בקול חנוק מדמעות: אליעז 

חיים  שמחת  בו  להכניס  וניסיתי  ניסיתי  שלי.  גדול  הכי  הכישלון  הוא 

ותקווה לעתיד וכשלתי. כנראה לא התאמצתי מספיק. 

בצאת השבת תיאמנו את סידורי הלוויה. בחרנו להביאו לקבורה בבית 
העלמין החדש ברעננה. זה היה אז בית עלמין קטן, בלב שדות, פרדסים 
וחורשות, מתאים לאלי שאהב מאוד טבע. כשהתקשרתי ביום ראשון 
בבוקר לאגף השיקום כדי להודיע על מותו ועל הלוויה, עדכנו אותי 
וזכאי להלוויה צבאית בבית עלמין צבאי.  שהוא נחשב לחלל צה“ל 
מכיוון שהמודעה על הלוויה כבר התפרסמה, בחרנו שלא לשנות את 
מקום קבורתו. אלי הובא למנוחת עולמים בלוויה צבאית בלב השדות 

ובצל העצים שכה אהב לצייר. 

אליעז שילה  | |  מלחמה ועוד מלחמה



8081

נשיא מצרים. הנציג הישראלי הבכיר היה יגאל אלון.
נכנס  אמי,  של  החבר  ישראל,  ברורים.  היו  לא  “הכיס"  גבולות 
ב"פנטזיה"  שפתחו  המצרים,  החיילים  ידי  על  ונתפס  לתוכו  בטעות 
סוערת. ישראל לא התבלבל ואמר לשוביו שיקחו אותו למפקד שלהם, 
לו. כשהביאו אותו לנאצר, ביקש ממנו ישראל  לו מה להגיד  יש  כי 
לומר ליגאל אלון שימסור להוריו שהוא חי והכל בסדר. נאצר צחק, אך 
מילא את בקשתו. הסיפור הזה אמת. אמי הזכירה אותו באותה ארוחת 

חג, אך אינני זוכר מדוע ובאיזה הקשר.

בוקר יום כיפור. מכוניות צבאיות עוברות ברחוב. ארזתי תרמיל עם 
כלי רחצה ומדי ב' וחיכיתי. בצהריים דפקו בדלת. פתחתי את הדלת 
הפצה  חולית  כראש  ויצאתי  מהמשפחה  נפרדתי  עליי,  התרמיל  עם 
לאסוף באזור מגוריי את כל האנשים שהיה עלי לגייס. הגעתי בשעות 
הערב למחנה בשדה תימן ושם פגשתי את סמי לאונוב שעדכן אותי 
במצב. סמי היה תותחן של המ"מ מוטי זילבר, מהפלוגה שלי – פלוגה 
ז' )זמזם( של גיורא עוז )האן( מקיבוץ בארי, בגדוד 409 של עוזי בן 
יצחק, בחטיבה 600 של טוביה רביב ובאוגדה 143 של אריק שרון. אני 
הייתי מֻצוות כתותחן בטנק של גיורא. איתנו בצוות היו הנהג נחום 

איך הצילה אמי את חיי בסיני

 אריה דובדבני
תותחן מגח, גדוד 409, חטיבה 600

פעמיים סיפרתי לקהל ילדים את סיפור נפילתי בשבי המצרי. בפעם 
הראשונה היה זה במפגש הורים ותלמידים של כיתת בני אוהד, ובפעם 
הסיפור  את  לספר  לבקוביץ  יהודית  של  הזמנתה  בעקבות  השנייה 
לתלמידיה. יהודית היא אלמנתו של יצחק מלצר, שאיתו שירתי בסדיר 
בבית הספר לשריון. יצחק לחם בחטיבה 600 ונפל בחווה הסינית ב-15 
באוקטובר 1973. בשני המקרים פתחתי ואמרתי שהסיפור הוא על איך 

אמי הצילה את חיי.

שני זוגות חברים חרשנו בקיץ 73 את אירופה. היינו אריה, חבר ילדות, 
אשתו רינה, בת זוגי מאשה ואני. קניתי אוטו ישן בדיסלדורף ובמשך 
כל הקיץ טיילנו בגרמניה, צרפת, שווייץ ואיטליה. בסוף הטיול מכרתי 
ברומא את האוטו ומשם חזרנו ארצה, ממש בערב ראש השנה 1973. 
המלון  של  השירותים  בחדר  שלי  השעון  את  שכחתי  הטיול  במהלך 
בבזל. כשהגענו לציריך שלחתי מכתב למלון, שמתי בו עשרה פרנק 

וביקשתי שאם ימצאו את השעון שישלחו אותו אליי הביתה.
בארוחת ראש השנה סיפרנו למשפחה חוויות מהטיול. אמי, ילידת 
עמק יזרעאל שגדלה בכפר מל"ל, סיפרה על חבר ילדות שלה מהכפר. 
במלחמת השחרור נפל בשבי המצרי. זה קרה לקראת סוף המלחמה, 
כשצה"ל כיתר את הצבא המצרי בכיס פלוג'ה. הצדדים פתחו בשיחות 
להפסקת אש. הנציג המצרי הבכיר היה גמאל עבד אל נאצר, לימים 

אריה דובדבני  | |  איך הצילה אימי את חיי בסיני



8283

רוט מנתניה והטען-קשר שמעון ועקנין מטבריה, ששירת יחד איתנו 
בסדיר בבית הספר לשריון כמדריך בקמ"ט.

ליום  אור  בבוקר,  ובחמש  הטנק  את  וזיוודנו  חימשנו  הלילה  כל 
ומט"ק  טען-קשר  אלינו  הצטרפו  לדרך.  שרשראות  על  יצאנו  א', 
מחליפים, כי שמעון וגיורא עוד לא הגיעו. כשעברנו את באר שבע 
יצאו מבתי הכנסת מתפללים עם תפילין וטליתות, עמדו בצידי הדרך 
והתפללו. משם דהרנו כל הדרך מערבה לכיוון התעלה, כשנחום נוהג 
ביר  את  עברנו  כוחות.  ולאגור  לישון  לי  ומאפשר  הדרך  כל  מצוין 
גפגפה והגענו לָטָסה. בערב תדלקנו ולשמחתי הגיע שמעון והחליף 
את הטען-קשר. בלילה עשינו גם תיאום כוונות לכוכב ולמיטב זכרוני 

התמקמנו בגבעות חמדיה, מול תעוז “טלוויזיה".

לכיוון  וחזור  הלוך  האוגדה  כל  נעה  באוקטובר,   8 ב'  יום  למחרת, 
לכיוון  חלק  "חמדיה"1,  גבעות  על  שוב  שהתמקמה  עד  התעלה, 
“מכשיר"2 וחלק לכיוון “טלוויזיה"3. בערב הגיע גיורא, עלה על הטנק 
ורווח לנו. גיורא “עשה" ארבע יבשות בארבעת הימים האחרונים. ביום 
שבת עוד היה בצפון אמריקה. ביום א' - באנגליה שבאירופה. ביום 

ב' - בישראל שבאסיה וביום ג', כפי שאתם כבר יודעים, באפריקה.
אחרת.  מיחידה  טנק  לידינו  בער  הלילה  כל  ארטילריה.  ספגנו 
כך  נכתב  באוקטובר,  ה-9  ג'  ביום  החטיבה,  של  הפעילות  בתקציר 
על גדוד 409: “תצפית ביום ג' על טלוויזיה ואמיר, הדיפת התקפת 

טנקים, הסתערות על טלוויזיה ונסיגה".
ו"מיסורי"4.  “טלוויזיה"  לכיוון  היינו בעמדות תצפית  כל הבוקר 
ואז החלו טנקים מצריים לנוע לכיוון שלנו. המלחמה התחילה. זיהינו 

חמדיה – רכס חולי השולט מצפון על צומת כבישים במערב סיני.   .1
ק"מ  כ-14  לטסה,  ממערב  דרום,  צפון  כללי  בכיוון  חולי  רכס   - מכשיר   .2

ממזרח לתעלה.
טלוויזיה - תעוז שלא אויש על ידי צה"ל בתחילת המלחמה.  .3

ובין ציר "לכסיקון" הסמוך לתעלת  מיסורי - מתחם רחב בין תעוז "טלוויזיה"   .4
סואץ, מצפון לחווה הסינית.

רוח  שהייתה  כנראה  וירינו.  טיווחנו  כ-3,000.  של  במרחק  טנקים 
גבית משום שכל ירי הרים ענני אבק שלא התפזרו מיידית והתקשיתי 
להשיג אבחנה. המצרים המשיכו להתקדם וזיהיתי שתי פגיעות במרחק 
גדול ופגיעה ב-1,500 במחלקת טנקים שיצאה מתוך דיונה בנסיעה 

אלכסונית מולנו, ממש כמו במטווח אימונים. 
בקושי  מעט.  ופגענו  הרבה  ירינו  תסכול.  המון  היה  זאת,  ובכל 
אני  הכוונות.  תיאום  עם  בעיה  שהייתה  כנראה  אבחנות.  השגתי 
משוכנע שפגעתי בחמישה טנקים אבל אין לי מי שיאשר זאת. ללא 
בוודאות.  זוכר  אני  אחד  טנקים. דבר  אותם  על  ירו  אחרים  גם  ספק 
כשפגעתי מטווח קרוב בטנק המוביל של מחלקת הטנקים, יצאו כל 
הטנקיסטים המצרים משלושת הטנקים והלכו בצורה מסודרת בחזרה 

לכיוון התעלה, מחזה מדהים שראיתי בפריסקופ.
של  הפקודה  את  החטיבתית  הקשר  ברשת  שמעתי  בצהרים,  ואז, 
פקודה  גם  שמעתי  בזמן  בו  התעלה.  לכיוון  לתקוף  בקולו,  טוביה, 
לחסוך בתחמושת כבדה. הסתערנו מנוטרלים לכיוון “טלוויזיה", בלי 

תחמושת למקלעים וחוסכים בתחמושת כבדה. 

שוקה בראון, מ“פ ח': נסעתי במקביל לגיורא עוז, מ"פ ז'. בדרך עברנו על 

פני משאיות, נגמ“שים, טנקים וחיילים. ירינו על כל מה שראינו בדרך. 

הפלוגות,  שתי  נעצרנו,  ואז  מערבה  מטר  כ-600  “טלוויזיה“  את  עברנו 

וירינו על חי"ר מצרי שעמד על שיפולי “מיסורי" והפעיל כלי נ"ט.

ז': השארתי את הסמ"פ וטנק נוסף בחיפוי. תחמושת  גיורא עוז, מ"פ 

למקלעי 0.3 לא הייתה לנו. גם משקפות לא היו ופגזים היו רק כדי שליש 

ולא  המצריים  הנ"ט  טילי  על  ידענו  לא  המעוז,  אל  כשהתקרבנו  בטן. 

ידענו שלא נהיה מסוגלים לזהות את מקורות הירי. הכנסנו שני טנקים 

האויב.  את  לזהות  הצליחו  שלא  משום  ירו  לא  הם  אך  אש,  לעמדות 

התקדמתי עוד כ-300 מטר לעמדות תצפית, ואז שרקו טילים באוויר...

אריה דובדבני  | |  איך הצילה אימי את חיי בסיני



8485

אני ערני. מקשיב לרשתות הקשר ומצמיד חזק את הראש לעינית, 
מנסה להתמצא ולזהות איומים. פתאום אני רואה טבעת אש מתקרבת 
והולכת  אש  ומוקפת  שחורה  הטבעת  מסתכל,  אני  זה?  מה  מולי. 
ראש  הבקרים.  על  ומתכופף  אזהרה  צועק  אני  עלי.  ישר  ומתקרבת 
התותחן  מתא  גיורא.  של  ראשו  ליד  הטנק  מעל  עובר  הטיל  למטה. 
ראיתי דרך הפריסקופ את הטיל בא עלי. גיורא אומר בקשר פנים: “אין 
מה לעשות, ככה זה במלחמה". ואני, הבטן שלי מתהפכת ואני מפנים 

לראשונה שאנחנו נלחמים על חיינו. 

ואז פוגע טיל מימין, כנראה בטבעת צריח. אני נפגע מרסיסים ברגל 
ימין. עשן לבן בתוך הצריח וריח של מצברים רותחים. שקט בצריח 
ובקשר. אני לא שומע כלום. תוך שניות אני מנסה להיחלץ אחורה דרך 
תא מפקד ולא מצליח, כנראה משום שמד הטווח התעוות וחסם אותי. 
אני מנתק את פתיל הקשר ונחנק. הראש נופל קדימה, אני נחנק ובוער. 
מה לעשות? אני חושב על קהלני, המפקד שלי בסדיר, שנשרף כולו 
כשהייתי  שחינכתי  ממה  הפוך  עושה  אני  ואז  הימים.  בששת  בטנק 
מתחת  הטען,  לתא  תותחן  מתא  בשכיבה  עובר  אני  בסדיר.  מדריך 
לתותח, ואני רואה תחמושת תותח בוערת. אני על רצפת הצריח, מרים 
ראש למעלה ורואה את פתח תא הטען בוהק באור שמש עז. אני קופץ 
קפיצה אחת חזקה ממצב כריעה ומוצא עצמי מתגלגל על החול מחוץ 

לטנק ומכבה את האש מהמכנס הימני.
לי לבוא  מסמנים  ושמעון  גיורא  את  ורואה  ראש  מרים  אני  שוב 
ונופל לשוחה.  לשוחה לא רחוקה מהטנק. אני מדדה על רגל שמאל 
וחטף  להיחלץ  הצליח  הנהג, שלא  נחום  את  ושמעון מחלצים  גיורא 
טיל נוסף. נחום שוכב בשוחה, פצוע קשה, מחרחר ודם מבעבע מפיו. 
גיורא ושמעון מביאים מהטנק ארגז רימונים וג'ריקן מים מחורר. אני 
איתם  שיצאתי  שלי  והעוזי  הקסדה  את  שקט.  מסביב  בשוחה.  שוכב 
מהטנק אני נותן לגיורא. אנחנו רואים מאות חיילים מצרים מסתובבים 
גיורא  ומעשן.  מדליק  מהכיס  סיגריה  מוציא  אני  מאיתנו.  רחוק  לא 
שואל אותי אם השתגעתי ואני עונה לו שזו סיגריה אחרונה. מהמבט 

בעיניים שלו אני מבין שגם הוא חושב כך.

ואז פגע  חטפנו טיל והטנק החל להישרף כולו. קפצתי החוצה  גיורא: 

בטנק עוד טיל ופצע את הנהג נחום רוט. נכנסנו לחפירה שליד הטנק 

וברשותנו שני עוזים ומחסניות ושלושה רימונים. ניקינו את העוזים אך 

לא האמנתי שהם יירו. הטמנתי את המסמכים שלי כולל הדרגות עמוק 

באדמה. המצרים ירו עוד טיל אך החטיאו. הייתה שעת צהרים. החלטתי 

להמתין עד רדת החשיכה ואז להסתלק. חיכינו כשעתיים ולפתע הבחין 

בנו חייל מצרי. הוא קרא לחבריו והם התקרבו אלינו תוך ירי. כשהמצרים 

היו קרובים, קפץ שמעון ועקנין החוצה, הסתער לעבר המצרים בצעקות 

והשליך רימון. כנראה שנפגע מהרימון שזרק. הוא שינה את כיוון ריצתו 

ופנה לעברנו, אך כדור מצרי השיג אותו והוא נפל. כשהמצרים היו כשני 

מטרים מהחפירה, נתקע לי העוזי. ניסיתי לשחרר את הסדן ואז הופיע 

ואת  אותי  חטפו  ידיים.  הרמתי  לא  בנשקו.  עלי  ואיים  מצרי  חייל  מולי 

התותחן החוצה. הטען קשר והנהג נותרו ליד הטנק.

מצרי  חייל  ורואה  החוצה  מציץ  אני  “תסתכל".  לי:  אומר  גיורא  ואז 
סביבו.  מתאספים  מצרים  וחיילים  מאיתנו  מטר  כמאה  בדגל  מנפנף 
יורים עלינו צרורות ארוכים. אני מתחפר בחול להוריד ראש. גיורא 
יורה בודדת עם העוזי שלו שהתעקם בעת הפגיעה  יורה וגם שמעון 
בטנק. פתאום שמעון צועק בעוצמה וקופץ החוצה. אני נדהם, מרים 
ימינה  רץ  בכאב,  צועק  שמעון  מתפזרים.  המצרים  את  ורואה  ראש 

ואחורה ונעלם לי מאחורי הדיונה. 
פתאום מהומת אלוהים. בועטים לגיורא את העוזי מהיד ומקימים 
אותי. אני לבד, לא רואה ולא שומע את גיורא. מפשיטים ובוזזים אותי 
בשניות מכל מה שעליי, כולל נעליים, ואני נשאר בגופיה ומכנסיים. 
מצרים מכל עבר מחזיקים אותי חזק משני הצדדים וצרחות מסביב, 

אללה הוא אכבר והכל. 
מולי  אחר.  למישהו  קורה  הכל  כאילו  כאילו מלמעלה.  אני מסתכל 
נעמד חייל, מחזיק קלצ'ניקוב ודורך. אני מתעשת וצורח עליו. הוא מסתכל 
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עליי ואני צועק להם באנגלית שיקחו אותי למפקד שלהם כי יש לי משהו 
להגיד לו. ניגש אלי קצין ומצמיד לי חייל שעוטף אותי בגופו ומעלה אותי 
שואל  ומישהו  העיניים  את  ומכסים  הידיים  את  לי  קושרים  לקומנדקר. 

אותי בעברית, כך ממש: “אתם פה שלושה, אז איפה השלישי?" 

במשך כל ימי השבי, עד שחזרתי הביתה, חשבתי על המשפט הזה. 
אנחנו פה שלושה. גיורא, נחום ואני. שמעון ברח ולא מוצאים אותו 
והוא יחכה לנו בבית כשנחזור. נחום גסס בשוחה ואני משער שהרגו 
אותו שם במקום, כי היה פצוע קשה. רק כשנה אחרי המלחמה איתרו 

את גופותיהם בחולות והביאו אותם לקבר ישראל.
עליי  מגן  “שלי"  החייל  ומכים.  סיגריות  עלי  מכבים  בקומנדקר 
בגופו וחוטף במקומי. הקטע הקשה היה בתחנת הפצועים לפני מעבר 
עד  החשבון  את  איתנו  לסגור  ניסו  המצרים  הפצועים  כל  התעלה. 

שהעלו אותנו על סירות קומנדו ועברנו את התעלה לאיסמעיליה.
בערב החלו החקירות וראיתי עוד שבויים רבים, בהם טנקיסטים, 
שלקחו  תורה  ספרי  וגם  שבתעלה,  מהמעוזים  וחי"רניקים  טייסים 

המצרים מהמעוזים. 
מאותו יום החלה המלחמה הפרטית שלי, שנמשכה שישה שבועות. 
בזכות החברים שלי שחצו את התעלה, שמרו על הִּפתחה וכיתרו את 

הארמיה המצרית השלישית, חזרנו הביתה תוך תקופה קצרה.

מטוסי הצלב האדום טסו מלוד לקהיר עמוסים וחזרו מלאים חלקית 
הטייסים  ואחרונים  הפצועים  חזרו  ראשונים  שלנו.  שבויים  עם 
והקצינים. ביום שלפני האחרון חזרו הטנקיסטים. הדיילת השווייצרית 
שאלה אותי במטוס באנגלית אם אנחנו רוצים קפה, או מיץ תפוזים. 

עניתי לה בגרמנית שגם זה וגם זה והייתה שמחה גדולה. 
ישבו  הטייס.  לתא  אותי  והזמינו  ולתחקר  לדבר  רצו  השוויצרים 
והושיבו אותי במושב מהנדס הטיס. קודם  וטייס המשנה  שם הטייס 
הצלקות שבגב  את  צילמו  כך  ואחר  בעינויים  נחקרתי  אם  כל שאלו 
ועל החזה. ואז שאלתי איך נגמרה המלחמה. השוויצרים הסבירו וגם 

אמרו שגיבור המלחמה הוא אריק שרון, כלומר, האוגדה שלי. זה מה 
שהם אמרו.

נחתנו בלוד כשאני יושב בתא הטייס. מטוסי חיל האוויר ליוו אותנו 
ואני עומד בפתח תא הטייס,  מחצית הדרך. המדרגות חוברו למטוס 
מחכה לרדת. משה דיין עלה במדרגות, הסתכל עליי כשאני לובש מדי 
חקי מצריים ופנה ימינה לתא הנוסעים כדי לדבר עם השבויים. ניצלתי 
את המצב, פניתי ימינה למדרגות וראיתי למטה המון אנשים וביניהם 
חזרתי",  “חבר'ה  שצעקתי  כתוב  בעיתון  לילדות.  מחבריי  שוקי,  את 

אבל האמת היא שצעקתי “שוקי" וקפצתי עליו. 
בשבי.  נפלתי  איך  סיפרתי  הביתה.  אלינו  העולם  כל  הגיע  בערב 
את  לראות  שביקשתי  כשסיפרתי  שאמרתי.  מה  כל  את  כתבה  אמי 
השנה  בראש  לכולנו  שסיפרה  מה  את  אמי  הזכירה  המצרי,  המפקד 

ואמרה שהיא זו שהצילה את חיי.
מעטפה  לי  חיכתה  יעקב,  שבזכרון  ההבראה  מבית  כשחזרתי 
מפני ששכחתי  דווקא  שניצל  שלי,  השעון  ובה  המלון שבבזל  מבית 

אותו בטיול.
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מעשה בארבעה ניסים

 סמי לאונוב
תותחן מגח, גדוד 409, חטיבה 600

בבוקר יום כיפור, שבת, 6 באוקטובר 1973. בשעה 11:00 עוד ביליתי עם 
חברתי אביבה ועם כמה חברי ילדות, יושבים על מדרגות אחת הדירות 
בשכונת פג'ה שבפתח תקוה, מקשקשים על נושאים מנושאים שונים. 
אביבה ואנוכי עמדנו להינשא ואף סגרנו יומיים קודם לכן על רכישת 
דירה לזוגות צעירים בצומת סירקין. החוזה אמור היה להיחתם למחרת.
לפתע שמענו קולות של כלי רכב נוסעים וקריאות על מלחמה ועל גיוס 
מילואים. הערכתי שבמוקדם או במאוחר יגיעו גם אליי. החזרתי את 
אביבה לביתה והיא מיהרה להתייצב במדור נפגעים של חיל רפואה, 

המקום ששירתה בו. 
כשהגעתי לביתי חיכה לי צו: “להתייצב ליד הדואר בפתח תקוה". 
לקחתי את כל הציוד, שהיה כבר מוכן, כולל מצלמה חדשה שרכשתי 
יומיים קודם. נפרדתי מאמי, מאחותי ומהחברים והצהרתי: “אל תדאגו, 

אני חוזר תוך כמה ימים".
הגעתי לאוטובוסים שהמתינו ליד הדואר ופגשתי חברים - טובי 
גולדנברג, גאול פינצבסקי, דב קרמסר ואחרים. טובי ואני למדנו יחד 
בתיכון ושרתנו יחד בסדיר. שנתיים קודם לכן התחלנו לעבוד כטכנאים 
צעירים במפעל תממ של התעשייה האווירית. המנהלים הישירים שלנו 
במפעלים,  שנתייצב  מהם,  שנרד  וביקשו  האוטובוסים  בין  הסתובבו 
והם כבר ידאגו לכל שאר. באווירת הבלאגן ששררה החלטנו, אני לא 

יודע עד היום למה, להמשיך בדרכנו ליחידה. 

מתארגנים

הגענו לשדה תימן. אנדרלמוסיה. נפגשים עם החבר'ה, לכולם יש מה 
וציוות  גדודים  טנקים,  מספרי  ניירות,  עם  מסתובבים  אנשים  לספר. 
לגדוד  ואני   407 לגדוד  הוא  והלכנו,  בחיבוק  מטובי  נפרדתי  קרבי. 
ז', המכונה ברשת  409. מצאתי את הטנק שלי, טנק מ"מ 2 בפלוגה 
הקשר “זמזם". בצוות המקורי היו המפקד פנחס מירון )מורבאי(, אני 
התותחן, הטען אלי גולדהכט )גולדה( והנהג מיכאל לוי. ממש במקרה 

יצא שכולנו עבדנו במפעלי התעשייה האווירית.
המפקד, פנחס מירון, שהה באותו זמן בחו"ל ולא בא. אמנון אריאל 
מקורס  אמנון  את  הכרתי  סמל.  לטנק  שהפך  הטנק,  למפקד  מונה 

המקצועות שעברנו יחד. 
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לידנו היה טנק המ"פ. מפקדו היה המ"פ גיורא עוז )האן(, ששהה 
באותה שעה בחו"ל. שאר אנשי הצוות היו התותחן וחברי הטוב אריה 
דובדבני, הטען – שמעון ועקנין שטרם הגיע, והנהג נחום רוט. בטנק 
המ"מ היו המפקד מוטי זילבר, התותחן הולנדר, הטען דודו ישי והנהג 

רפי בוק. לא ידענו מיהם המג"ד, הסמג"ד ושאר צוותי הטנקים.
הכנו את הטנקים לקרב. השלכנו את הציוד האישי מאחורי הקשר, 
כולל המצלמה שלי ושלוש כיכרות לחם שחור, והתחלנו בהצטיידות. 
מקלע  את  למקם  לאמנון  ועזרנו   0.3 מקלע  את  מיקמנו  ואנוכי  אלי 
להפתעתנו  גילינו  התחמושת  את  להעמיס  כשהלכנו  בצריח.  ה-0.5 
של-0.5 לא הייתה תחמושת ולמקלע 0.3 הייתה תחמושת לא מתאימה, 
7.92 במקום 7.62. פגזי מעיך לא היו בכלל ונאלצנו להעמיס חודרי 

שריון וחלולים.
יצא על הזחלים לסיני, לא הבנו  כל טנק שסיים את ההצטיידות 
עם  מה  כמו  שאלות  מובילים.  על  לשטח  לנוע  היינו רגילים  מדוע. 
הדלק והחימוש החסר נענו: “כשתגיעו לגזרה יפתרו לכם את הבעיות".
בזמן ההמתנה יצא לי לדבר עם הצוות. נחום רוט סיפר לי שהוא 
אך זה נישא, שאשתו בהריון וממש לא מתאים לו האירוע הזה. ניסיתי 

לנחמו שזה ייגמר במהרה וכולנו נחזור לעיסוקינו.

נס ראשון. יום ראשון, 7 באוקטובר

הגיע תורנו לזוז. יצאנו במוצ"ש בסביבות חצות. אחרי נסיעה ארוכה 
מהמימיות  מים  שותים  השחור,  הלחם  את  אוכלים  כשאנו  ומייגעת, 
ומתחלפים בנהיגה, הגענו בשעות הצהריים של יום ראשון 7 באוקטובר 
ובטח  אנחנו  איפה  ידענו  לא  המרכזית.  בגזרה  הכינוס  למקום   1973
שלא הכרנו את המפות. בדיעבד נודע לי שאלה היו גבעות "חמדיה"1, 

מצדן המזרחי כמובן.
ראינו  לגזרה  כשהגענו  טנקים.  מ-100  יותר  מונה  תקנית  חטיבה 
דבר  להתארגן,  התחלנו  היותר.  לכל  טנקים   80 או   70 שהגיעו 

חמדיה – רכס חולי השולט מצפון על צומת כבישים במערב סיני.  .1

לעמדת  נכנס  בתורו  טנק  וכל  לגמרי  ריקים  היינו  תדלוק.   - ראשון 
התדלוק. באשר לתחמושת - כלום! “תסתדרו עם מה שיש", הייתה 

התשובה שקבלנו.
החליפה  שלנו  החטיבה  לדרום.  מצפון  תנועה  התחילה  בלילה 
חושך  מהטנקים.  ירדנו  הפוגה  של  ברגע  אחרת.  חטיבה  עם  עמדות 
מצרים, לא רואים כלום. פתאום שמעתי קול מוכר: “היי, תיזהר, אתה 
משתין לי על הרגל". בגלל החושך לא ראינו זה את זה, אבל זיהיתי 
כי לא אכלנו  נפגשנו שוב. בעיקר קיטרנו,  מיד את הקול של טובי. 
כלום מאז שיצאנו, חוץ מהלחם השחור. הוא סיפר לי שקנה אוטו ממש 
לפני יום כיפור וגנבו לו את הטסה של אחד הגלגלים. באזור הכינוס, 
בחסות האפלה, הוא “השלים" את החסר ועכשיו הוא תקוע עם הטסה 
בטנק. צחקנו קצת ונפרדנו. זו הייתה הפעם האחרונה שזכינו לדבר 

איש עם רעהו. 
בלילה של יום ראשון, תחת אש מרגמות מטורפת, נכנסנו לחניון 
העיניים  ואת  הראש  את  רק  להוציא  העז  במשמרתו  זוג  כל  לילה. 
מחוץ לפתחי הצריח. שמענו את השריקות, הנפילות וצלילי הרסיסים 

שפוגעים בשריון ובקסדות. ממש מפחיד.
אמנון  את  הערנו  אלי  ושל  שלי  המשמרת  בתום  ראשון.  נס 
ומיכאל. נכנסנו לתאים שלנו לשינה. בשעה ארבע לפנות בוקר אני 
את  הורדתי  למשמרת.  אותי  העיר  אמנון  בפדחת.  בעיטות  מרגיש 
וראיתי שהיא חתוכה לרוחבה. בלהט האירועים לא הרגשתי  הקסדה 
שרסיס גדול כנראה פגע בקסדה וחתך את החלק העליון שלה. כמה 

סנטימטרים נמוך יותר והייתי נשאר בלי ראש.

יום שני, 8 באוקטובר

אלי השיג כמה שרשראות של 0.3 והכניס אותן למקלע, לפחות פתרון 
חלקי לטיפול בחי"ר המצרי. מקלע המפקד נשאר ללא חימוש. קיבלנו 
פקודות לתפוס עמדות בגבעות חמדיה לכיוון מערב מול כוח מצרי 
מטרות.  כמה  זיהינו  שולטות.  בגבעות  היינו  מזרחה.  לפרוץ  שמנסה 

פגענו בפגזי חלול בשני טנקים ובשתי משאיות. 
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על  הפגיעות  את  לסמן  זמן  די  לי  היה  האירועים  דלילות  לנוכח 
שתי קופסאות סיגריות שהחזקתי בכיס השמאלי של הסרבל. סימנתי 
בשיטת טבלת ייאוש, כלומר, קו אנכי לכל פגיעה בטנק ולכל פגיעה 
ברכב רך. יש לי כבר שני קווים לטנקים ושני קווים למשאיות. חיכיתי 
להעביר קו רוחב על ארבעת הקווים האנכיים לקראת פגיעה חמישית.

הם בינינו, נשמעה לפתע צעקה.
מימין, צעק אמנון והפנה את התותח ימינה. 

לתדהמתי ראיתי שני טנקים מצריים שניצלו את השטח המת שלמרגלות 
חמדיה ועלו אלינו אלכסונית. הם היו בטווח של 50-100 מטר מאיתנו, 
בחיילי  עמוסים  היו  המצריים  הטנקים  זילבר.  של  הטנק  בינינו לבין 
חי"ר. היינו מולם בזווית צד, אך בטווח קצר שכזה אין לכך משמעות. 
שמתי צלב על הראשון ויריתי. הטנק נדלק. עברתי לשני והוא חוסל גם 
כן. נראה לי שגם הטנק השכן ירה. אני חושב שכמו שהופתענו אנחנו, 

גם המצרים הופתעו. 
שאר היום עבר תחת אש ארטילריה כבדה והתקפת מטוסים מצריים. 
התרומם  הטנק  מאיתנו.  מטר  כ-100  של  במרחק  פגעה  אחת  פצצה 
מעט והתמלא אבק, רעש גדול ונזק קטן. לאחר מכן קיבלנו התראה על 
התקפה צהובה )מתקפת גזים(. לחמנו כשלוש שעות חובשים מסיכות 
מול  רצינית  פעילות  הייתה  לא  למזלנו  מתיש.  ממש  היה  זה  אב"כ. 

האויב. לאחר מכן התברר שאחד הקצינים קיבל החלטה שגויה. 
לקראת ערב החלטתי לחפש קסדה שלמה. השטח היה מלא שרידי 

טנקים וציוד. מצאתי קסדה זרוקה ואימצתי אותה לקראת הלילה. 
תיפקד  הצוות  משאיות.  ושתי  מושמדים  טנקים   4 היום:  סיכום 
פגז  יצא  ותמיד  במהירות  טען  לחץ  גולדה, שבתנאי  במיוחד  מצוין, 
אש  תחת  לילה  לחניון  התארגנו  לסמוך.  מי  על  שיש  ידעתי  בזמן. 
ארטילרית, בעיקר אש מרגמות. העסק נראה קל, חשבתי, כנראה נחזור 

מהר הביתה.

בוקר יום שלישי, 9 באוקטובר

שמענו שמועות על אבדות ונפגעים של אנשים שהכרנו. יום גורלי. 
שתנסה  משוריינת,  דיוויזיה  של  גודל  בסדר  מצרית  התקפה  צפויה 
סיני. אנחנו המחסום האחרון, משום שיחידות הסדיר  לפרוץ למרכז 

נפגעו קשה.
היינו דיי מדוכדכים. חישוב פשוט הראה שאנו צפויים למתקפה 
שאנו  עצמנו  את  לעודד  ניסינו  מאיתנו.  ארבעה  פי  גדול  כוח  של 
שריון  מדריכי  של  עילית  חטיבת  היא  שלנו  יותר, שהחטיבה  טובים 
ושל לוחמים מנוסים בוגרי מלחמת ההתשה. שהעמדות שלנו עדיפות, 

שאנו גבוהים יותר ושההסתערות המצרית תבוא מהמישור הפתוח.
לא פתחנו  וחוסר חשק.  זמן  חוסר  אכלנו בשל  יומיים שלא  כבר 
ואת מנות הקרב. שתינו מים מהמימיות שמילאנו  את הציוד האישי 
מהעוקב שהגיע בבוקר. בסביבות השעה 8:00 )איבדנו מזמן את גורם 

הזמן(, קיבלנו הוראה לעלות לעמדות קרב. 
... ואז נפתחו שערי הגיהנום. התחילה הרעשה ארטילרית איומה. 
נדמה היה שכל הצבא המצרי נגדנו. שריקות, נפילות, פיצוצים. סגרנו 
זמן  כמה  יודע  לא  אני  ישירה.  פגיעה  תהיה  שלא  והתפללנו  מדפים 
עבר, אך לפתע השתרר שקט מוחלט. דממה. רק הקשר המשיך לברבר.
באלפי  הבחנתי  כשלפתע  הפתוח  במישור  שקורה  מה  אחרי  עקבתי 
נצנוצים. המישור כולו נצנץ. עד היום אינני יודע אם המצרים הציבו 
מראות כדי לסנוור אותנו, או שהסנוור הגיע מהשמשות של הכלים 

שתקפו אותנו.
הארטילריה התחדשה בד בבד עם ההתקפה. היה קשה לכוון, אבל 
הסתדרנו עם זה והתחלנו להגיב ממש כמו במטווח בצאלים. צלב על 
הכל  פגז.  עוד  יורים  נדלק,  לא  אם  בתרגולת.  כמו  מדליקים  מטרה, 
טנקים  ויריתי.  מטרות  חיפשתי  פשוט  אש  פקודות  ללא  בניחותא. 
בסדר עדיפות ראשון, משאיות עם חיילים בסדר עדיפות שני וחיילים 

בודדים נורו במקלע שגולדה דאג להפעילו כל הזמן. 
סוגי  העברתי  ולא  כמעט  מטר   1,500 עד   1,000 של  בטווחים 
המצרי,  מהצד  יעילה  אש  הייתה  לא  כי  עמדות  החלפנו  לא  חימוש. 
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בעמדת  היה  אמנון  העת.  כל  להפגיז  שהמשיכה  הארטילריה  למעט 
המפקד ובעיקר דיבר בקשר חוץ. בחלק מהזמן גולדה הוציא את הראש 

החוצה והשקיף על גיא ההריגה. דיברנו קצת עם מיכאל.
פגענו  במצרים.  מזנבים  כשאנו  נסיגה,  והחלה  נשברה  ההתקפה 
 3 וסגרתי  הסיגריות  קופסת  את  הוצאתי  ובמשאית.  טנקים  ב-11 
חמישיות - 15 טנקים ושלוש משאיות. הארטילריה המשיכה לטפטף 

ללא נזק משמעותי, או שכבר התרגלנו לזה. 
גולדה זרק אל מחוץ לטנק את תרמילי הפגזים. ירינו עד כה 26 
פגזים. שאלתי אותו כמה נשאר והוא אמר שבערך 20. למקלע נשאר 

ארגז ומה שטעון בו. 
אולי כדאי לדווח, אמרתי לאמנון. לא בטוח שנוכל לעמוד בעוד 

התקפה בסדר גודל כזה עם החימוש שנשאר ואני מניח שכולם ירו 
פחות או יותר כמונו. 

הפיקוד יודע. אני מקווה שמתארגנת ירידה מדורגת לאחור 
לתדלוק ולחימוש. 

התדלוק לא הטריד אותי, העיקר מבחינתי היה החימוש. לאחר תדרוך 
מפקדים הודיע אמנון שרוצים לנצל את ההצלחה, לבצע התקפת נגד 

ולכבוש את תעוז “טלוויזיה"2. 
מה יש שם? שאלתי.

לא יודע. 
מה יקרה עם ניתקל בכוח עדיף והחימוש לא יספיק. הרי ניתקע 

שם בלי יכולת להגיב, זה ממש טירוף. 
כולנו חשבנו שצריך להישאר בעמדות ולהתחמש מחדש ואז שום כוח 
ואז  תגבורת  שתגיע  עד  כך  להמתין  נוכל  אותנו.  לעבור  יצליח  לא 
נתקוף. זו הייתה הדעה של כולנו, אבל לא הספקנו לחשוב יותר מדי 
והגיעה פקודת ההתקפה המטורפת! כמו פרשים ירדנו במדרונות, יורים 
בכל מה שנתקלים בו – טנקים, משאיות, לא היה זמן לזהות פגיעות. 
ואז ראיתי בפריטלסקופ עשרות טילים שטסים לעברנו. היינו כמו 
למזלנו,  שיורות.  החוליות  את  לזהות  יכולת  מבלי  במטווח,  ברווזים 
ימינה!  התחמקות:  תרגילי  וביצעו  הטנק  את  תמרנו  ומיכאל  אמנון 
לכולם,  פתוח  היה  ידועה  לא  שמסיבה  חוץ,  בקשר  שמאלה!  עצור! 
התחלתי לשמוע צעקות כאב של נפגעים. לפעמים זיהיתי את הקולות. 
צעקות  מת"...  “אני  היד",  לי  “הלכה  נשרף",  “אני  קריאות  שמענו 
למלמל  התחלתי  שלהם.  לאימא  קראו  כואבים  אנשים  מהגיהינום. 

“שייכנס פה ויוריד יד, יוריד רגל, העיקר שאחזור הביתה חי".
אמנון נתן פקודת עצירה וביקש שנצא לחלץ פצועים מטנק שכן 
שנפגע. אמרתי לו שאנחנו מטרה סטטית. הוא כיוון את הנהג למחסה, 
מאחורי תלולית קטנה, שהגנה ממפעילי הטילים. אני וגולדה יצאנו 
מהטנק, אבל את הנהג של הטנק השכן, בעודו בוער, חילצו אחרים. 
כיבינו אותו בחול. הידיים שלי נכנסו בבשרו השרוף. אי אפשר היה 

לזהות אותו, הוא היה שרוף ומכווץ, שחור כמו פחם.

טלוויזיה - תעוז שלא אויש על ידי צה"ל בתחילת המלחמה.  .2
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גיורא  של  המ"פ  טנק  במתקפה.  והמשכנו  במהירות  לטנק  חזרנו 
מאחוריהם.  מעט  מתעכבים  ושלי  זילבר  של  הטנקים  בדהרה,  המשיך 
לפתע שמענו את גיורא קורא בזחיחות: “חבר'ה, אחריי, אל תיתנו לי 
לכבוש את קהיר לבד". הוא כנראה לא הבין שיש מאחוריו רק שני טנקים. 
לפנינו.  מטר  כ-500  בפריטלסקופ  גיורא  של  הטנק  את  ראיתי 
אמנון,  לידנו.  ופגעו  להחטיא  הטילים המשיכו  בהסתערות.  המשכנו 
מיכאל ואלת המזל הצילו אותנו מפגיעה, כשאני וגולדה יורים במטרות 
שמסביב. בסיום ההסתערות התברר ששלושת הטנקים שלנו הצליחו 

לכבוש את “טלוויזיה". 
תוך כדי מעקב וחיפוש מטרות זיהיתי שהטנק של גיורא נפגע, לא 
נדלק, אבל ראיתי שלושה אנשי צוות קופצים  יודע ממה. הטנק לא 
לירות  ניסינו  לאריה.  מאוד  דאגתי  מצרים.  בחיילים  מלא  בשטח 
יעילה.  הייתה  לא  האש  הגדול  הטווח  בגלל  אבל  במקלע,  במצרים 

לפתע הפסיק גולדה לירות. 
מה קרה? שאלתי.

המקלע רותח והרגל שלי נתפסה בצידוד של התותח ונשברה. 
צודדתי ויריתי כמו מטורף. גולדה הזה ממש אמיץ וחזק. מעולם לא 
נתקלתי אצלו באין ירי. אני לא יודע אם היינו שורדים בלעדי היכולת 

שלו. דיווחתי לאמנון על טנק מ"פ.
ראיתי, אמר אמנון.

מה עושים עכשיו, מה אתה רואה?
נשארנו לבד עם הטנק של זילבר. 

הטנק של זילבר נמצא 50 מטר מאחורינו. היינו בשטח נמוך. מסביב 
דיונות ומאחורינו גדרות “טלוויזיה".

אויב מימין! צעק אמנון. 
הכוונת.  כל  על  טנק  עד שראיתי  ימינה  חזק  צודדתי  צודד.  לא  הוא 
צלב  שמתי  בנו.  הבחין  לא  המצרי  מטר.   50-80 קצר,  היה  הטווח 

והוא נדלק. 
עוד אחד! צעק אמנון. 

הוא גמור. 

לא! עוד טנק משמאל!
צודדתי מעט שמאלה וראיתי את הטנק כולו בתוך העדשה כשהתותח 
מכוון אלינו. שמתי צלב אבל הוא ירה ראשון. הלהבה הגיעה עד הטנק 
כמו  הבטן,  בשרירי  הפגז  את  לחסום  כאילו  כולי  התכווצתי  שלנו. 
בכדורגל, ועצמתי עיניים. עברו כמה שניות ולא קרה כלום. כשפתחתי 
את העיניים לא ראיתי דבר. הכל אבק. הבנתי שמרוב מהירות המצרי 
החטיא ושהפגז שלו נפל לפני הטנק. לא חשבתי הרבה, הוא כבר היה 
על הכוונת. אף על פי שלא ראיתי אותו, לחצתי על ההדקים ומבעד 

לאבק ראיתי את הבזק הפגיעה.
יש! קרא אמנון. יש משאית בחזית.

צודדתי שמאלה ואמרתי לגולדה לשים חלול. יריתי והיא נדלקה מיד. 
אף אחד לא יצא ממנה וגם לא משני הטנקים הקודמים. אמנון שאל את 
גולדה על מצב החימוש. גולדה נאנק מכאב, אמר שיש שישה ח"שים, 
אבל  מכאבים  סבל  הבחור  גמור.  המקלע  אבל  למקלע  תחמושת  יש 

בלהט הקרב לא שמעת שום תלונה ממנו.
זילבר ואמנון החליטו להישאר בשקט, להעביר את הזמן עד חשכה 
ובחסות האפלה לנסות לחזור ולחבור לכוחותינו. שני הטנקים שלנו 
נשארו ממש ללא תחמושת. קיווינו שכוחותינו יתקפו שוב ואולי תבוא 

עזרה. למזלנו המצרים לא הבחינו בנו. היה בלאגן גם אצלם.

צהרי יום שלישי, 9 באוקטובר

האזור שרץ באנשי חי"ר מצרים. ארטילריה טפטפה על “טלוויזיה". 
המצרים חשבו כנראה שצה"ל כבש את התעוז. הסתכלתי בשעון. השעה 
הייתה 13:00. שאלתי את גולדה מה שלומו ואם הוא בטוח שנשברה 
לו הרגל. גולדה לא היה בטוח מה קרה לו, אבל סבל מכאבים חזקים.

הדבר החשוב ביותר היה לצאת מהמקום. נראה היה לי שהמצרים 
לא יודעים שאנו בסביבה. היה שקט יחסי. קצת נק"ל וטפטוף ארטילרי 

נחשב כשקט. 
אני שומע רעש מנועי טנקים, אמר לפתע אמנון.

איפה? אולי זה שלנו.
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זה מקדימה, אין טנקים שלנו מקדימה. 
תביא את התותח לאזור.

אין לי צידוד, אמר אמנון. 
נזכרתי שהצידוד אבד לו עוד קודם.

סרוק את פסגת הדיונה ואם תראה משהו, יש לך אישור חופשי לירות.
ואז  השמיים.  את  רואה  כשהתותח  הדיונה  קצה  את  לסרוק  התחלתי 

הבחנתי בקצה אנטנה מבצבץ. גולדה כבר היה מותש לגמרי. 
טען, יש לנו צרות, אמרתי לגולדה.

טעון. כשלא יהיה טעון תדע שנגמרה התחמושת.
המשכתי לעקוב עם התותח כשאני מתפלל וממלמל שהטנק ישנה כיוון 
וילך. אבל האנטנה הלכה והתארכה והטנק המצרי המשיך להתקדם 
30-40 מטר.  היה  נכנסה לפריטלסקופ. הטווח  החזית שלו  עד שכל 
הוא לא הבחין בנו. התותח שלו היה בשמיים. ידעתי שאם אני יורה, 

שאר הטנקים שלהם יעוטו עלינו.
מה לעשות? שאלתי את אמנון.

חכה עד הרגע האחרון ואם אין ברירה, תירה. המצב קשה גם ככה.
החלטתי לירות מלמטה למעלה. זיהיתי הבהק של פגיעה. הטנק נעצר. 

המשכתי לעקוב וראיתי עוד קצה אנטנה ועוד קצה אנטנה.
תחפש איזה מחסה שיסתיר אותנו, כי אם לא, הבא שאחריו יגלה

אותנו. ומה קורה עם הטנק של זילבר? 
הם תפשו מחסה ובינתיים לא גילו אותם אבל הם פרשו זחל ויצאו 

מהמשחק. זילבר יצר קשר לאחור והוא יחזור אלינו עם הנחיות. 
הכל בידיים שלנו.

לכוונת.  לי  נכנסה  קודם  בה  שפגענו  המשאית  לעקוב.  ממשיך  אני 
להבות ועשן שחור וכבד מיתמרים ממנה. 

בוא ניכנס לתוך העשן של המשאית ונקווה שלא יראו אותנו, 
אמרתי לאמנון. 

אמנון הורה למיכאל לנוע וכיוון אותו לצד ימין של המשאית. העשן 
שעלה ממנה אפף אותנו. אמנון וגולדה סגרו מדפים. מתוך העשן הכבד 
עקבתי אחר האנטנות. כאשר טנק התגלה, יריתי מתוך העשן. הופיע 

עוד אחד וגם הוא נדלק. כך זה נמשך, טנקים באו זה אחר זה, פעם 
משמאל ופעם מימין, בטווחים קצרים מאוד. אין אפשרות להחטיא. 

לחצתי על ההדקים. אין תגובה.
טען, הם ממש עלינו, אני צועק לגולדה.

אין יותר, נגמר וגם אנחנו גמורים.
למזלנו, שני טנקים שהגיעו לא ראו אותנו בתוך העשן. לאחר כדקה, 
שנראתה כנצח, הם שבו לאחור. נשארנו בתוך העשן ללא שום יכולת 
להגן על עצמנו וכנראה שגם הטנק של זילבר נמצא באותו מצב ואולי 
אף גרוע מכך, משום שאיבד גם את יכולת התנועה. האירוע הזה נמשך 
כרבע שעה. הטנק של זילבר ניסה במשך הזמן הזה להעלות בחזרה את 

הזחל שנפרש. כנראה שעשה את זה מאחורי מחסה טוב.
בינתיים הגזרה שקטה. טנקים מצריים הפסיקו להתקדם ולא ראינו 
עצמנו  לבין  בינינו  דיברנו  תחמושת.  אין  אנטנות.  של  קצוות  עוד 
שכוחות  סברו  כנראה  בנו,  הבחינו  לא  שהמצרים  למסקנה  והגענו 
מרוחקים יותר פוגעים בהם ובשלב הזה ויתרו ואולי ינסו שוב מאוחר 

יותר. התפללנו שזה יקרה בחשיכה שנצליח להתחמק.
ממכשיר הקשר בקע קולו של זילבר. הפיקוד הורה שהטנק התקין 
שאם  אמר  כולו,  שלנו,  הצוות  הפגוע.  הטנק  את  לגרור  ינסה  שלנו 
בלית  עזר.  לא  זה  השני.  הטנק  ואת  אותנו  מיד  יחסלו  מהעשן  נצא 
ברירה נסענו לאחור. יצאנו מהטנקים וחיברנו כבל גרירה. מסביב אש 
ארטילרית ורעש מקלעים משני הצדדים. קליעים עוברים מעל ראשינו.
בטורים  המנוע  רעש  תזוזה.  אין  שני.  ניסיון  אחד.  גרירה  ניסיון 
הגבוהים מחריש אוזניים ובטוח הגיע לאוזני המצרים. התבוננו מסביב 
הפקודה  לגרור.  מצליחים  שלא  דיווח  זילבר  יגיעו.  הם  מתי  לראות 
שהגיעה אמרה שהצוות של הטנק הפגוע יעבור לטנק שלנו, שזילבר 
כוחותינו  אל  לחבור  כדי  מזרחה  ננוע  הטנק שלנו, שביחד  על  יפקד 
ושניתנה הנחיה לכוחות שלא לירות עלינו. יכול להיות שניתנה לנו 
גם הוראה להשמיד את הטנק התקוע, אבל ממילא לא היה לנו חימוש 

כדי לעשות זאת. 
כדי שאיכשהו הצוות של זילבר יוכל להידחק בטנק שלנו נצטרך 
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להגביה את התותח למקסימום ולצודד אותו לאחור. זילבר יעבור לתא 
המפקד ואני אשאר בתא התותחן. אמנון יהיה הראשון מאחורי התותח, 
אחריו הולנדר, אחריו דודו ישי, עמוק ליד המקלע גולדה ועל הרצפה, 

מאחורי התותח, ישכב רפי בוק. מיכאל יישאר כמובן בתא הנהג. 
לטנק  הלך  זילבר  לאחור.  התותח  את  צודדתי  לתנועה.  התארגנו 
שלו להביא את המפות וכשחזר אמר לי לעזור לו. אי אפשר היה לפרוש 
את המפה בחזית תא התותחן לכן החלטתי לסובב את כיסא התותחן 
ולשבת מולו כשמשענת הכיסא מול הבטן שלי ואני מול כל החבר'ה. 
התחלנו לנוע. פרשתי את המפות וניסיתי לראות איפה אנחנו. זילבר 

הורה למיכאל לנסוע לאט ולפי ההנחיות שלו.

נפגענו

הספקנו להתקדם אולי 100 או 200 מטרים כשטיל פגע בנו משמאל 
המפות  כולם.  את  וריסק  חתך  ערף,  צהוב  גוש  לטנק.  כולו  וחדר 
התנדפו. עפתי בעוצמה לאחור. השיער והקסדה בערו, משענת הכיסא 
כיביתי את האש  ראיתי דבר.  ולא  עליי  ואיברים ניתזו  דם  התרסקה. 
בשיער וכמו אדם טובע ניסיתי לנשום בתא שהתמלא בעשן. הראייה 
ברכיי,  על  מונח  ראש  ראיתי  הזוועה  ולמרבה  בחלקה  אליי  חזרה 

כשעיניו פונות אליי. 
השני",  יבוא  הראשון  הטיל  אחרי  עכשיו,  יוצא  לא  אתה  “אם 
גופתו  שרידי  ועל  המפקד  כיסא  על  לטפס  ניסיתי  לעצמי.  מלמלתי 
אחת  במשיכה  אותי.  וחנק  גרוני  סביב  נכרך  הקשר  כבל  זילבר.  של 
קרעתי אותו מעלי והוצאתי את הראש החוצה. אש מנשק קל נורתה 
כדי לחסל אותי סופית. בשארית כוחותיי זרקתי את עצמי ונפלתי על 

גבי כשהחול בולם במעט את עוצמת מכת הנפילה.
שכבתי על הגב, עיוור למחצה. חשבתי שאני הניצול היחיד ושכל 
השאר כבר מתים. היד השמאלית כואבת ומדממת. המצרים, שכנראה 
ונק"ל.  ארטילריה  של  מטורף  בירי  הפרשה  את  לסיים  ניסו  בי,  צפו 
לפתע חשתי חבטה חזקה בחזה. הכנסתי את היד מתחת לסרבל כדי 
לבדוק מה קרה לי. חשתי בדם ניגר וחשבתי שרסיס פגע בחזי, אבל 

רבה, שבשבילי  במהירות  קרה  זה  כל  כאבים.  סבלתי  לא  מה  משום 
נמשכה נצח. מחשבות אימים עברו בראשי, שאני לבד, עיוור, שאמות 

כאן או שאפול בשבי והמצרים יהרגו אותי.
התאוששתי מעט וחשבתי לגרור את עצמי אל מתחת לתא הנהג 
כשלפתע  לזחול  התחלתי  מרסיסים.  עצמי  על  להגן  כדי  הטנק  של 
שמעתי צעקות בעברית: “לפה, קדימה, אתה כבר מגיע". לא זיהיתי 
מי הקוראים אבל מה שהיה חשוב לי שהצעקות היו בעברית. הרמתי 
את רגליי ורצתי למקום שהצעקות נשמעו ממנו. כשהכדורים רודפים 

אחריי זרקתי את עצמי לתוך שוחה של פגז ארטילריה.
ניגב  הוא  עיוור.  שאני  עניתי  נפגעתי.  אם  אותי  שאל  בוק  רפי 
אבל  מעט,  מעורפל  לראות,  התחלתי  ולפתע  עיניי  את  במטפחת 
הצלחתי לראות שאני בבור עם שני ניצולים נוספים - הנהגים מיכאל 
על  להגן  ללא שום אמצעי  אויב,  נמצאים עמוק בשטח  אנחנו  ורפי. 

עצמנו, אבל העיקר שאני לא לבד.
נפגעת בעוד מקום? שאל רפי.

ביד. 
היד הייתה מרוטשת מרסיסים. רפי חבש את ידי בתחבושת האישית 
אחרים  של  דם  שזה  והתברר  בחזה  הפגיעה  את  גם  בדק  הוא  שלי. 

ולא שלי. 
ראית אולי עוד מישהו ששרד? שאל רפי.

ראיתי רק גופות ואיברים.
אני יודע, כל הגופות נפלו עלי.

כשהתאוששנו מעט, התחלנו לחשוב מה עושים. הצצנו מעבר למכתש, 
שהיה ממש במתחם “טלוויזיה", 10 מטר מהטנק. האזור שרץ חיילי 
אויב. חלק מהם רדפו אחרי שרידי צוותים שלנו, התעללו וירו בהם. 
הטנק שלנו לא נראה בוער. אולי הוא בער מבפנים. שמענו רק פיצוצים 
של תחמושת 0.3. פתאום רפי התרומם, רץ לכיוון הטנק, עלה עליו 
בזריזות ונעלם. הוא חזר לאחר דקה עם שלושה עוזים ומחסניות, נתן 

לכל אחד מאתנו ואמר: “תגנו על עצמכם".
החלטנו לשמור על שקט, לנסות להימנע ממגע עד החשכה ואולי 
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ונדמה.  ולאחר רגע התקפלה לתנוחת עובר  גנחה  של הטנק. הדמות 
הערכנו שאותו לוחם מת. אני חושב שזה היה גולדה, היחיד שהיה לו 
סיכוי לצאת בחיים משום שמקומו בטנק לא היה בשורת הנפגעים אלא 

עמוק ליד המקלע. 

נס שני. אחה"צ של יום שלישי, 9 באוקטובר

המשכנו לשהות בשוחה, מתפללים שלא יגלו אותנו. לאחר כשלוש 
כוחותינו במתקפה  ומיואשים, פתחו  שעות, כשאנו תשושים, רעבים 

ארטילרית עזה. האויב הגיב. הקרב על “טלוויזיה" התחדש.
לאחר הרעשה של 20 דקות השתרר שקט. מתוך השקט הזה בקע 
אויב,  קרוב מאוד למסתור שלנו. חששנו שזה טנק  מנוע טנק,  רעש 
מגח.  מנוע  של  כנהמה  לנו  ונשמע  כוחותינו  מכיוון  בא  הרעש  אבל 
ידענו שברגע שנרים את הראש יירו בנו מיד, לא משנה של מי הטנק. 
וכל  “דיין", “צה"ל"  “גולדה",  פתחנו בצעקות מתוך השוחה. קראנו 
ישראלים.  שאנו  עברית  דובר  לכל  שיבהירו  ומשפטים  מילים  מיני 

לאחר כמה דקות הטנק דומם.
אחד מכם שיבוא בידיים מורמות.

יודע מה גרם לי לצאת, אך כשראיתי את המגח במרחק של 10  לא 
מטר מאיתנו, חשבתי שניצלנו! הרמתי ידיים ובצעד הראשון שצעדתי 
נורה צרור שפגע כשני מטר מרגליי. צעקתי “לא", “לא", ואז רפי לחש 
לי מאחור: “זרוק את הנשק". לא שמתי לב שהרמתי ידיים עם הנשק. 
זרקתי את הנשק והמשכתי להתקדם. עליתי על הטנק. המט"ק, בחור 
ומסריח,  עייף  הייתי  בעבר.  לי  שהיה  כמו  הדרכה  שרוך  ענד  סדיר, 
מלוכלך מדם ומפיח. לאחר שהראיתי לבחור את הטנק הפגוע, התחיל 

דיאלוג מטומטם:
כמה אתם?

שלושה. 
מאיזו יחידה אתם?

חטיבה 600. 
לא מכיר יחידה כזאת.

אז יבואו לחלץ אותנו. זו הייתה משאלת לב לא הגיונית. איש לא ידע 
עלינו. חשבנו מה יקרה אם יגלו אותנו. רפי אמר שננסה לקחת כמה 
שיותר מהם. אני אמרתי שאני לא רוצה ליפול בשבי, משום שפחדתי 
מהתעללות. מיכאל אמר שרק עכשיו נולדה לו בת. הוא לא מוכן למות 

והיה מעדיף שייקחו אותו שבוי.
לא היה לי מושג מה השעה. השעון שלי נפגע ונעצר על השעה 
מה  נראה  ואז  שלוש,  שעתיים  תוך  יגיע  שהחושך  הערכנו   .14:00
לתוך השוחה. האש  ונכנסנו עמוק  מוחלט  לעשות. שמרנו על שקט 

הארטילרית, כנראה משני הצדדים, לא פסקה לרגע. 
אחרי כשעה שמענו לפתע רעש מכיוון הטנק שלנו וראינו דמות 
מנסה לצאת מהטנק וצונחת על החול, בדיוק כמוני, אבל לצדו השני 
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לא הספקנו לחשוב יותר מדי ושמענו צעקה מכיוון הרעש.
איפה אתם, הצוות שניצל, באנו לחלץ אתכם.

המשפט הזה החזיר אותנו לחיים, אבל לא הרמנו ראש.
אנחנו פה, אנחנו פה, צעקנו.

יצאנו אל זלדה עמוסה בלוחמים וממש נדחסנו פנימה. ברגע האחרון 
אמרתי למפקד:

יש לנו עוד אחד שיצא מהטנק.
אני לא יכול לחכות, אנחנו מטרה נייחת.

תן לנו רק דקה.
רפי ואני ירדנו בחושך לחפש את גולדה. עד היום אני לא יודע לאן 
לא  ואולי  להימלט  ניסה  החשכה  ובחסות  קם  הוא  אולי  נעלם.  הוא 
מצאנו אותו משום שזז למקום אחר. מפקד הזלדה האיץ בנו. לוחמיו 
הסדירים מלמלו: “בגללם נמות גם אנחנו". אחד אמר: “אתם מביאים 

מזל רע, אתם מסריחים ממוות, אתם תגרמו שגם אנחנו נמות".
באותו הרגע לא היה איכפת לי מכלום. ביקשתי רק שיוציאו אותנו 
מהגיהינום. הטרידה אותי המחשבה שטיל כמו זה שרדף אחרי הטנק 
באירוע הקודם, ירדוף גם אחרינו, אבל בלילה הסיכוי שזה יקרה נמוך.
נסענו, לא יודע לאיזה כיוון. כשאתה בתוך הזלדה אין לך מושג 
איפה אתה. הנסיעה כולה התנהלה בשתיקה. אחרי זמן מה הגענו למין 
בסיס של יחידת שריון סדירה. עד היום אני לא יודע את מספרה. הביאו 
אותנו למפקד היחידה, בדרגת סגן אלוף. הוא העלה אותנו על אחד 
הטנקים והחל לתת סקירה על מהלכי הקרב: המצרים תוקפים מפה, 
אנחנו תוקפים משם, ההישגים שלנו כאלה... בשלב מסוים התפרצתי 
עליו ואמרתי:" אנחנו באנו משם. הסיפורים האלה כרגע לא מעניינים 
אותנו. היה נחמד מצדך לדאוג לאוכל ומים. שלושה ימים לא אכלנו 
ואנחנו רעבים, צמאים ועייפים. נפצעתי ביד ואודה לך אם תפנה אותי 
לחובש, או רופא. הסגן אלוף התנצל ופקד לתת לנו מנת קרב ואותי 

הפנה לחובש.
זיכרון המאורעות שעברנו,  שתיתי מים, לאכול לא יכולתי בגלל 
את  פתח  הוא  לחובש.  הגעתי  שחווינו.  הרקב  וסירחון  הדם  ריח 

אתה מכיר את כל הצבא? צעקתי. 
מאיפה אני יודע שאתם ישראלים?

אנחנו דוברי עברית, לא? עניתי בזעם. 
ממקום  אוכל  תלוש  גם  ובייאושי  שלי  השבוי  כרטיס  את  הוצאתי 
העבודה שלי. נראה שהבחור ההזוי הזה איבד עשתונותיו יותר מאיתנו.

תראה, אני מילואימניק שעובד בתעשייה האווירית.
טוב מה אתם רוצים שנעשה?

קח אותנו בחזרה ליחידה.
אני לא יכול, אני באמצע משימה לכיבוש “טלוויזיה" 

ואתם תפריעו לי.
אתה כבר ב"טלוויזיה", צעקתי. אם אתה משאיר אותנו פה אתה

גוזר את דיננו.
שלפחות  והתעקשתי  כלום  ייצא  לא  שממנו  ראיתי  הגיב.  לא  הוא 
ייצור קשר עם מפקדיו ויודיע להם שיש צוות שניצל ומחכה לחילוץ. 
הוא הסכים והתקשר למפקדיו. ירדתי מהטנק מאוכזב וחושש. חזרתי 

לבור ועדכנתי את החבר'ה.
השמש החלה לשקוע. בעיניים כלות עקבתי אחרי המגח, שמשום 
מה לא נשאר לשמור על “טלוויזיה" אלא נסע לכיוון הכוחות שלנו. 
כשהיה במרחק של 700-800 מטר מאיתנו ראיתי טיל שרודף אחריו 

ופוגע. הטנק נדלק. לא ראיתי איש נוטש.
נס מספר 2. מזל שהוא לא הסכים לקחת אותנו. 

נס שלישי. ערב יום שלישי, 9 באוקטובר

חשכה ירדה על סיני. האש הארטילרית התחדשה. לא ראינו דבר מלבד 
רשפי ירי. שלושתנו נרדמנו והתעוררנו לסירוגין. 

כוחותינו הסתערו. מעל ראשינו התנהל ירי דו-צדדי. שני הצדדים 
ניסו לכבוש את “טלוויזיה" ועד היום אני לא יודע בשביל מה. בתוך 

כל ההמולה הזו נשמע רעש חלש של מנוע.
זחל"ם או זלדה, אמר מיכאל.

הפעם אני לא יוצא, אמרתי. יירו בי מיד. 
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יום חמישי, 11 באוקטובר
ביום חמישי אחה"צ החזירו אותי לפלוגת המפקדה ביחידה שלי. הייתי 
הזוהמה  את  לשטוף  רק  ביקשתי  בהלם.  וכנראה  אדיש  גמור,  ממש 
וקרא:  פניי  והדם. אחד מחיילי מפקדה לקח אותי לברזיה, שטף את 
“סמי, זה אתה? לא זיהיתי אותך". זה היה אברם אבכר, חבר מביה"ס 
היסודי. הוא סיפר שיש הרבה אבדות והרבה פצועים ונעדרים. ביקשתי 
והריח  הדם  עם  ככה  להמשיך  יכול  לא  אני  סרבל,  לי  שישיג  ממנו 

שעליי ואני רוצה רק לישון.

נס רביעי. יום שישי, 12 באוקטובר

זומנתי לשליש והתברר לי ששלושת הצוותים הוכרזו נעדרים. סיפרתי 
את מה שאני יודע. היד החבושה שלי לא עניינה אותו. הוא שלח אותי 
לטנדר “שרידי הצוותים", שאליו שולחים את מי ששרד אחרי שהטנק 

שלו נפגע כדי לצוות אותו מחדש. 
נוסף - שרל קורנל, בן  היינו שבעה. חמישה נהגים, אני ותותחן 
הרגשתי  ממש  מאוד,  כאבה  היד  מקצועות.  יחד  עשינו  שלי.  מחזור 
את הדופק בכף היד. תוך כדי דיבורים מצאתי שכשאני מרים את היד 
הכאבים פוחתים. סיפרתי לו את קורותיי. הוא כבר היה ותיק בטנדר 
וסיפר לי איך זה עובד: נהגים – לא חסר. מה שמחפשים כל הזמן זה 

אנשי צריח. 
אחרי שעה הגיע קצין צעיר, נקי ומצוחצח.

אני צריך תותחן, אמר.
 מבחינתי זה כאילו אמר “אני צריך בשר טרי". באדישותי ואולי בגלל 
הכאבים הרמתי יד, אבל כנראה שבגלל התחבושת, העדיף את שרל.. 

מה איתך? שאל את שרל. 
אתה צריך רק אחד, ענה שרל. 

 50 לאחר  מורמת.  ביד  הקצין  עם  והלכתי  בהצלחה  אותי  בירך  שרל 
מטר עצר אותנו סמל ושאל:

חייל, למה היד שלך מורמת?
כי יש לי כאבי תופת וכאשר אני מרים אותה זה מקל עליי.

שאני  אמר  הוא  התגברו.  והכאבים  טוב  נראה  לא  המצב  התחבושת. 
סובל מזיהום ודלקת, חבש אותי שוב ואמר שכשאחזור ליחידה שאגש 

לרופא. הייתי ממש גמור. 
איפה אפשר לחטוף תנומה?

תמצא מקום ותאלתר, ענה החובש באדישות. 
חיים  יודע שהם  אני  אותם.  ראיתי  לא  ומאז  ומרפי  נפרדתי ממיכאל 

אבל לא יודע מה קרה איתם לאחר מכן.
שלושה ימים לא עישנתי. ביקשתי להדליק סיגריה מאחת משתי 
חתוכה  שהיא  וגיליתי  סיגריה  הוצאתי  שלי.  בסרבל  שהיו  החפיסות 
לשניים. עוד אחת חתוכה ועוד אחת. זרקתי את החפיסה והוצאתי את 

השנייה וגם בה הסיגריות מרוסקות.
רסיס  היה  החול  על  כששכבתי  שהרגשתי  החבטה   .3 מספר  נס 
שנתקע בחפיסה השנייה. השלכתי את הסיגריות והודיתי לבורא עולם. 
ראיתי הרבה חבר'ה שוכבים וישנים על האדמה והחלטתי להצטרף 
אליהם. נשכבתי לידם, משכתי את השמיכה של זה ששכב לידי, כדי 

שתכסה גם אותי, כי היה קר מאוד, ונרדמתי מיד.

יום רביעי, 10 באוקטובר

לקראת בוקר התעוררתי רטוב כולי וקופא מקור. רוב הבסיס היה על 
חטפתי  ואז  קצת  עוד  להתכסות  כדי  השמיכה  את  משכתי  הרגליים. 
באו מהדם  והקור שחשתי  הרוגים. הרטיבות  בין  לישון  שוק. הלכתי 

של הגופות. 
שאלתי את עצמי מתי כבר ייגמר הסיוט הזה. לא ראיתי את חבריי 
בסביבה. חיפשתי, שאלתי, אף אחד לא ידע. תפסתי איזה סגן, הסברתי 
לו מה אני עושה כאן ושאלתי מתי יחזירו אותי לחטיבה. קצר רוח ענה 

לי: “חכה בסבלנות, אנחנו במלחמה".
כל היום הסתובבתי כמו טמבל, מאובק, מלוכלך בלי אוכל. הייתי 

אדיש, לא היה איכפת לי מה קורה איתי. 
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עבורי המלחמה הסתיימה והחל תהליך לא פחות קשה של החלמה, 
שיקום וחזרה לשגרה.

סוף דבר

למסקנה  אותי  הביאו  מאחרים  ששמעתי  ומקרים  לי  שקרו  המקרים 
אם שרדת כשהיית  לך.  יעזור  לא  יומך, שום דבר  בא  אחת שכאשר 

בסכנת מוות בטרם בא יומך - מבחינתך זה נס!

הסמל הזה, שהיה חובש, ביקש לבדוק את היד. הוא פתח את התחבושת 
וכולנו נתקפנו בהלם. כף היד הייתה נפוחה כמו כדור, בצבע כחול-

שחור, כשמוגלה נוזלת מבין האצבעות.
פינוי מיידי לעורף, אמר החובש.

אני חייב תותחן.
אז לך תחפש אחר, הוא עומד לאבד את כף היד.

חזרתי עם הקצין לטנדר ואמרתי לשרל שמפנים אותי לעורף. 
זה הגורל, אמר שרל. פעם אחת שיחק לי המזל ויצאתי בשלום,

מהפעם הזו אני לא חוזר. 
יומיים  אחרי  ומשם  גפגפה  לתאג"ד שבביר  פוניתי   .4 מספר  נס  וזה 

לאיכילוב. לצערי כשהייתי בבית החולים, שמעתי ששרל נהרג.
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שבתי  הביתה  נסער  וסיפרתי על כך למירי. היא   ידעה  בדיוק  מה  אני 
 מרגיש  באשר למפגשים  עם  החברים  מהשירות  הצבאי.  מירי  תמכה  בי 
 תמיד.  מאז  המלחמה  ההיא  לא  נפגשתי עם  החברים  מהשירות  בצבא, 
אף  שעם  אחדים מהם  נלחמתי  יחד  בחזית  בסיני.  החלטנו  שהפעם  אלך, 
שהגיע  הזמן  להיפגש.  אישרתי את השתתפותי והגעתי לכנס, שהתקיים 

 בבית  החייל  בתל- אביב  ביום  שלישי,  4  ביוני  2013  בערב.                                                                                                                                                                                                                                                             
 שמחתי  לפגוש  את  החבר'ה  ולחוות  את  אווירת  ההתרגשות.   השלמנו 
 פערים,  העלינו  זיכרונות,  החלפנו  מידע,  צחקנו.  זה  היה  המפגש 
 הראשון שלי  עם  חברים  מהצבא  מאז  המלחמה,  אחרי  ארבעים  שנה. 
 גם  עבור  החברים  באותו פורום  זה  היה מפגש  ראשון  מאז  המלחמה. 
 המפגש  הוליד  סדרה  של  אירועים  שטלטלו  אותי  טלטלה  עזה, עד כדי 
 תפנית  משמעותית  בחיי.  כשנעניתי  להזמנה  למפגש  לא  שיערתי ש זה 

 מה  שיקרה  לי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

לא  על  ההלם  לבדו. החיים שאחרי               

 דוד  אפלבוים     
תותחן מגח, גדוד 409, חטיבה 600

מאז מלחמת יום הכיפורים אני נוהג להגיע ביום שישי לבית הלוחם כדי 
לשחק טניס שולחן עם חבריי..  לאחר  המשחק,  במקלחת  או  בסאונה, 
 פגשתי  מעת  לעת  את  אביגדור  קהלני,  מפקדי  בבית  הספר  לשריון 
 שבו  הדרכתי  בסדיר במדור  תותחנות.  גם  הוא  התרענן  לאחר  פעילותו 
 הספורטיבית.  נהגנו  להנהן  זה  לזה  לשלום  ולהמשיך  כל  אחד  לדרכו. 
 לא  היה  בינינו  קשר  אישי, על אף שפעם אחת,  כשנפגשנו  אצל  חברים, 
 הוא  פנה לרעייתי מירי והתלוצץ באומרו ש אינו  מזהה  אותי  בבגדים...                                                                                                                                                                                                            

 במאי  2013  שינה אביגדור ממנהגו ופנה אליי:        
איפה  אתה?  אני  מחפש  אותך  זמן  רב.  מארגנים  מפגש  של  מדריכי

מדור  תותחנות. תגיע?                                                             
אינני  יודע.  עוד  לא  חשבתי  על  זה, השבתי.                             

במשך  השנים  קיבלתי  הזמנות  לכנסים  של  הגדוד  ושל  החטיבה,  אבל 
אליהן.  לא  רציתי  להשתתף.  רציתי  להשאיר  הכל   מעולם  לא  הגעתי 
 מאחוריי,  לסגור  הכל  בקופסה  שחורה ולמחוק צבעים, ריחות, קולות, 

טעמים...  פשוט  להתנתק  ולהמשיך  את  חיי  ללא  הזיכרונות.                                                                                                  
קיבלתי  מיורם  דורי,  מארגן  המפגש,  הזמנה  לכנס.  בהזמנה  נכתב: 

 "45  שנים  חלפו  מאז  ֵשרתנו  במדור  תותחנות  בג'וליס...  ניפגש  לערב 
 של  העלאת  זכרם  של  חברינו  שאינם  ונספר  סיפורים  וחוויות  של  פעם, 

 כמנהגם  של  קשישים".                                                                                                                                                                                                    
תגיע,  תגיע,  זה  חשוב.  תפגוש  את  החברים,  אמר  לי  קהלני  בקולו  הסמכותי.                                             
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 לעצמי.   מאז  המלחמה  קיבלתי  הזמנות  למפגשי  החטיבה,  אך  תמיד 
עוד  בא.  שאני  לא  בורח  שאני   השלכתי  אותן  לפח.  הפעם  החלטתי 
 מהעבר  ואני  רוצה להשיב לי  את  “כבודי  האבוד“   ואת  ההכרה  ַבאמת 

 ההיסטורית.  גם  אני  הייתי  על  הטנק  וגם  אני  נפצעתי.                                                                                                                                                                                                                                                                  
אני  לא  מתבייש  ולא  בורח  עוד!                                    

לא  חלף  זמן  רב  ובתיבת הדואר שלי מצאתי  הזמנה  למפגש  חטיבה 
 בלטרון.  ב-20 באוגוסט 2013 הגעתי  למפגש וביקשתי שיכוונו אותי 

אל עידו מור. אחרי כל כך הרבה שנים הייתי  זקוק  לעזרה  בזיהויו.                                                                                                                                   
שלום,  אני  דוד  אפלבוים, אמרתי לו.     

מצטער  שלא  התקשרתי  אליך  עד  היום,  הניח  עידו את  ידו  על  לחיו. 
אתה  נראה  מצוין, המשיך אינסטינקטיבית.                      

לא  בשביל  זה  פניתי  אליך, אמרתי  בפסקנות. רציתי  לברר  איתך  
משהו.  דבר  ראשון,  האם  נפצעת  בטנק  ב- 10  באוקטובר?                            

כן. 
ועוד  משהו  אני  רוצה  לשאול.  מי  היה  התותחן  של  הטנק ש היית בו?                

אני לא זוכר, הודה עידו, לאחר שקימט את מצחו כמה דקות. 
                                                                            בדוק בבקשה  וחזור  אליי  עם  תשובה.        

מיד  את  המקום.  לא  באתי  נתתי  לו  את  כתובת  המייל  שלי  ועזבתי 
 לכנס כדי  לשמוע  נאומים. באתי כדי  לפגוש  את  עידו  ולהביא  לחשיפת 
 האמת:  אני  הייתי  התותחן  בטנק  שנפגע  מהטיל  המצרי.  גם  אני  נפצעתי.                                                                                                                                         
  עוד  באותו ערב, בשעה  אחת עשרה  בלילה,  קיבלתי  מייל  מעידו  מור 

בזו הלשון:                                                                               

ערב  טוב  דוד,              

הסתכלתי  עכשיו  בחומר  שיש  לי.  יש  אפילו  תמונה  שלך  מאותו  זמן. 

לג                               בי  השיבוץ:        יש  לי  תיעוד  של  השיבוץ  מתחילת  המלחמה  ועד  סופה. 

 כשהוצאנו  את  החוברת  הפלוגתית,  הצנזורה  לא  הרשתה  לי  להכניס 
 את  זה,  כי  אפשר  להוציא  מזה  נתונים  על  מספר  נפגעים  וכו'.  אם  נוציא 
 מהדורה  נוספת,  אפשר  יהיה  לתקן  את  זה,  גם  אם  לא  יתנו  לי  לכתוב  את 

 תפקידי  האנשים  אלא  את  שמותיהם  בלבד.                                                                                                                                                                                                                                                                        

לחברה  לארח  ממני  במהלך  המפגש  פנה  אליי  יורם  דורי  וביקש 
לגילה,  אלמנתו  של  חיים  רבינוביץ.  היא  סיפרה  לי שלפני מותו עשה 
 חיים  סרטון  על  החטיבה  ועל  קורותיה  במלחמה. היא  הבטיחה  לשלוח 

 אליי את הסרטון.                                                                                                                                                                                 
צפיתי  הסרטון.  בדואר  דיסק  ובו  לאחר  ימים  אחדים  קיבלתי 
המ"פ  עידו  מור,  שלִצדו  והזדעזעתי.  הסרט  טלטל  אותי  לחלוטין. 
בו,  מספר  על  יום  שנפצעתי  אותו   ,1973 באוקטובר  ב-10   לחמתי 
 פציעתו  ועל  החברים  שנפצעו  יחד  עמו.  הוא  הזכיר  אותם אחד לאחד, 
 כל  אחד  ואחד מהם בשמו, ואותי - לא!  זה  ניער  אותי. עידו  מור,  המ“פ 
 שעמו  הייתי  בטנק  שנפגע  בקרב,  אינו  מזכיר  אותי  כלל!  גם  הוא  וגם 

 חברי  האחרים  לפלוגה  מחקו  אותי.  שכחו  אותי לגמרי!                                                                                                                                                                                                                                                                 
חשתי  כאילו  פטיש  במשקל 25  ק“ג  מכה בי בראשי.  הרגשתי  ש-40 
 שנות  הדחקה  מתפוצצות  לי  בבטן. האם  מחקו אותי לחלוטין?  נפצעתי 
 ביום  הרביעי  למלחמה  מפגיעת  טיל,  עברתי  תהליך  החלמה  ושיקום 
 מורכב  שנמשך  שנים,  ובמשך  כל  התקופה  הזו, 40  שנה,  איש  מהצבא - 
 מהחטיבה  או  מהפלוגה -  לא  יצר  איתי  קשר  ולו גם  שיחת  טלפון  אחת  כדי 
 לברר  מה  מצבי,  מה  שלומי ואם  אני  חי בכלל.  פשוט  מחקו  אותי  לגמרי.                                                                                      

רציתי  להודות  לגילה  רבינוביץ  על  הסרטון  ששלחה  ולשוחח  עמה, 
אבל  היא  לא  ציינה  את  כתובתה  על  המעטפה.  התקשרתי ל יוני  נוקד, 

 שליש  החטיבה,  כדי  לבקש  את מספר  הטלפון  שלה.                                          
אני  כל  כך  מצטער  שארבעים  שנה  לא  דיברתי איתך, היה 

הדבר הראשון שאמר.                 
באמת,  איך  זה  לא  התקשרת  אליי  כל  כך  הרבה  שנים  לשאול אם 

אני  חי  טוב, אם אני  מת? משהו!                    
 טיפלנו  בהרוגים,  בפצועים, במשפחות... גמגם יוני.                                                                                                                                                                                                                         

לא  שאלתי  כדי  לא  להציק לו. לקחתי  גם  על  עצמי  את  האחריות  לנתק 
 מהגדוד.  גם  אני  לא  יצרתי  קשר. אבל  באמת  תהיתי: איך זה? אפילו לא 
 טלפון  אחד  במשך  40  שנה? בלי  לשאול, בלי  להתעניין?  כלום? שלחו 

 מכתבים  כלליים  והזמנות  לכנסים,  אבל  איש  לא  התעניין בי באמת.                                                                                                                                                                                             
למפגש  הבא  של  החטיבה  אגיע  כדי  לפגוש  את  עידו  מור,  אמרתי 
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 המלחמה,  מהרגע  שבו  עליתי  על  הטנק  בשדה  תימן  עד  לרגע  הפציעה, 
ובעיקר  חשבתי  על  תקופת  הטיפולים  בתל  השומר, על  מצבי  הנפשי  ועל 
 ההתלבטויות  הקשות  שהיו  לי  בנוגע  לחזרה  אל  ספסל  הלימודים.  ואז 
 עלתה לנגד עיניי  דמותה  של  מאירה  וייס,  עוזרת  מחקר  באוניברסיטה, 
שאחד  מתפקידיה  היה  לרכז  את  נושא  הסטודנטים  המגויסים.  מאירה 
 הושיטה  לי  יד  יציבה  ואמיצה, תמכה  בי  ללא  לאות  ועזרה  לי  לעמוד 
 על  הרגליים  ולסיים  את  לימודי  באוניברסיטה.  מאז  נצרתי  את דמותה 
שנים  לאחר  המלחמה  למדתי  מנהל  עסקים  באוניברסיטה   בליבי. 
 העברית ושמעתי  שהיא  מלמדת  באותה  עת  באוניברסיטה  בירושלים. 
"חיפשתי  אותה"  בין  האנשים  שחלפו  על  פניי  בשבילי  הקמפוס 
 ובמסדרונות  האוניברסיטה.  תהיתי  מה  היא  עושה  ואיך  היא  נראית,  אך 
 גם  חששתי.  חששתי  לפגוש  אותה  פנים  אל  פנים.  חששתי  לפגוש  שוב 

 את  התקופה  הנוראה  ההיא.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
אבל עכשיו,  לאחר  כל  האירועים  הללו  ולאחר  לילות  ארוכים  עם 
 נדודי  שינה,  החלטתי  לעשות  מעשה  ולהודות  לה  על  שהייתה  שם 
 בשבילי  ועזרה  לי  להיחלץ  מהמצוקה  האיומה  שבה  הייתי  שרוי.  חשתי 
 דחף  לאתר  את  כתובתה  של  מאירה  ולספר  לה  על  הקורות  אותי  מאז 
 אותה  תקופה.  בעזרת  מזכירתי  היעילה  איתרתי  את  כתובת  המייל  של 
 מאירה  וייס,  שכבר  הייתה  לפרופסורית   לאנתרופולוגיה  של  הרפואה 

 באוניברסיטת  בר  אילן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

של  ושעתיים  לפני  תחילת  הצום  כחודש  לאחר  מפגש  החטיבה 
ערב  יום  כיפור  2013,  מצאתי  את  עצמי  יושב  וכותב מכתב  ל מאירה 
 וייס.  בערב  ההוא  של  יום  כיפור,  הוא  יום  חשבון  הנפש  שלי,  חשתי 
 רצון  עז  להודות  למאירה  על ש הייתה  שם  כדי  להציל  אותי.  הייתה  לי 
 תחושה  עמוקה  שאם  יש  אדם  שראוי  לתודתי  ביום  הקדוש הזה,  הרי 
ואם  בכלל  תענה  לי.  ובכל   זוהי  מאירה.  תהיתי  אם  היא  זוכרת  אותי 

 זאת,  ב-18 בספטמבר 2013 כתבתי  לה  מכתב  במייל.                                                                                                                   

אכן,  אתה  התחלת  את  המלחמה  בטנק  של  שוקי  וכך  זה  מופיע  בדף 

 הראשון  של  החוברת  הפלוגתית. מאוחר  יותר,  בגלל  תקלות  קשר  בטנק 
 שלי,  לקחתי  לשוקי  את  הטנק  יחד  אתכם.  ב-10.10,  על " מכשיר", נפצעת 
 ופונית.  זה  מוזכר  בחוברת  הפלוגתית.  לא  דיברו  על  זה  היום  בכנס  יען  כי 

 דיברו  על  ה-9.10  וזה  היה  ב-10.10.                                                                                                                                                                                                                                              
אתה  מוזכר  בחוברת  בעוד  הזדמנות.                 שמח  שיכולתי  לעזור.  אשמח  לעזור 

כך  טוב.  אני  מקנא.                           יש  לך  משפחה?  מה  עם   בהמשך.  אתה  נראה  כל 
 בלופרב?  מה  מעשיו?  מסור  ד“ש  לו  ולמלטה.  הייתי  מארגן  פעם  פגישה.                                                                                                   

להתראות,  לילה  טוב.  שמור  קשר.                      

עידו

נכון,  טנקים  נפגעו,  חיילים  החליפו  טנקים.  לא  מפתיע  שעידו  לא  זכר 
 אותי. עניתי לו מיד:                                                          

עידו  שלום,           

שמחתי  לפגוש  אותך.  היה  לי  חשוב  לסגור  מעגל  וחשוב  לי  לדעת  את 

לדעת  שהזיכרון  שלי  לא  מטעה  אותי.  עברתי  אחרי  המלחמה   האמת, 
 תקופה  לא  פשוטה  אבל  תודה  לאל  השתקמתי.                                                                                                                                            

כיום  אני  סמנכ“ל  כוח  אדם  באלתא,  נציג  ציבור  מעסיקים  בבית  הדין 

אני  נשוי  ויש  לי  שלושה   לעבודה  ומתנדב,  בעיקר  לטובת  נכי  צה“ל.                                                                  
 ילדים  ושני  נכדים.                                                         

אשמח  לקבל  כל  תיעוד  וכל  תמונה  מהתקופה  הזו.  עד  היום,  מסיבות 

 אישיות,  הדחקתי  את  כל  התקופה  הזו.                                                                              
אני  מודה  לך  מאוד  על  התגובה  המהירה.                                    

אשתדל  לארגן  מפגש.  אמסור  לך  את  כל  הפרטים  הידועים  לי.                                                  

ושוב  תודה  ונהיה  בקשר,                     

דוד

 רצף  האירועים  הללו  הרעיש  אותי  ועורר  את  זיכרונותיי.  התרגשותי 
 הייתה  עזה.  מצאתי  את  עצמי  משחזר  בדמיוני  שוב  ושוב  את  כל  מהלך 
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תשובתה  המהירה  של  פרופ'  וייס,  כעבור  שעה  קלה, הפתיעה  אותי  מאוד.                                            

דוד  יקר  מאוד  מאוד,                     

לא  ייאמן,  אבל  אתמול  חשבתי  עליך.  בדיוק  אתמול.  והנה  עכשיו  אני 

 מוצאת  את  מכתבך.                                                                
אני  מאושרת  שכתבת  לי.  כל  כך  מחמם  את  אני  זוכרת  אותך,  כמובן.              

 ליבי  וחשוב  לי.                                   אני  גם  שמחה  שהצלחת, למרות  הכל,  לבנות  לך  חיים, 
 עבודה  ומשפחה.  רבים  לא  הצליחו.  רבים  מדי,  לצערי.                                                                                                  

קראת  את  הספר  שהוצאתי  עכשיו?  “למראית  עין"? הוא  מגולל  סיפור 

 ממלחמת  יום  כיפור,  סיפור  אמיתי. קשה.  אם  לא  קראת,  אני  מזמינה 
 אותך  לקרוא.  נובלה  קצרה.  אילו  היית  בסביבה  שלי  הייתי  שמחה 

 להעניק  לך  אותו  בכיף.                                                                                                                                                             
איה  אתה  גר?  באשדוד?                   

נהיה  בקשר.  חג  שמח,  חיבוק  גדול,                           

מאירה

התרגשתי  לקבל  ולקרוא  את  המייל  שהגיע  כל  כך  מהר  ממאירה,  דווקא 
 בשעות הסמוכות  לאירועי  המלחמה  ההיא  ומיד  עניתי  לה:                                                                                             

פרופ'  מאירה  וייס  שלום,                     

מאוד  התרגשתי  לקבל  ממך  את  המייל.                               

אתמול  בערב  ישבתי  עם  ילדיי  בארוחת  החג.  סיפרתי  להם  על  מה 

 שעברתי  לפני  40  שנה  וגם  חלק  מהקשיים  שחוויתי  לאחר  מכן.  הראיתי 
 להם  את  חילופי  המכתבים  בינינו.  חלק  מהפרטים  הם  לא  ידעו.                                                                                                                                                           

היה  לי  חשוב  מאוד.  הוקל  לי.                                היום  כמובן  שאני  בסדר  גמור.  מתפקד 

 רגיל.  עובד  הרבה  מאוד  שעות,  פעיל  מאוד  ספורטיבית  ועוד.                                            אבל 
 כנראה  שבמועקה  הזו  הייתי  צריך  לטפל.                                                          

בתי  לומדת  במכללה  בראשון  לציון  מדעי  ההתנהגות.                       

לפני  מספר  חודשים  היא  סיפרה  לי  שהיא  צריכה  לקרוא  מאמר  של 

פרופ'  מאירה  וייס  שלום,                     

לחמתי  במלחמת  יום  הכיפורים  כטנקיסט  בסיני ונפצעתי.  הטנק  חטף 

 פגיעה  והתפוצץ.                                                         
הפגיעה  העיקרית  הייתה הלם  קרב.  כתוצאה  מהפציעה  עברתי  תהליך 

בתקופה  זו  הייתי  סטודנט  במגמת   החלמה  לא  פשוט,  בעיקר  נפשי.                                            
 סוציולוגיה  ופסיכולוגיה  באוניברסיטת  בר  אילן. היות שמצבי  הנפשי 
 היה  קשה, החלטתי  להפסיק  ללמוד.  את  היית  כמדומני  עוזרת  הוראה. 
את  עודדת  אותי,  עזרת  לי,  תמכת  בי  ולחצת  עליי  להמשיך  ללמוד. 

 בעזרתך  המשכתי  ללמוד  וסיימתי  תואר  ראשון  בבר  אילן.                                                                                                                                                                                                                         
לאורך  כל  השנים  הללו  סיפרתי  עליך  עשרות  ומאות  פעמים  כעל  זו 

 “שהושיטה  לי  יד  חזקה  ואיתנה“.  לא  הרפית  והוצאת  אותי  מהבור 
 השחור  והעמוק  שבו  הייתי  תקוע. כ-40                                                                           שנה  הדחקתי  את  העניין.  לא 
 דיברתי  וכמעט  שלא  סיפרתי  על  כך  לאיש,  אבל  אותך  הזכרתי  מאות 
 פעמים.                                                                                                                                        לך  אני  חייב  תודה  גדולה  מעומק  הלב  כי  בלעדייך  אני  לא  יודע 

 מה  הייתי  עושה  היום.                                                                                 
המשכתי  במשך  השנים  ללמוד  3  ילדים  ועוד  שני  נכדים.                      + אני  נשוי 

סמנכ“ל  משאבי  אנוש  בחטיבת  אלתא  באשדוד.   ולהשתלם.  אני 
המעסיקים  בבית  הדין  לעבודה                            זה  כ-8  שנים  אני  משמש  נציג  ציבור 
 בתל- אביב                                           ומתנדב  לעיתים  במסגרות  שונות.              היום  אני  מגדיר  את  עצמי 

 כ“נכה  משוקם“.                                                                                                   
למרות  שזה  באיחור  של  40  ולך  פרופ'  וייס  יש  חלק  גדול  בתהליך.                       

 שנה,  אני  מבקש  שתדעי  את  זה!                                                                      
בתודה  מעומק  הלב  ובהערכה  רבה,                          

דוד  אפלבוים     
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 צורך  עמוק  לספר  על  האנשים  המופלאים  שהושיטו  לי  יד  ושעזרו  לי 
 להגיע  למצבי  היום  בתחושה  של  סיפוק  עצום  וניצחון.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

גם  בערב  זה  יצאתי  עם  כמו  בכל  שנה,   ערב  יום  כיפור  1973. 
 החבר'ה  כדי  “לעשות  סיבוב“   על  “הכביש  השחור“   לכיוון  בני  ברק, 
 הכביש  שמוביל  מפתח  תקווה  דרך  בני  ברק  לתל  אביב.  נהגנו  לצאת 
המפסקת,  כאשר  תנועת  הארוחה   אחרי  תפילה  בבית  הכנסת  ואחרי 
 המכוניות  על  הכביש  כבר  דלילה.  בשונה  משנים  קודמות,  בערב 
 זה  נסעו  מכוניות  רבות.  היה  זה  מחזה  נדיר  לראות  מכוניות  נוסעות 
 בבני  ברק  לאחר  כניסת  הצום.  ראינו  תכונה  רבה,  בעיקר  של  מכוניות 

 צבאיות,  ולא  הבנו  מה  קורה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 פרופ'  מאירה  וייס.                                            סיפרתי  לה  איזה  תפקיד  חשוב  היה  לך  בהחלמתי.                                                                                   
ראיתי  אותך    לפני  יום  כיפור  החלטתי  לכתוב  לך  את  המכתב.                          

בטלוויזיה  בקשר  לספר  שכתבת.  לא  קראתי  עדיין  את  הספר  אבל  אקנה 

 אותו  ואקרא.                                                                                            
אני  גר  בראשון  לציון.                     

ושוב,  תודה  גדולה,             

דוד  אפלבוים     

לכאורה,  מאירה  עזרה  לי  בדברים  פשוטים:   דיברה  עמי  בטלפון 
 ועודדה  אותי,  הקשיבה  לי,  עזרה  לי  ללמוד  למבחנים  והשלימה  עבורי 
 את  חומר  הלימוד  שהחסרתי.  נהגתי  לבוא לביתה  ובכל  ביקור  זכיתי 
 לעידוד  ממנה  ומשרגא  בעלה.  הם  תמכו  בי,  הראו  לי  את  האור,  ובעיקר 
עת.  במשך  שנה   הראו  לי  אכפתיות  שכל  כך  הייתי  זקוק  לה  באותה 
יד,  אבל  העזרה  שלה  הייתה  מעשית   אחת  בלבד  הושיטה  לי  מאירה 
 מאוד  ומעצימה  מאוד  עבורי.  היא  לא  הניחה  לי  לשקוע.  ללא  עזרתה 
 לא  הייתי  מצליח  לסיים  את  התואר. בשנה  השלישית  כבר  הסתדרתי 
עצמי.  באותה  תקופה  הלימודים  לתואר  ראשון  היו  קשים   בכוחות 

 מאוד. אקדמאי  נחשב  מעמד  מכובד  ואני  הצלחתי.  עשיתי  זאת. 
בזכות  מאירה  וייס  סיימתי  את  התואר.  היא  הצילה  את  חיי!                                                 

אירועי  החודשים  הללו  גרמו  לי  לרצות  להתבונן  על  התקופה  ההיא,  על 
 כל  מה  שהתרחש  מרגע  הפגיעה  הישירה  של  פגז  מצרי  בטנק  שלי  ועל 
 כל  מה  שאירע  מאותו  רגע  ואילך  בחיי. 40  שנה  לא  העזתי  לעשות  זאת. 
 בכל  פעם  שצצו  זיכרון  מטריד  או  מחשבה  קשה,  התאמצתי  להדחיק 
 אותם.  לא  דיברתי  על  זה,  לא  סיפרתי  על  זה,  לא  עסקתי  בזה.  ניתקתי 

 קשר  עם  חברים  מהצבא.  מחקתי!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ההתרגשות  שחוויתי  במפגשים  האחרונים  הביאה  אותי  למסקנה 
 שהסיפור  נמצא  בתוכי.  הוא  נמצא  שם  כל  הזמן.  אני  חייב  להוציא 
 אותו  החוצה.  אני  חייב  לבדוק  אותו  על  כל  צדדיו.  לבדוק  את  הבחירות 
 שעשיתי  מאז,  כמו  למשל  הסירוב  לקבל  ממשרד  הביטחון  נכות  על 
 סעיף  נפשי,  והרצון שלי להתנדב  למען  פצועי  צה“ל. במיוחד  חשתי 

משמאל, דוד אפלבוים
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המ"פ  עידו  מור  לחם  בטנק  שנפגע,  עלה  על  הטנק  שלנו  ושלח   זה. 
 את  שוקי  המ“מ  לטנק  אחר.  המשכנו אתו בלחימה. שמענו  שבתעלה 
 מתנהלים  קרבות  ושיש  המון  אבדות  ונפגעים  מקרב  החברים  שלנו. 

 התחושה  הייתה  קשה.                                                                                                                                                                                                                                                                                
המשכנו  מערבה.  נלחמנו לא רק במצרים אלא  גם  בעייפות.  נאבקתי 
 לוודא  שאני  ערני.  עוד  יום  ועוד  יום. ביציאה  מאחד  הוואדיות  ראיתי 
 לפתע  במרחק  קצר  שני  טנקים  מצריים  מצודדים  את  התותח  לכיוון 
כיוונתי  את  התותח  ויריתי  על  האחד  ומיד  על  חיכו  לנו.  הם   שלנו. 
בי  אחזה   השני.  השמדתי  את  שניהם.  פתאום  קפאתי  מפחד.   חלחלה 
לנוכח  ההבנה  שהסיכוי  לצאת  ממצב  שכזה  ללא  פגע   קלוש.  ירדתי 

 מהטנק  ורוקנתי  את  בני  מעיי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

זהו  היום  הרביעי  ללחימה.  הערב  החל  באוקטובר.   10 יום  רביעי, 
חשבתי  על  הבית.  ערב  חג  סוכות  עכשיו.  אבא  בדרכו  לבית   לרדת. 
 הכנסת.  הסוכה  כבר  מוכנה.  החג  עומד  להיכנס.                                                                                   עוד המחשבות ה אלה 
 חולפות  במוחי ואני חש  פגיעה  אדירה בטנק.  חטפנו  טיל  והטנק  החל 
 לבעור.  כולם,  מלבדי,  נפגעו. המ"פ עידו  מור  נפגע בפניו  מרסיסים. 
 הטען- קשר  נפגע  וכך  גם  הנהג.  אני  יושב  עמוק  בפנים,  תקוע, ללא 

 יכולת  להיחלץ  מבטן  הטנק  הבוער.                                                                                   
רק  אם  גופנית.  המ“פ  נפל  עליי.  אנצל   למזלי  לא  נפגעתי  כלל 
 אדחוף  אותו  ואקפוץ  מיד  החוצה.  בעודי  מנסה  לברוח  במהירות 
 מהטנק, השליך אותי כוח נעלם לתוך בטנו.    נכנסתי  לפאניקה  איומה. 
ונשארתי מחובר למערכת   שכחתי  לשחרר  את  התופסן  שעל  חולצתי 
 הקשר.   לחצתי  על  התופסן  בכל  הכוח, קפצתי  החוצה,  התגלגלתי  על 

 האדמה  ובתוך  שניות הטנק  התפוצץ.                                                                      

שהיה  התעוררתי  למחרת  בבית  חולים  שדה  בביר  גפגפה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              בצמיד 
מסביב לפרק  ידי נכתבו המילים  “מצב  נפשי  קשה“ .  שהיתי  שם  כמה 
 ימים  שבהם  נתנו  לי  בעיקר  כדורי  הרגעה ומשם  נשלחתי  לבית  חולים 

 אסף  הרופא.                                                                                                                                       

למחרת  בבוקר  החלו  להגיע  ידיעות  על  כך  שמשהו  קורה.  הידיעות 
 היו  בנוסח  גייסו  את  זה  בערב  ואת  ההוא  בלילה,  ואת  זה  מוקדם  בבוקר 

 וגם  את  הבן  של  השכן.   חשנו  שמשהו  גדול  מתרחש.                                                                                                                                                           
ואז,  בשעה  14:00,  נעצר  ברחוב  שלנו  אוטובוס.  חייל ורשימה בידו 
הופיע  בדלת  ביתי  ואמר  לי  להתארגן  ליציאה  בתוך  עשר  דקות.  תחילה 
 רצתי  לבית  הכנסת  כדי  להיפרד  מאבא.  לאמא,  שהייתה  בבית,  אמרתי 
 בחופזה  “קוראים  לי  לצבא“  וחשתי  לארגן  את  התיק.  בדרכי  החוצה 
נתנה לי  אמא  צידה  לדרך,  בקבוק  מיץ  אשכוליות  וכריך  לשבירת  הצום 

 בצאת  יום  כיפור.                                                                                                                                                                                                                                                                
בנקודת  ההתארגנות  שבשדה  תימן, ליד  באר  שבע, שררה מהומה. 
 מצב  החירום  וחוסר  המוכנות  יצר  בלאגן  אימים.   הציוותים  לטנקים 
פעלו  בשיטת  שהגיע.   נערכו  במהירות  ובאופן  אקראי,  בהתאם  למי 
 סתימת  חורים מיידית.  כל  מי  שהגיע  נשאל  לתפקידו:  מה  אתה?  טען-

 קשר,  תותחן,  נהג,  מפקד? -  ומיד  יצרו  צוות  ושלחו  אותו: "לכו  תארגנו 
 לכם  טנק".                                                                       

 את  אנשי  הצוות  בטנק  שלי  הכרתי  היכרות  קודמת.  מפקד  המחלקה 
 שוקי  רפפורט,  הטען- קשר  יעקב  מייל,  הנהג  מיכאלוביץ'  ואני  התותחן. 
 התחלנו  לארגן  טנק,  אך  היה  מחסור  בציוד  חיוני.  אפילו  משקפות  לא 
 היו.  "צאו    לדרך  ובהמשך  הזמן  תקבלו",  אמרו  לנו.  אבל  מפקד  טנק 
 שיוצא  לדרך  ללא  משקפת  אינו  אלא  מט“ק  שיוצא  להילחם  בעיניים 

 עצומות.  כך  יצאנו  למה  שהתברר  בהמשך  כמלחמת  יום  הכיפורים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
הפלוגה  שלנו  מנתה 11 טנקים. נסענו על  הזחלים. לא  היו  מובילים. 
 כאשר  יושבים  עמוק  בתוך  הטנק  הנסיעה  מטלטלת.  כל  אבן  מקפיצה. 
זה  מתיש.  המחסור  בציוד  הוסיף  לתחושה  הקשה.   כמה  מהלוחמים  היו 
 חברים  טובים  שלי  עוד  מהשירות  הסדיר  ובהם  אריה  מלטה ו סולומון.                                                              
 מחנה טסה.  ענני  חול  אפפו  אותנו.  ראינו  ונשמנו  חול  וחול.  אכלנו 
בתוך  תא  השענתי  את  ראשי  על  חתיכת  ברזל   בטנק,  ישנו  בטנק. 

 התותחן  וכך  ישנתי.  בעיטה  ברגל,  או  צעקה,  ואני  מתעורר.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
כבר  ביום  הראשון  פגשנו  באויב  וניהלנו  קרבות  וכבר  בשלב  הזה 
 היו  נפגעים.  נלחמנו  במשך  שלושה  ימים.  טנקים  נפגעו  בזה  אחר 
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-  הורים,   את  הקרובים  לי  ביותר.  איש  ממעגל  האנשים  הקרובים לי 
 אחים,  בני  משפחה  וחברים -  לא  ידע  מהו  באמת  מצבי  ומה  אני  מרגיש 
ולכן  הבדידות  הייתה  קשה  מנשוא. לא דיברתי על כך  גם  עם  חברים 

 שאליהם  הייתי  קשור  קשר  אמיץ  וקרוב  בזמן  השירות  הצבאי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
הוריי  לא  באו  לבקר  אותי  כי  לא  הייתה  להם  דרך  קלה  להגיע 
 אליי,  אבל  הם  דאגו  לי  מאוד.  יום  אחד  הופיע גיסי  והבריח  אותי  מבית 
 החולים בעודני  לבוש  בפיג'מה.  הוא  הסיע  אותי  הביתה  כדי  שהוריי 
 ייווכחו  שאני  לא  פצוע,  ומיד  החזיר  אותי  לבית  החולים.  כאשר  הורי 
ראו  אותי  בריא ושלם לכאורה, ללא שום שריטה,  הם  נרגעו,  האמינו 

 שהכל  בסדר  ולא  חששו  לי עוד.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
בבית  החולים  התחלתי  לעשן.  עד  אז  לא  נגעתי  בסיגריה.  חילקו  לנו 
 סיגריות  שהיו  בחבילות  שאזרחים  שלחו  לבתי  החולים. רק אחרי כ-20 

שנה הפסקתי לעשן.                                                                                                           
בבית  החולים  שהיתי  במשך  כשבועיים  ומשם  שלחו  אותי  להחלמה 
שלא  עזבו  אותי,  הסיוטים  והחרדות  חרף   בבית  גולדמינץ שבנתניה. 
 שבתי  הביתה  והמשכתי  בטיפולים  פסיכיאטריים  לאורך  שנה  שלמה. 
הטיפול  כלל  מפגשים  עם  פסיכיאטר  של  משרד  הביטחון. הוא רשם 
 תרופות  הרגעה  וערך איתי שיחות רבות.  הרבו  לשאול אותי שאלות 

כגון: " מה  אתה  מרגיש?" ו"איך  עובר  עליך  הלילה?"                                                                 
הפסיכולוג  זאב  בראונר  לימד  אותי  שאחד ההישגים  הגדולים  של 
אדם הוא  להגיע  לפסגת  ההר  שעליו  הוא  מטפס.  לממש  את  האתגר. 
במהלך  הטיפוס  על  הר  גבוה  הוא  נאלץ   למגר  את  הקושי.  פעמים,  
 לסגת  מעט  לפני  ההתקדמות  הבאה,  אך  מה  שייזכר  לו  זה  ההגעה 
 ליעד  ולא  העובדה  שנאלץ  לסגת  מהדרך  מדי  פעם בפעם. הירידה היא 
 לצורך  עלייה.  “זה  מה  שקורה  לך  היום“,  אמר. " אתה  במצב  של  ירידה 
 והתמודדות  בדרך  להגיע  ליעד ו אין  כל  ספק  שתגיע  לפסגה". השיחות 

איתו עזר לי להירגע.                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          מהי  תחושת  הלם  קרב?  איש איש בדרכו.  הבנתי זאת כשדיברתי  עם 
 חברים  שעברו  חוויה  דומה. לא  ישנתי  בלילות,  גמגמתי  ובמיוחד  חשתי 

בית  החולים  היה   עינוי  עבורי. זכיתי בכל  הסימפטומים  של  הלם  קרב 
וגמגום.  האשפוז  והטיפול  ביעותי  לילה  כגון  רגשות  אשם  קשים, 
 לכשעצמם  היו  אף  הם טראומה  נוראה.  לא  אוכל  לשכוח  את  הטיפול 
וברגליי  ותקעו  לי  מזרק  עם   שניתן  לי:  ארבעה  בריונים  תפסו  בידיי 
 מחט  בעובי  של  עט  ובו  סודיום  פנטוטל. בכל  הזרקה  צרחתי  עד  השמים 
 ואיבדתי  את  ההכרה.  לימים  הבנתי  שמטרת  הטיפול   הייתה  לערפל   
ולהביא אותי  למעין  מצב  היפנוטי  שיאפשר  לרופאים  להבין  ממה  נובע 
 ההלם.  הסברה  הייתה  שברקע  של  כל  הלם  קרב  יש  אירוע  טראומטי 
 קודם  שחווה  המטופל,  וששחזורו  עשוי  להרגיעו  ולשחררו  מההלם. 
הרופאים  ציפו  שבמצב  של  איבוד  הכרה  אספר  על  החוויה  הטראומטית 
 מהעבר  שהובילה  אותי  לתחושת  ההלם.  עד  היום  המילים  “סודיום 
של  האיומה  את  התחושה  לי  ומחזירות  סיוט   פנטוטל“  גורמות  לי 
הטיפול. שיטת  טיפול  זו  אינה  מקובלת עוד  והשימוש  בחומר  זה  נאסר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

בדידות  איומה.  אמנם  ביקרו   הקושי  העיקרי  שלי  היה  הבדידות.  
אותי  בני  משפחה  וחברים,  אבל  הייתי  בעולם  אחר.  בתוך  תוכי  הייתי 
עליי  אף  לא  שעובר  במה  כך  שלא  הצלחתי  לשתף  כדי  עד    מיוסר 

דוד אפלבוים  | |  לא על ההלם לבדו. החיים שאחרי



124125

לאחר  המלחמה,  הפציעה  והאשפוז  בבית  החולים,  חזרתי  הביתה. 
המשכתי  להיפגש  עם  חברי  הילדות  שלי אך בכל זאת  חשתי  בדידות 
 ומועקה  שלא  עזבו  אותי  לרגע. פעמים רבות חלמתי  בהקיץ  וסבלתי 
 מנדודי  שינה.  כלפי  חוץ  הכל  נראה  בסדר,  הרי  לא  הייתי  פצוע... 
  הוריי  אמרו  לי:  “אתה  חי?  אתה  שלם?  ה'   שמר  עליך!  אתה  צריך 

 לחזור  בתשובה“.                                                                                                                                                                                                                                                    
עבדתי   במפעל  היהלומים של אחי,  כפי  שעשיתי  לפני  המלחמה, 
 בזמן  הלימודים  באוניברסיטה.  הייתה  זו  עבודה  נוחה,  גמישה  והרווחתי 
 מצוין. אפילו  עשיתי  עסקים,  קניתי  ומכרתי  אבני  חן. ניהלתי  אורח  חיים 
 נורמטיבי.  לא  שיתפתי  איש  במצוקות  שחוויתי,  אבל  הרגשתי  “סדוק 
מבְפנים".  במהלך  השנה  הראשונה  המשכתי  בטיפול  הפסיכולוגי.  כל 

 כך  רציתי  לחזור  לנורמליות.                                                                                                                                                                                                                                
החלטות,  מבלי  לדעת  מה  יהיו  שתי  קיבלתי   באותה  תקופה 
ששתיהן  היו  גורליות  התברר   השלכותיהן  לטווח  הרחוק.  בדיעבד 
 וכיוונו  את  חיי.                                                              הראשונה  שבהן הייתה  ההתנגדות  לקבלת  נכות   נפשית 
 ממשרד  הביטחון.                                   בחודש  הראשון  שלאחר  הפציעה, תוך  כדי  טיפול 
 פסיכיאטרי  בבית  החולים,  נשלחתי  לוועדה  רפואית  לשם  הערכה.  
דיברו  איתי  על  הורדת  פרופיל  ועל  נכות  על  רקע  נפשי.  סירבתי 
 בנחרצות.  בשל  הפגיעה  באוזן  התעקשו  חברי  הוועדה  לקבוע  לי  נכות 

 לצמיתות.  אבל  נכות  על  רקע  נפשי?                                                                                                                        
אינני  יודע  מאין  התגבשה  בי  תחושה  עמוקה  כבר  אז  שאם  אקבל 
 הכרה  רשמית  בנכות  על  רקע  נפשי,  לא  אוכל  להשתקם  עוד ואשאר  נכה 
 כל  חיי.  אולי  זכרתי  מהקורס בפסיכולוגיה, בלימודיי  בשנה  הראשונה 
 באוניברסיטה,  את  המושג  “רווח  משני“, האומר שאם  קרה  לך  משהו 
 שלילי  וניצלת אותו להפקת רווח, לא  תוכל  להתגבר  על  הקושי הזה. 
 הוא  לעולם  לא  יעזוב  אותך.  קראתי  על  אלמנת  צה“ל שהניחה לאימה 
לטפל  בה. האם טיפלה במסירות בבתה האלמנה במשך זמן רב, אך 
ופסיבית.  רק  לאחר  שהאם מתה,  אדישה  ונותרה  לא  השתקמה  הבת 
היה  הרווח  האם  לתפקד  באופן  תקין.  הפינוק  של  ושבה  הבת   קמה 
 המשני של הבת  מהמשבר  שנקלעה אליו,  והיא  נותרה  פגועה  כי  לא 

 רגשות  אשם.  מראה  הטנק  המתפוצץ  לאחר  ההיחלצות  הטראומטית 
 שלי  מתוכו  שב  אלי  שוב  ושוב. המחשבות  המייסרות  על  שני  החברים 
בחיים,   שחילצו  אותי  מהתופת  ויומיים  אחר  כך  נהרגו.  ואני  נותרתי 

 נושם,  צועק,  שומע  קולות  ורואה  מראות.                                                                                    
הטריפה אותי המחשבה   שהם  נהרגו  ואני  ניצלתי.  למה  ניצלתי  והם 
 לא?  איך  זה  שלוחם  יחיד  מתוך  ארבעה  יצא  ללא  שריטה  ואילו שלושת 
האחרים שהיו אתו באותו טנק  נפצעו?  זה  מזל  או  טרגדיה?  זה  נס שמצא 
אותי,  או  קללה?  להודות  לאלוהים  או  לכעוס  עליו?  ולמה  לא  חזרתי 

 להילחם?  הרי  לא  נפגעתי גופנית, היו  לי  יותר  שאלות מתשובות.                                                                       
ומתגברות.  הגוף  קפוא  אבל  המחשבות  האשם  כבדות   רגשות 
  מתרוצצות בראש  ללא  הרף.  לא  מצאתי  מנוח, לא  ביום  ולא  בלילה. 
 הרגשתי  רדוף,  חסר  אונים,  מותש  ועצוב  מאוד  עמוק  בפנים.  לא 
 הצלחתי  להשתחרר  מהמחשבות  הללו.  הן  ליוו  אותי,  הציקו  לי ורדפו 
 אותי  במשך  שנים.  הן  הבזיקו  ברגעים  לא  צפויים  ובלא  קשר  הגיוני 

 לתוכן  הסיטואציה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
אף  החרדות  והעצבות, נהגתי  לפקוד  ביום  על  בשנה,  שנה  מדי 
מחשש  שיזהו  אותי.   תמיד  עמדתי  בצד,  את  בית  העלמין.  הזיכרון 
חששתי  שמא  ישאלו  אותי  שאלות.  חששתי  שאלמנה תשאל אותי מה 
 בדיוק  קרה  ברגע  שבעלה  נהרג.  חששתי  משאלה  של  אם  שכולה  על 
 רגע  הפגיעה  בבנה. מה  אוכל  לענות  לה?  זה  סיוט.  עמדתי  בצד,  בשקט. 

 לא  הזדהיתי  ולא  סיפרתי.                                                                                                                                                                                                                                                    
גם  בבית  לא  סיפרתי דבר.  חשבתי  שהם  רואים,  מרגישים,  מבינים. 
רק  כעבור  שנים  התברר  לי  שנראיתי  “אדם  מתפקד“   לסובבים  אותי. 
אם  ידעו  היה  להם  שהכל  בסדר.  שאלתי  את  אחיי  ואחיותיי  נדמה 
 מה  עבר  עליי  בתקופה  ההיא.  התברר  שהם  לא  ידעו  מאומה  על 
 ההתמודדות  שלי  עם  הלם  הקרב. אני  לא  דיברתי.  המציאות  גם היא 
 לא  זימנה  לי  מעגל  משפחתי  או  חברתי  שיכולתי  לדבר בו  על  מצבי. 
 תחושת  הבדידות  הייתה  איומה.                                                                                                                                                                                                              גדלתי  בבית  שלא  מדברים בו.  הכל 
 נמצא  בפנים.  בלב.  גם  אני  בחרתי  שלא  לדבר ולכן  הבדידות  הייתה  כל 

 כך  תהומית.                                                                                                                                                                                                         
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הביתה.  לא  קיבלתי  שום  הסבר.  לא  הבנתי  מה  קרה,  הרי  הייתי  במסלול 
 של  קידום  בכיר  ועד  לאותו  יום  לא  קיבלתי  תלונות  על  תפקודי.  איש 
 מהמנהלים  לא  נתן  לי  הסבר כלשהו, רשמי או לא רשמי. ההנחה  שלי 

היא,  ברמת  ודאות  גבוהה, שגילו שאני  סובל  מהלם  קרב.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
הרגשתי  שעולמי  מתמוטט  עלי.  כאשר  אמרו  לי  “לך  הביתה“   מבלי 
 להסביר  את  הסיבה לכך  ומבלי  לאפשר  לי  להסביר את עצמי  לממונים, 
התערער  הביטחון  העצמי שלי.  מירי  עמדה  לִצדי, שותפה  ותומכת. היא 

לא  הראתה  שום  סוג  של  לחץ  ואף  לא  שאלה בדאגה  "אז מה  יהיה? “                                                                                                                                                                                                      
חזרתי  לעבוד  ביהלומים  אצל  אחי.   הייתי  צריך  לפרנס  משפחה. 
בד בבד  נאלצתי  שוב  לשלוח  מכתבי  פנייה  למקומות  עבודה.  שלחתי 
של  קורות  חיים  ובמשך  זמן  רב  לא  קיבלתי  כלל  מכתבים   עשרות 
 תשובה.                                                                                                                    יום  אחד  קיבלתי  מברק  מאשדוד,  כמקובל באותם ימים כשרצו 
שהודעה תגיע במהירות.  הזמינו  אותי  לראיון  עבודה  באלתא,  מפעל 
 של  התעשייה  האווירית.  את  היום  הזה  לא  אשכח  לעולם ו כל  פרט בו 
 חרוט  בזיכרוני.                                                                                                                                          הוזמנתי  לשעה  14:00  והגעתי  בשעה  היעודה.  לחדר 

 נכנס  אדם  רזה שהתנודד קלות. זה  היה  אריה  סיון.                                                                                                                    
בוא,  היכנס  אליי,   אמר  בקצרה.      

נכנסתי  לראיון  שנמשך  כחצי  שעה.                                                  
יש  לך  זמן?  שאל.                        

כן,  למה?                    
אני רוצה  שתיפגש  עם  מנהל  משאבי  אנוש  של  אלתא.                                     

בראיונות  קצרים  שבסופם  הודיעו  לי  תמיד  הייתי  עד  לריאיון  ה זה  
מיד  לריאיון  נוסף  אצל  לא  מתאים.  והנה,  כאן  שולחים  אותי   שאני 

 נחום אבישר,  מנהל  משאבי  אנוש,  כדי  להמשיך  את  תהליך  הקבלה.                       
בשעה 15:30  נכנסתי לריאיון אצל נחום אבישר ואחריו שלח אותי שוב 

 לאריה  סיון.   
יש  לך  עוד  קצת זמן?  שאל אריה.                              

כן, למה?                  
אני רוצה  שתלך  לביטחון.                         

שוב  אל  אריה  18:30  חזרתי  נכנסתי  למתחקר  ובשעה   17:00 בשעה 

 הסכימה  לוותר  על הפינוק.   כשהפינוק  פסק,  היא  השתקמה  ולקחה  את 
לקבל  מהוועדה  הרפואית  אחוזי  שהסכמתי  הסיבה  זו   חייה  בידיים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 נכות  לצמיתות  רק  על  הפגיעה  בשמיעה  באוזן  שמאל.  קבעו  לי  10% 
ואופן לקבל  וזה  היה  בסדר  מבחינתי. לא הסכמתי בשום פנים   נכות 
נכות על סעיף נפשי.  החלטתי  להמשיך  בחיי  למרות  הסבל  היום-יומי. 
 משמעות  החלטה  הזו  היא  ויתור  על  תגמול  חודשי  של  אלפי  שקלים 

 לכל  ימי  חיי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
לרמה  שתשפיע  על  המשך  פרופיל  לי  לא  הסכמתי  גם  שיורידו 
 השירות  שלי  במילואים.  נלחמתי  להעלות את הפרופיל  בחזרה.  ידעתי 
שלא  יאשרו  לי  להילחם  שוב,  אבל  חזרתי  מיד  לשירות  מילואים  בבית 
 הספר  לשריון  כמדריך.  הייתי  כמו  כולם.  כמו  החברים  שלי  שנקראים 

לשירות מילואים  בכל  שנה.                                                                                                                                                                                                            
ההחלטה  השנייה  שקיבלתי הייתה  לחזור  ללימודים  באוניברסיטה.                          
עם סיום לימודיי התחלתי  לחפש  מקום  עבודה. זה מסע  סיוטים.  שלחתי 
 קורות  חיים למקומות  עבודה  רבים.  הלכתי  לראיון  בחברת  ביטוח  ולא 
 התקבלתי.  עבדתי  בכמה  מקומות  ובכל  מקום  פיטרו  אותי  בתוך  זמן 

 קצר.  “אתה  עובד  טוב“,   אמרו, והוסיפו – "לך  הביתה“.                                                                                                                                                                                                         
תסמיני  הלם  הקרב  נותרו  כפי  שהיו.  בכל  אותה  תקופה  נמשכו 
 הסיוטים,  סבלתי  מהזיות  בהקיץ  ולא  ישנתי  בלילות.  לאחר  שנים 
 שאלתי  את  מירי  מה  הרגישה  בשנים  הראשונות?  “לא  כל  כך  הרגשתי“, 
ענתה.  הרי  לא  קמתי  בלילה  אחוז  אימה,  או ש צרחתי  מתוך  שינה.  הכל 
 היה  כבוש  בתוך  תוכי.  מעולם  לא  הערתי  אותה  בלילות  כששנתי נדדה. 
 ומירי  לא  הציקה  לי  בשאלות.  היא  ידעה  את   העובדות והכירה בדיוק 
את  המצוקות  והבעיות  שלי.  באותה  תקופה כבר היינו הורים לבתנּו 
הבינה,  קיבלה  ותמכה.  הכל  היא  שנשאה  בעול.   הבכורה  ומירי  היא 

 נעשה  ברוח  טובה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

התקבלתי  לעבודה  בבנק  גדול,  בתפקיד  יועץ  לניירות  ערך.  עמדתי 
 בכל  ההכשרות  הנדרשות  וכבר  מהתחלה  נחשבתי  כעתודה  ניהולית. 
 כעבור  שמונה  חודשים  ניגש  אלי  מנהל  הסניף  ואמר  לי בפשטות ללכת 
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זכיתי לתחושה של  “צפירת  הרגעה“ .                                                                                                                                                                                                                                                                             
עבדתי  בכל  יום  מבוקר  עד  לילה.  התחלתי  לעבוד  ביוני.  בדצמבר, 
נרות  בחג החנוכה,  יצאתי מהעבודה מאוחר מכדי להספיק להדלקת 
בחוג המשפחה.  נאלצתי  לעבוד  עד שעות מאוחרת ולוותר  על  דברים 
רבה.  הוצאתי  את   רבים  למען  העבודה.   זה  היה  תפקיד  עם   אחריות 
 הנשמה  ואת  הלב.  מתוך 39 שנות  עבודה  בתעשייה  האווירית,  עבדתי 
37  שנים  מבוקר  עד  לילה,  שישה  ימים  בשבוע. תוך  זמן קצר  השתלבתי 
רב  בעבודה.  ראיינתי  עניין   במערכת,  הרגשתי  נוח  וטוב  וגיליתי 
 מועמדים, עסקתי  בקידום  עובדים והתקדמתי  לתפקידי  ניהול  בכירים 
 ומשפיעים  במערך  משאבי  אנוש של התעשייה  האווירית. במשך  הזמן 

 הרגשתי  ש"אות הקלון" כביכול נמחק והייתי  מאושר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
לי  העת  השכפ“ץ,  “המגן  החי“   שלי,  שהשיב   אריה  סיון  היה  כל 
את חיי שאבדו כמעט במלחמה.  עבודתי  באלתא  נתנה  לי  הרבה  יותר 
 מפרנסה.  העבודה    העניקה  לי  חיים.   העבודה  היא  המקום  בה'  הידיעה, 
שבו  יכולתי  להביא  לידי  ביטוי  את  עצמי.  המקום  שנתן  לי  כבוד  עצמי 
ללא  למשפחתו  ולעצמו.  כאדם  מועיל  לחברה,    כמפרנס  משפחה, 
העבודה  שבה  ניתנה  לי  הזדמנות  לבטא  את  כישוריי,  ליהנות  מעשייה 

 ומתחושת  הצלחה,  חיי  היו  אומללים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 במרכז  חיי  עומדת  הפציעה.  הטראומה  והפוסט  טראומה.  היא  לעולם 
הרופאים  לא  ידעו  איך  לטפל  בה   תהיה  שם  וכבר  התרגלנו  זה  לזה. 
 כאשר קרתה,  אבל  אני  מרגיש  גאווה  קטנה  על  שהצלחתי  להתמודד 
אף   עִמה,  על  שהצלחתי  לחיות  חיים  מלאים,  מועילים  ושמחים  על 
 נוכחותה.  פעמים  אני  חש  מעין  ניצחון, אולי  ניצחון  הרוח  על  החומר,  
אך  לרגע  איני  שוכח  את  מי  שסייע לי  בדרך, שתמך,  עודד,  יעץ  ואמר 

 מילה  טובה.  אני  לא  יכול  לשכוח  אותם.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
כשאני  מתבונן  לאחור  על  חיי  אני  חש  שמחה  וסיפוק.  אני  מרגיש 
בתוכי  שהיו  הסדקים   שלם  עם  דרכי,  עם  החלטותיי  ועם  מעשיי. 

התאחו.  אני  כבר  יודע  טוב  יותר  לשתף, לדבר,  מבלי  לגמגם.                                                                                                                                                            
       

 סיון. הוא  הסביר  לי  שכל  מועמד  צריך  לעבור  את  התהליך  הזה  וחייב 
ביטחוני.  הוא  גם  הציג  בפניי  את  השכר  המוצע  לי,   לעמוד  בתחקיר 

כשליש  מהשכר  שהרווחתי  בעבודה  ביהלומים.                                                                                                                                                                                                
עברתי  במשך  זמן  קצר,  בנוהל  מזורז  מאוד,  את  מבחני  הקבלה. 
 נבחנתי  במבחן  פסיכומטרי,  עברתי  עוד  ראיון  ולאחר  מכן  עוד ראיון 
 אחד.  רק  בשעה שבע וחצי בערב בערך  יצאתי  מאשדוד הביתה.  מירי 
 השתגעה  מדאגה.  היא  ידעה  שאני  הולך  לראיון  עבודה,  אך  השעות 

 נקפו  ואני  לא  הודעתי  על מה שקורה איתי.                                
כמה  ימים  קיבלתי  הודעה  שהתקבלתי  לעבודה  במחלקת  לאחר 
 התעסוקה.  נכנסתי לתפקיד  בהדרגה.   מתחם  משאבי  האנוש  של אלתא 
היה  קטן  וצפוף.  אריה  סיון,  הבוס  שלי,  הוא  שעיצב  את  האישיות 
 התעסוקתית  שלי.  למדתי  ממנו  המון.  הוא  בחור  אינטליגנטי,  טוב  לב 
וישר עד  מאוד,  עם  חיוך  תמידי  על  פניו.  אריה  הוא  מנהל  שנותן  המון 

 גיבוי  לעובדיו.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
שלושה  שבועות  מיום  תחילת  עבודתי  נקראתי  למחלקת  הביטחון 
 של  המפעל  ואז  החל  סיוט  שנמשך  שנה  שלמה.   התחקיר  הביטחוני 
שהתחלתי  לעבוד.  ניצבתי  מול  שלושה  קב“טים  אחרי  גם  נמשך 
שישבו  מעלי  בתנוחה  מאיימת  ושאלו  שאלות  שחדרו  לי   קשוחים,  
 לעצמות  על  סיפור  הלם  הקרב.  אנשי  הביטחון  הבינו  שהתקבלתי 
לעבודה  בשל  הלם  באלתא  בטעות.  אסור  היה  לקבל  אותי  לעבודה 
הם  עשו  הטיפולים  הפסיכיאטריים  הקשים  שעברתי.    הקרב  ובשל 
שיגרמו  ולא  הפסיקו  לאיים  עליי   הכל  כדי  להוציא  אותי  מהארגון 
לפיטוריי. אני  המשכתי  לעבוד  כרגיל  והמנהלים שלי  שידרו  לי  שהכל 
 תקין.  הפגישות  עם  אנשי  הביטחון  נמשכו  חודשים  ארוכים.  שוב  ושוב 
 הציקו לי  בשאלות  ואיימו  עלי  בפיטורין.  שוב  ושוב  נאלצתי  לספר  על 

 הטיפולים  שעברתי  לאחר  המלחמה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
המפגשים  עם  הקב“טים  גרמו  לי  לנדודי  שינה  ולסיוטים  בלילות. 
 מחשבות מטרידות על  “מה  יהיה  אם  יפטרו  אותי  שוב ומה  אעשה  עם 
 החיים  שלי" הציקו לי יומם וליל.  נדודי  השינה  היו  קשים  במיוחד  לפני 
כל  תחקיר ואחריו.  רק  כעבור  שנה  קיבלתי  קביעות  בעבודה  ורק  אז 
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משאית  לידנו  חולפת  בפעם  פעם  שמדי  ראיתי  הביתה  חזרה  בדרך 
צבאית שאוספת מהבתים חיילים שיצאו לחופשה. 

יום הכיפורים

בוקר. שוב צעדנו אחי ואני לבית הכנסת. ראיתי לאורך הרחוב שלטים 
עם מספרי יחידות צבאיות, שלידם אמורים להתייצב חיילי מילואים. 
על  נושאים  מילואים,  חיילי  נאספו  כבר  האיסוף  מתחנות  חלק  ליד 

כתפיהם תיקים עם ציודם האישי. 
על אף קדושת יום הכיפורים, הלך הרחוב המרכזי בבני ברק ונעשה 
סואן יותר ויותר. מכוניות נסעו לכל הכיוונים והתנועה בעיר החלה 
להיראות כמו ביום חול. באותה עת כבר לא היה לי ספק שמשהו רציני 
עומד להתרחש ושאולי אנחנו באמת על סף מלחמה שעומדת לפרוץ 
בכל רגע. אמרתי לאחי שאם השמועה נכונה ובאמת תפרוץ מלחמה, 
קרוב לוודאי שעד שיגייסו אותי ואת כל החטיבה יעבור זמן רב, ועד 

שנגיע עם הטנקים לסיני יבלמו אותם הכוחות המוצבים שם. 

 חולפים חיי לנגד עיניי במלחמת 
יום הכיפורים 

 צבי הוד )עודד(
תותחן מגח, גדוד 407, חטיבה 600

יצאתי למלחמה עם פנקס קטן בכיס החולצה שלי ובמהלך המלחמה 
כתבתי בו על אירועים מיוחדים שקרו לי. לדאבוני, לאחר המלחמה 
הפנקס אבד. נאלצתי לתאר את מה שהיה על סמך הזיכרון שלי ושל 

חיילים ומפקדים ששירתו איתי בקרבות. 

ערב יום הכיפורים 

הביתה  בדרכי   .1973 באוקטובר   5 הכיפורים,  יום  וערב  שבת  ליל 
מהעבודה קניתי עיתון וראיתי בדף האחורי כותרת המספרת שהמצרים 
חציית  את  ומדמים  סואץ  תעלת  ליד  גדול  צבאי  תרגיל  מקיימים 
התעלה. גורמי הביטחון, כך נאמר, עוקבים אחרי מהלך התרגיל. כמו 
רבים אחרים, גם אני חשבתי שמדובר באמת בתרגיל ושלא נשקפת לנו 
שום סכנה מכך. לרגע לא העליתי בדעתי שהתרגיל הזה הוא הטעיה 
ושהמצרים אכן מתכוונים לחצות את התעלה ולצאת נגדנו למלחמה. 
לראות  הופתעתי  הכנסת.  אחי לבית  עם  צעדתי  החמה  שקיעת  לפני 
מדי פעם בפעם רכב חולף ברחוב הראשי, מראה חריג מאוד בעירי בני 
ובחג מרכז העיר חסום למעבר מכוניות. בזמן התפילה  ברק. בשבת 
שמעתי התלחשויות של המתפללים. אחד מהם אמר לי שיש שמועה 
שאומרת כי "מחר עומדת לפרוץ מלחמה בינינו ובין צבאות ערב!" זה 

נשמע לי הזוי לחלוטין ולא האמנתי לאפשרות הזאת. 
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לשריון, נהרג ב-21 באוקטובר בקרב על "מיסורי"1. 
בנסיעה הארוכה על הכביש לסיני נסדק מיכל הדלק הימני. הנהג שלנו, 
פישר מרצ'ל, הבחין שמד הדלק מראה שהמכל מתרוקן במהירות רבה. 
התקלה אילצה אותנו להתעכב, לחפש מכלית דלק ולתדלק. בינתיים 

היחידה שלנו התקדמה ועברה למקום אחר. 
כאשר הנזילה החמירה ולא ניתן היה להמשיך עוד, קיבלנו הוראה 
לדאבוננו,  הסדוק.  המיכל  את  ולהחליף  לסדנה  הטנק  את  להכניס 
הטנק הושבת למספר ימים כי לא נמצא בסביבתנו מיכל דלק חליפי. 
בזמן ההמתנה הגיעה הזמרת מירי אלוני והופיעה במחפורת שהייתה 
לידנו. הצטרפתי לצופים. באמצע ההופעה צעק לפתע אחד החיילים, 
"מתקפת מטוסים". בן רגע התפזרו החיילים לכל עבר וחיפשו מחסה. 
גם מירי אלוני נאלצה להפסיק את ההופעה ולחפש מחסה כמו כולם. 
בזמן המנוסה ראיתי מיג מצרי חג באוויר ותוקף את כוחותינו, אך נפגע 
וצלל לקרקע, מיד לאחר המתקפה חזרנו למחפורת ומירי שבה להופיע. 
לאחר ההופעה ניצלנו את ההזדמנות וביקשנו ממירי ומהמלווה שלה 
וחלק  שיעבירו ד"ש למשפחות. חלק מהחיילים מסרו מספרי טלפון 

מסרו גלויות. 
לאחר שחזרנו לסדנה התברר שהחלפת המיכל תארך כנראה עוד 
ההמתנה  זמן  את  לנצל  הטנק,  צוות  אנשי  החלטנו,  ולכן  ימים  כמה 
את  להרגיע  שנוכל  קיווינו  בבית.  קצרה  לחופשה  ליציאה  הארוך 
המשפחות שבעורף, הדואגות לשלומנו. סיכמנו שבכל פעם ֵיצא איש 
יצאתי לחופשה  נוסף.  צוות  איש  יצא  ורק לאחר שיחזור  צוות אחר, 
קצרה. רציתי מאוד לפגוש את משפחתי ואת ארוסתי. הפגישה הייתה 
מרגשת ברמות שקשה לתאר. בני המשפחות שלנו שמחו לראות אותי 
בריא ושלם. ארוסתי סיפרה לי שבזמן המלחמה ניסתה לברר פרטים 
על שלומי ועל שלום שאר החיילים שגייסנו. לתדהמתה, כמעט בכל 
בית שהתקרבה אליו, ראתה שיש התגודדות של אנשים בפתח הבית 

“לכסיקון“  לציר  “טלוויזיה“  תעוז  בין  רחב,  למתחם  צה“לי  קוד  שם   - מיסורי   .1
הסמוך לתעלת סואץ. נמצא מצפון לחווה הסינית.

קרובות.  לעיתים  גיוס  תרגילי  ערכנו  במילואים  שירותי  במהלך 
בתרגילים הוטל עליי להיות ראש חוליה, זה שמקבל תיק משליח עם 
צווי גיוס ומעביר את הצווים לחיילי היחידה. חיכיתי בקוצר רוח להגעת 
השליח וברגע שהגיע יצאתי מיד להביא את הצווים לנקראים לגיוס. 

פרוץ  לפני  ספורים  חודשים  התארסנו  אלי.  הצטרפה  ארוסתי 
המלחמה והיינו אמורים להתחתן ב-23 בנובמבר 1973. תחילה הבאנו 
לי  כבר המתינו  קרוב לביתי. חלק מהם  לחיילים שגרים  הצווים  את 
מחוץ לבית כי ידעו שאני בדרך אליהם. הגעתי לביתו של שכני, קצין 
המבצעים ביחידה שלנו, דב גרנק, שלצערי נפל במלחמה. הוא הציע 
לי את עזרתו בחלוקת הצווים והתנדב להסיע אותי במכוניתו לבתיהם 
של חיילים שגרים רחוק מממני. בגמר החלוקה סיכמתי עם דב שאכנס 
לביתי לקחת את חפציי, שאפרד מארוסתי וממשפחתי ואבוא לביתו. 

אשתו של דב הסיעה אותנו לנקודת המפגש ברמת גן. משם הייתה 
לנו הסעה ליחידת הקישור ביפו, ומשם לבסיס השריון ב"שדה תימן" 
שליד באר שבע. הגענו לבסיס בשעה מאוחרת ועם רדתנו מהאוטובוס 
נכנסנו להמולה של הכנות לקראת יציאה למלחמה. חיילים שבתיהם 
ועזרו לחמש את הטנקים בפגזים  לפנינו  הגיעו  יותר לבסיס  קרובים 
ובשאר הציוד הדרוש. חלק מהנשק והציוד לא נמצא במחסנים. בניגוד 
לנוהל הרגיל, המחסנאים מסרו נשק וציוד בלי להחתים את המקבל. 
בזריזות  ולצאת  ההתארגנות  את  האפשר  ככל  לזרז  הייתה  השאיפה 

לדרך, גם אם חסר נשק וציוד. 

הנסיעה לסיני

להמתין  אפשרות  הייתה  לא  כי  הזחלים,  על  לסיני  הדרך  כל  נסענו 
למובילי טנקים. לא ידענו עד לאן הגיעו הכוחות המצריים ולכן נסענו 
שלנו,  הטנק  מפקד  עימם.  המפגש  לקראת  עצבים  מורטת  בדריכות 
קורט ישראל, קיבל הוראה לצוות בטנק שלנו טען- קשר מחליף בשם 
אהוד הלוי, כדי למלא את מקומו של איש הצוות הקבוע שלנו זאב 
 אורפז, שאיחר להגיע ושובץ בטנק אחר. זאב, עימו שירתי בבית הספר
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אותן בתא הנהג. בשעות הרבות שבהן עמדנו בעמדות ירי, הוא הכין 
לצוות מציות עם ריבה ומדי פעם בפעם העביר אותן לטען-קשר דרך 
הפתח הצר שבין תא הנהג לצריח. הטען-קשר היה מעביר את המציות 
פינו.  זה היה המזון היחיד שבא אל  גדול מהזמן  ולי. בחלק  למפקד 
במקרים רבים התנהלנו בימי הלחימה כמו בימי אימונים רגילים. עם 
רדת החשיכה הלחימה הייתה נפסקת והפלוגה התכנסה לחניון לילה. 
ביצענו את הטיפולים הנדרשים, תדלקנו וחימשנו את הטנקים לקראת 
יום הלחימה הבא ואחר כך התארגנו לשינה כשבכל טנק הצוות שומר 
החרמ"ש  פלוגת  חיילי  עלינו  שמרו  בטנקים  שטיפלנו  בזמן  בנפרד. 
טנקים  והשמדנו  פגענו  הקרבות  ימי  במהלך  פתע.  ממתקפת  מפני 
להנציח  שצריך  והחליט  המדויקות  מהפגיעות  התלהב  פישר  רבים. 
מטוס.  הפלת  לאחר  האוויר  בחיל  זאת  שעושים  כמו  הצלחתנו  את 
בכל פעם שנפלה לידיו הזדמנות, הטביע על דופן הצריח ציורים של 

טנקים. השמדנו טנקים רבים, כך שלפישר הייתה תעסוקה רבה.

ועל הקיר בכניסה מודעת אבל. בביתנו ובכל רחבי העיר שררה אווירה 
הוסיף לתחושה הרעה של  לדחות את החתונה שלנו  הצורך  עכורה. 

המשפחות שלנו. 

קרבות מול המצרים

בימי הקרב הראשונים הפתיעו אותנו המצרים בירי מסיבי של טילים 
לא  ולכן  האלה  הטילים  על  מוקדם  מידע  לנו  היה  לא  טנקים.  נגד 
חייל  ידי  על  נורה  הטיל  במקרים רבים  איתם.  להתמודד  איך  ידענו 
יחיד, שהסתובב בשטח עם מזוודה קטנה ובה הטיל. התקשינו מאוד 
הזמן  כל  עלינו  נחתו  כך,  על  בנוסף  בו.  ולפגוע  שכזה  חייל  לאתר 
מטחי ארטילריה ונאלצנו להתמודד עם חוליות חיילי קומנדו מצרים 
ופגעו  לנו במקומות שונים  שהונחתו בסביבתנו ממסוקים. הם ארבו 
נפצע  טייסו  לידנו.  הופל  המצרים  המסוקים  אחד  רבים.  בלוחמים 

והגיע לטנק של המ"פ גבי ורדי, שחס עליו ופינה אותו למרפאה.
בכל ימי המלחמה ישנו בתוך הטנק. כל איש צוות אלתר לעצמו 
הצריח,  שברצפת  התחמושת  קופסאות  על  ישנתי  אני  שינה.  פינת 
מבלי  מקופל,  לשכב  נאלצתי  כך  משום  התותחן.  לכיסא  מתחת 

יכולת להתהפך.
מאחר ובטנק אין מזוזה, קשרתי את שקית התפילין שלי ליד מקום 
מושבי והיא שימשה לי ולצוות כמזוזה. כל בוקר, בהשכמה, נישקתי 
תפילה  התפללתי  השחר.  ברכות  את  לומר  והשתדלתי  התפילין  את 
קצרה והוספתי תחינות ובקשות להצלתי ולהצלת כל החיילים האחרים 
שהיו סביבי. אמרתי לצוות שהתפילין התלויות ליד ראשי יגנו עלינו 
ושבעזרת השם נעבור את המלחמה בשלום. אנשי הצוות לא היו דתיים 
ולא כל כך קיבלו את דבריי, עד ששמו לב שבדרך נס עברנו בשלום 
את כל המתקפות שתקפו אותנו. רק אז התחילו להאמין שכנראה יש 
איזו סגולה בתפילין. כאשר הייתי צריך לרדת מהטנק, עזרו לי. הם 
חששו שאמעד ואפול, ואז יצטרכו לפנות אותי למרפאה ואקח איתי את 
התפילין שנעשו קמיע לצוות. פישר, הנהג שלנו, היה בחור מלא מרץ 
מימין: פישר מרצ'ל, אהוד הלוי, ישראל קורט, צבי הוד ויוזמה. הוא השיג קופסת ריבה גדולה וקופסת מציות גדולה ואחסן 
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יום שישי השחור

רצחנית.  טילים  מתקפת  עלינו  נפתחה  באוקטובר,   19 שישי,  ביום 
טנקים רבים נפגעו. במהלך המתקפה שמעתי לפתע את ישראל צורח 
בקשר, טיל, טיל, טיל! הוא הבחין בטיל ששוגר היישר לעברנו, אבל 
מתוכו  חילצנו  שנפגע,  לטנק  התקרבנו  מאחורינו.  שנסע  בטנק  פגע 
את הנפגעים והעלינו אותם אלינו לטנק. את הנהג לצערנו לא יכולנו 

לחלץ משום שהוא נהרג. 
פינינו את הפצועים למרפאה מאולתרת שהוקמה בשטח. במהלך 
הפינוי הושבתי את אחד מאנשי הצוות הפצועים על כיסא התותחן שלי 
וניסיתי לחבוש את פצעיו המדממים, אך בגופו היו חתכים רבים מדי 
ולא הייתה שום תועלת בחבישה שלי. כאשר הגענו למרפאה והורדנו 
את הפצועים, הבחין בנו בן עירי, העיתונאי מיכאל מיכלסון. הוא רץ 
וביקשתי  לי להוריד את הפצועים. הודיתי לו על עזרתו  ועזר  אלינו 

שימסור ד"ש למשפחתי. 

מול 18 אנשי קומנדו מצרים 

בזמן הסתערות שמענו לפתע רעשים חזקים מהזחל השמאלי. ירדנו 
הזחל.  חוליות  במרכז  סדקים  שיש  והתברר  הרעש  מקור  את  לבדוק 
מהצריח  הורדנו  הסדוקות,  החוליות  את  הוצאנו  הזחל,  את  פירקנו 
וראיתי שכל  הזחל  את  בדקתי שוב  אותם.  והרכבנו  רזרביות  חוליות 

החוליות לאורכו סדוקות ושצריך להחליף את כל הזחל. 
אין  ונענה שכרגע  דיווח למ"פ על התקלה  ישראל, מפקד הטנק, 
באזור חוליות זחל חדשות ולכן ניאלץ להמתין במקומנו עד להגעת 
חוליות חדשות. מצאנו את עצמנו תקועים באמצע הלחימה במדבר, 
במקום שומם וללא נפש חיה מסביבנו. החלטתי לנצל את הזמן הפנוי 
כך  לצד  הצריח  את  סובבתי  עשיתי.  לא  מזמן  שכבר  למקלחת, דבר 
מים  מכל  הצריח  בסל  הנחתי  הצריח.  לסל  מתחת  לעמוד  שאוכל 
כשפתחו כלפי מטה. בסיבוב הפקק יכולתי לווסת את זרימת המים. 

אחריי התקלחו כך גם שאר חברי הצוות.
במשמרת  כששמרתי  הלילות,  באחד  במשמרות.  שמרנו  בלילות 

חולפים חיי לנגד עיניי 
בכל פעם שירינו פגז, התמלא הצריח גזים רעילים וריח חריף של אבק 
שריפה מילא את חלל הטנק. התקשיתי לנשום ולשאת את הריח החריף 
את  להוציא  לי  שירשה  מישראל  הפוגה  בכל  ביקשתי  שכך  ומכיוון 
הראש מהצריח כדי שאוכל לשאוף מעט אוויר נקי. באחת הפעמים, 
כשהוצאתי את הראש החוצה, נחרדתי למראה הזוועה. מכל עבר ניצבו 
שכב  הצריח  מהם  בחלק  מתוכם.  פורצות  אש  ולהבות  שלנו  טנקים 
הפיצוץ  מעוצמת  כאשר  קרה  זה  הטנק(.  )גוף  התובה  גב  על  הפוך 
או  התובה,  על  הפוך  וצנח  באוויר  התרומם  הצריח ממקומו,  התנתק 
לצד הטנק. המראה זעזע אותי. ירדתי למקומי ואחזתי בראשי. רעדתי 
והתחלתי  מה  זמן  ישבתי  כך  מצחי.  את  כיסו  קרה  זיעה  אגלי  כולי. 
חלפו  רעות  מחשבות  פגיעה.  סף  על  נמצאים  והצוות  שאני  להפנים 

בראשי, מחשבות של שבר ואובדן. 
נפשם  ועל  נפשי  על  התחננתי  במרומים,  ליושב  תפילה  נשאתי 
בטנקים  שהיו  שהצוותים  מאד  קיוויתי  לצידי.  שלוחמים  חבריי  של 
נוספת  תפילה  נשאתי  נפגעו.  ולא  בזמן  להימלט  הצליחו  הבוערים 
סוף  כאשר  עכשיו,  שדווקא  הייתכן  אותו,  ושאלתי  במרומים  ליושב 
סוף מתוכננת שמחת כלולות ראשונה במשפחות שלנו, לא יזכו הורינו 
לכך? המחשבות הרעות לא הרפו ממני ולא נתנו לי מנוח. חיי חלפו 

לנגד עיניי, מילדותי ועד לרגעים שהייתי באותו טנק. 
ליושב  ושוב  שוב  התפללתי  שחורה,  במרה  שוקע  שאני  הרגשתי 
במרומים והתחננתי שיחוס עלי ועל כל חבריי ויציל אותנו מהתופת 
הזאת. בה בשעה הייתי כולי הערכה ללוחמים שלחמו לצידי, כולם עזי 
נפש, שלא נתנו לפחד לשתק אותם למרות שהסיכוי שלהם לשרוד את 

המלחמה הארורה הזאת נראה קלוש. 
ולחבריי להיפגש עם לוחמים אחרים, מיד  בכל פעם שהזדמן לי 
עלתה השאלה מה שלום חברינו הלוחמים לצידנו, מי שרד ומי נפגע. 
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לאחר  מיד  מאיתנו.  מרוחק  שהיה  צבאי  מחנה  לכיוון  אותם  והצעיד 
הגעת השבויים למחנה נשלח אלינו רכב שאסף את כלי הנשק הרבים 

שהיו פזורים על החול. 
לי לקחת את אחד  נאסף ביקשתי מישראל שירשה  לפני שהנשק 
האקדחים. הוא סירב ואמר שלא ירשה לקחת שלל. ביקשתי שלפחות 
ירשה לי לקחת את אחד מסכיני הקומנדו שהיו זרוקים על החול. הוא 
על  בקשר  שמע  רביב,  טוביה  המח"ט,  סכינים.  שני  לקחתי  הסכים. 
השבויים ובא אלינו. עליתי על הטנק שלו וסיפרתי לו על האירוע. הוא 
שאל מה עשינו עם הנשק שלהם ונראה לי שלא אהב לגלות שהנשק 

עבר ליחידה. כנראה ציפה שנשמור את הנשק אצלנו. 
על אף השנים הרבות שחלפו מאז, ממשיכה ללוות אותי המחשבה 
על מה שעלול היה לקרות אם השבויים האלה היו מחליטים לתקוף 

אותנו. קרוב לוודאי שאיש מאיתנו לא היה שורד.

חילוץ הטייס חגי תמיר 

בזמן הקרבות ליד תעוז "טלוויזיה"2, שממנו נורו עלינו הרבה טילים, 
מטוס,  שנטש  לאחר  מעלינו  שצונח  טייס  על  הודעה  ישראל  קיבל 
ושאנחנו צריכים להגיע אליו ולחלץ אותו. בגלל תנאי השטח הקשים 
התקשינו לאתר את הטייס, ורק לאחר מאמצים רבים מצאנו אותו עסוק 
בקיפול המצנח. פישר הנהג ירד מהטנק, עזר לטייס לקפל את המצנח 
וביקש ממנו שייתן לו את סירת ההצלה למזכרת. הטייס הסכים. פישר 
עזר לטייס לעלות על הטנק והכניס את הסירה לתא הנהג. הטייס הניח 
והתיישב  המפקד  תא  דרך  לטנק  נכנס  הצריח,  בסל  שלו  הציוד  את 
מאחוריי. אמרתי לטייס שאנחנו כרגע באמצע מתקפה וייתכן שנאלץ 
לירות פגזים, שייזהר מפליטת תרמיל הפגז לחלל הצריח כי התרמיל 

נפלט לוהט מחום. 
מכיס  הוצאתי  שנפרדנו  לפני  מבטחים.  למקום  הטייס  את  פינינו 
לצוות.  מזכרת  וביקשתי שיכתוב  הרישומים שלי  פנקס  החולצה את 

2.  טלוויזיה – כינוי ברשת הקוד של צה“ל לתעוז שלא אויש בתחילת המלחמה.

עיניי  את  אימצתי  מלפנים.  מוזרים  קולות  לפתע  שמעתי  אחרונה, 
וניסיתי לראות מי משמיע את הקולות האלה. לפתע הבחנתי במטפחת 
לבנה מתנפנפת באוויר, קשורה לקצה רובה. הבנתי שזה כנראה חייל 
כמה  עוד  צעדו  אחריו  להיכנע.  כוונתו  על  להודיע  שמבקש  מצרי 
חיילים, מנפנפים גם הם במטפחות לבנות. הערתי את ישראל, שהיה 

שקוע בשינה עמוקה, ואמרתי לו:
ישראל, לפני הטנק שלנו עומדים חיילים מצרים שרוצים להיכנע. 

עזוב אותם. תתעלם מהם וסמן להם שימשיכו ללכת הלאה, 
אמר ישראל, שצבר ניסיון במלחמת ששת הימים. 

נפגוש עוד המונים כאלה. 
זה לא המצב כרגע. החיילים האלה עלולים לפגוע בנו, או בחיילים 
אחרים. זה חוסר אחריות מצדנו לתת להם להמשיך לשוטט ככה. 

אני מוכן לקחת את הסיכון לקחת אותם בשבי. 
ישראל לא הסכים, אבל אחרי שחזרתי וביקשתי שוב, הרשה לי לרדת 
אליהם. לקחתי את הנשק האישי שלי וירדתי אליהם. פישר הנהג שמע 
את השיחה שלנו והחליט להצטרף אליי. בדרך הוא ירה לפתע צרור 
באוויר. לא כל כך הבנתי למה הוא ירה. זה הפחיד אותי והפחיד גם את 
המצרים, שהשתטחו על החול, ישראל צודד את הצריח לעברנו כחיפוי. 
גדולה  יותר  הרבה  חבורה  שזו  נוכחנו  אליהם,  כשהתקרבנו 
מעט  להפיג  רציתי  אלינו.  והתקרבו  לאט  לאט  קמו  הם  משחשבתי. 
את המתח ושידעו שאין לנו כוונה לפגוע בהם. צעקתי לעברם "אהלן 
וסהלן". אחד המצרים רץ לעברי עם יד מושטת. סימנתי לו עם הנשק 
חששו  אז  שעד  השבויים,  ששאר  ראיתי  ואז  אליי  יתקרב  שלא  שלי 
במצרים,  מוקפים  עצמנו  את  מצאנו  אלינו.  והתקרבו  קמו  לקום, 
נגד טנקים. שיערתי   RPG זה במטולי  ובכלל  מצוידים במיטב הנשק 

שאלה חיילי קומנדו, שמסוק הנחית אותם בקרבתנו. 
במעט הערבית שידעתי ובעזרת הנשק, סימנתי להם שיזרקו את כלי 
הנשק לאדמה והם עשו זאת מיד. אחר כך הם מיהרו לתלוש מחגורות 
המכנסים שלהם מכלי פלסטיק מוארכים, שהכילו כנראה מים, ושתו 
את תוכנן בשקיקה. פישר פקד עליהם, בסימני ידיים, להיכנס לשלשות 
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פגישה עם הרב גורן

ללשכת  התקשרתי  נוספת.  קצרה  לחופשה  יצאתי  המלחמה  במהלך 
הרב שלמה גורן וסיפרתי לפקיד שאני הוא השריונר ששלח לרב גלויה 
ואם אזכה  וכתבתי בה שאני עומד להתחתן בקרוב,  משדה המערכה 
לחזור בשלום, אשמח שהרב יערוך את החופה. הפקיד אמר שהגלויה 
אכן הגיעה אל הרב. הרב גורן קרא את הכתוב והורה לעובדי הלשכה 
לנסות לאתר אותי. הם לא הצליחו לאתר אותי וחששו לגורלי. הפקיד 

שמח לדעת שאני בריא ושלם והבטיח שידווח לרב על השיחה. 
השבת  בצאת  ארוסתי  עם  לביתו  שאבוא  ביקש  גורן  הרב  ואכן, 
הקרובה לפגישת היכרות. הוא קיבל אותנו בחמימות רבה. סיפרתי לו 
על התלאות הרבות והקשות שעברתי במלחמה ועל החמצת הפגישה 
איתו בעת שביקר אצלנו בחזית. נתתי לרב את סכין הקומנדו ששמרתי 
עבורו ואמרתי לו שאני נותן לו את הסכין בהוקרה על העידוד והחיזוק 
שנתן לי. הוא בחן את הסכין, נפעם מגודל הלהב, ואמר שיעביר אותה 
לבנו משום שהוא מתעניין בכלי נשק. נתנו לרב את ההזמנה והופתענו 
מאוד שהוא שלף פנקס המחאות ונתן לנו המחאת מתנה לחתונה. זו 

הייתה המתנה הראשונה שקיבלנו לרגל נישואינו. 

היי הג'יפ

חזרתי ליחידה להמשך הלחימה. בזמן הסתערות על אזור שהיה זמן 
קצר קודם בשליטה מצרית, עלינו על מוקש נגד טנקים. הזחל הימני 
וקיבלנו הוראה לנטוש מיד את הטנק, בשל החשש  נקרע  של הטנק 

שהמצרים יתקפו את המטרה הנייחת ואת היותו חשוף בשטח. 
לקחתי את הנשק האישי ואת תיק החפצים שלי, והצמדתי לתפסני 
המכנסים רימונים שהוצאתי מקופסת הרימונים, ירדתי מהטנק בזריזות 
וחיפשתי מקום מסתור למקרה שתנחת עלינו מתקפה ארטילרית. אחרי 
זמן קצר שמעתי שריקת פגז מרגמה שנורה לעברנו. תחבתי את הראש 
שלי, שהיה חבוש בקסדה, לעומק בור שמצאתי. קיוויתי שאצליח בכך 
למנוע לפחות פגיעה בראש. לפתע הגיע אלינו זחל"ם שנשלח לחלץ 

אותנו והסיע אותנו אל מחוץ לאזור המסוכן. 

הוא כתב, "לישראל, צבי, אהוד ומרצ'ל, מהטייס חגי תמיר אשר חולץ 
על ידם בסיני לאחר שנטש את מטוסו סופר מיסטר, שנפגע על ידי 

טיל. ברגשי תודה שהם יותר מהכל, חגי". 
בלטרון  שנערכה  בעצרת  חגי  עם  שוב  נפגשתי  שנה  כ-45  אחרי 
לזכר הנופלים מהחטיבה. הוא זכר היטב את החילוץ ואת הבקשה של 
הנהג לקבל את סירת ההצלה. הוא סיפר לי שבזמן הצניחה המצרים 

ירו עליו ללא הרף ורק בדרך נס לא נפגע. 

הפגיעה בטנק

הצריח  בקדמת  פגע  המצרים,  שכבשו  שטח  לעבר  ההסתערות  בעת 
שלנו פגז נ"ט. שמעתי חבטה חזקה בחזית הטנק. הצריח התמלא אבק 
קרה  מה  ולבדוק  מהטנק  לצאת  יכולנו  לא  חרוכה.  מתכת  של  וריח 
והמשכנו בהסתערות. כאשר נדרשתי לירות פגז, לא הצלחתי להנמיך 
את התותח. מאוחר יותר ראיתי שזה קרה משום שהקליע נתקע בין מגן 
התותח לחזית הצריח. למזלנו, הפלדה בחזית הצריח עבה ולכן הקליע 

לא חדר לתוך הטנק. 
ישראל דווח למ"פ על הפגיעה וקיבל הוראה להמשיך ולהסתער 
נוסף חשובה.  מבלי לירות פגזים, משום שנוכחותו של טנק מסתער 
ראיתי  ההסתערות  בזמן  בלבד.  מקלעים  בירי  להסתער  נאלצנו  שוב 
שהמצרים נטשו בשטח תותחים נגד טנקים, שכוונו לעברנו. היו בשטח 
גם נגררים ועליהם שלשות טילים נגד טנקים מוכנים לשיגור. סביבנו 
בהזדמנות  בשטח.  שננטשו  שונים,  מסוגים  רכב  כלי  גם  פזורים  היו 
לטנקים  שלנו  מהטנק  הפגזים  את  העברנו  לנו  שהייתה  הראשונה 

אחרים וחיכינו לתיקון התקלה. 
גדול  ורסיס  נחתה עלינו התקפה ארטילרית כבדה  לאחר התיקון 
את  הזעקנו  עמוקה.  שריטה  בו  ושרט  שלנו  הטנק  של  בתותח  פגע 
החוליה הטכנית, שפסקה שמסוכן להשתמש בתותח ושחייבים להחליף 
אותו בתותח חדש. עד להגעת התותח החדש נאלצנו שוב להעביר את 

הפגזים מהטנק שלנו לטנקים אחרים. 
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לרדת  נאלצתי  זאת.  מסוגל לעשות  לי שאינו  הוא אמר  ייפול.  שלא 
חזרה לתוך הטנק. כשניגשתי לטפל בדוד הבחנתי שגופו נעשה נוקשה 

ושהוא מאבד את הכרתו. חשבתי שהוא מת. 
עליתי לעמדת המפקד ודיווחתי בקשר למ"פ שהמפקד שלנו נפצע 
ושאני תופס פיקוד על הטנק, נוטש את עמדת הירי שלנו ומפנה את 
הבסיס.  לכיוון  לנסוע  והתחלנו  לכך  אישור  קיבלתי  למרפאה.  דוד 
כתותחן, שנמצא כל הזמן בתוך הטנק, לא הכרתי את הדרכים ונאלצתי 
הנכון  בכיוון  הנהג  את  כיוונתי  למזלנו  הנהג.  את  לכוון  לאן  לנחש 
ובאמצע הדרך פגשנו את רכב המרפאה של הבסיס, שיצא לקראתנו. 
דוד קיבל טיפול ראשוני ופונה לבית חולים. מפקד הפלוגה שיבח אותי 

על היוזמה והתושייה שגיליתי. 

אפילוג

במלחמת יום הכיפורים נאלצנו, אני וצוות הטנק שלי, להתמודד עם 
אויב מר ואכזר, שהיה מצויד במיטב הנשק החדיש והמתוחכם. היינו 
הצלחנו  שמיים  חסדי  בזכות  וגם  זאת  ובזכות  ומגובש  מיומן  צוות 
אף  על  מסתוריות,  בדרכים  צפויים.  בלתי  מצבים  עם  להתמודד 
תקלות רבות, הצלחנו להתגבר ולשרוד. על פועלי במלחמה קיבלתי 

צל“ש חטיבתי. 
וצלקת  בשמיעה  ירידה  באוזניים,  רעשים  יחסית.  קל  נפצעתי 
מהזיות  מאוד  סובל  ואני  קשים  היו  הקרבות  מאוד.  נפשית שמציקה 
נחלץ  שאני  ומדמיין  בהקיץ  חולם  אני  קרובות  לעיתים  ומסיוטים. 
ממצב מסוכן. כל רעש מקפיץ אותי ומזכיר לי פיצוץ. בלילות החורף, 

בזמן שנשמעים רעמים חזקים, אני מתעורר משנתי בבהלה. 
רבים מחברינו נפגעו ורבים נהרגו. הם עולים כל העת בזיכרוני. 
אנחנו, ששרדנו את המלחמה, משתתפים בצער המשפחות השכולות. 

פישר,  לידי  ליחידה שלנו, עצר  איך לשוב  אנחנו מתלבטים  עוד 
נוהג בג'יפ מצרי. הוא קרא לי לעלות ולשבת לידו. נסענו על הכביש 
הראשי וחיפשנו את היחידה שלנו. חיילים שראו אותנו נדהמו לראות 
שריון.  יחידת  מצאנו  בסופו של דבר  מצרי.  בג'יפ  ישראלים  חיילים 

שובצנו לטנק אחר והמשכנו בלחימה. 

חתונה באמצע המלחמה 

קיבלתי אישור מיוני, שליש היחידה שלנו, לצאת לחופשת חתונה של 
שבוע אחד בלבד. יצאתי ביום חמישי בטיסה ישירה משדה התעופה 
פאיד, שנמצא בצד המערבי של התעלה. נחתתי בשדה התעופה לוד 
ביום  לחתונה.  ההכנות  את  והתחלתי  הביתה  הגעתי  נתב"ג(,  )כיום 

שישי נערכו ההכנות האחרונות ואחריו "שבת חתן".
החגיגה  את  להקדים  נאלצנו  בערב.  ראשון  ביום  נערכה  החתונה 
לשמחתנו,  מוקדמת.  בשעה  נפסקה  הציבורית  שהתחבורה  משום 
אותנו  ושימחו  באו  רבים  אורחים  מלאה.  הייתה  האורחים  היענות 
החתימה  טקס  את  וערך  אותנו  שהפתיע  גורן,  שלמה  הרב  גם  ובהם 
על הכתובה ואת החופה. נוכחותו בחופה גרמה להתרגשות רבה בקרב 
המוזמנים. כלתי ואני שמחנו שטרח ובא להשתתף בשמחתנו, ומובן 
גם  היו  אותנו  לשמח  הרבים שבאו  האורחים  עם  מאוד.  לו  שהודינו 

נציגי היחידה שלי, ואיתם גם הטייס חגי תמיר ובת זוגו. 

הצלת המט"ק דוד זינגר 

הוראה  קיבלנו  הסינית,  החווה  בגזרת  כשבועיים  של  שהות  לאחר 
גשר  על  התעלה  את  חצינו  המערבי.  לצידה  התעלה  את  לחצות 
בצד  שפעלו  הכוחות  ולאבטחת  שמירה  לעמדות  ונכנסנו  הגלילים 
נחתה עלינו התקפה ארטילרית. מפקד הטנק שלנו,  המערבי. לפתע 
הטנק  לתוך  ירד  הוא  מרסיס.  נפגע  בצריח,  חשוף  זינגר, שעמד  דוד 
בפנים חיוורות. עזרתי לו לרדת והושבתי אותו על כיסא הטען-קשר. 
עליתי לעמדת המפקד והוריתי לנהג לרדת לאחור מעמדת הירי שבה 
ולהשגיח עליו  דוד  עמדנו. ביקשתי מחייט, הטען-קשר, לחבוש את 
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פעמים  שהרבה  משום  המתג  את  כיביתי  מטרה.  בלי  פגזים  לשחרר 
הצלב שלי היה על טנק שלנו. 

נכנסנו לצומת טרטור-לכסיקון כצאן לטבח, בלי לראות שום דבר. 
לאחר  גרוס,  אהוד  המ“פ  שלי  הטנק  על  עלה  זה  לפני  שעה  כחצי 
שהטנק שלו כנראה פרס זחל. הוא נעשה מפקד הטנק, הוריד את יוסי 
כהן להיות טען-קשר. הטען-קשר, שהיה מט“ק בהכשרתו, תפס את 

כיסא התותחן, ואני ישבתי למטה, על הדום המפקד. 
מיד כשנכנסו לצומת חטפנו טיל שחדר לתוך הטנק ופגע במרכז 
והתמוטט על הרצפה התחתית.  הוא מת במקום  כהן.  יוסי  הגוף של 
הטנק החל לעלות עשן. אהוד המ“פ והתותחן קפצו מהטנק החוצה ואני 
נכנסתי שוב לתא התותחן כדי לצודד את הצריח ולתת לנהג אפשרות 

להימלט. הטנק עצמו נתקע בטורים גבוהים ולא יכול היה לזוז. 
לאחר שהרוש הנהג יצא, קפצתי גם אני אל מחוץ לטנק וראיתי את 
זה לזה מבלי  אהוד, דוד כהן ועוד כמה טנקיסטים וצנחנים נצמדים 
לדעת מה לעשות. חושך מצרים. ריח של מוות. שמענו את הצעקות 
של חיילי הקומנדו המצרי, מצוידים במכשירי ראיית לילה, מתקדמים 

לעברנו כדי לסיים את המלאכה שהתחילו בה. 

מפירנצה לצומת טרטור-לכסיקון

 גידי גולומב 
תותחן מגח, גדוד 407, חטיבה 600

לימודים  שנת  לאחר  מולדת,  חופשת  בסוף  אותי  תפס  כיפור  יום 
ראשונה באדריכלות בפירנצה היפה. שהיתי באותו זמן בישראל, אבל 
לא גייסו אותי מכיוון שהייתי רשום במצבת הגדוד כסטודנט בחו“ל. 
ביום ראשון על הבוקר עליתי על מדים ונסעתי לחטיבה בשדה תימן. 

המקום היה ריק לחלוטין והתברר שהטנקים יצאו בלילה לתעלה. 
ואני  בקומנדקר  לסיני  ירד  בבסיס,  אחרון  שנשאר  הסמח“ט, 
לי  למצוא  קשה  היה  בתעלה.  להילחם  להספיק  כדי  אליו  הצטרפתי 
מקום באחד הגדודים כי זה היה היום הראשון ללחימה והטנקים היו 
עם צוותים מלאים. ביום השני הצלחתי להיכנס כתותחן בפלוגה א', 

בטנק של המ“מ יוסי כהן מקיבוץ פרוד. 
)הוא  יוסי  עם  פוליטיים  וויכוחים  התחפרות  של  שבוע  אחרי 
מהשומר הצעיר ואני ליכודניק רך(, ניתנה בלילה פקודה לצאת לקרב. 
נחשפתי  הראשונה  בפעם  בלילה.  באוקטובר  ה-15  שני  יום  היה  זה 
למחיר האיום של השחצנות והיוהרה שלנו. הטנקים סבלו מחוסר ציוד 
לקבל  הצלחנו  ובקושי  לילה  ראיית  מכשירי  היו  לא  ביזיון.  כדי  עד 

פגזים לתותחים, שבחלק מהם לא היו מחטי ירי.
יצאנו בשעה 1:00 בלילה ושעטנו על הכביש לכיוון צומת טרטור-
כדי  תוך  הטנקים  עם  פרצנו  דבר.  רואים  לא  חשוך,  לילה  לכסיקון. 
ירי ימינה ושמאלה בלי אבחנה. אני משער שאני תותחן הטנק היחיד 
במלחמה שכיבה מתג תותח למרות שחטף בעיטות מהמט“ק שדרש 
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שיצרו טילי המטוסים בהפצצות קודמות. 
פניתי   ,17:00 בשעה  שישי,  ביום  ימים.  כמה  נמשך  הזה  המצב 
לקצין המבצעים וביקשתי לעלות על טנק אחר. הוא אמר שאין טנקים. 
רוב הטנקים נפגעו וחלק מהם נמצאו בתיקונים בטסה. כששאלתי מתי 

יהיו טנקים כשירים, נאמר לי שרק בעוד כמה שבועות. 

באותו רגע נגמרה לי המלחמה. לא הייתי רשום בשום מקום. הוריי 
המבצעים,  לקצין  הודעתי  בג'וליס.  טנקיסטים  מדריך  שאני  חשבו 
שאיתו ביליתי בימים האחרונים במנוסה מטילי המטוסים, שאני נוסע 

הביתה. הוא הסתכל עלי כעל משוגע ושאל איך אני מתכונן לצאת.
איתה  לחזור  והחלטתי  פגזים  שפורקת  תחמושת  משאית  ראיתי 
לשדה תימן. קצין המבצעים ביקש ממני לחזור ביום ראשון בבוקר. 
בלילה   2:00 בשעה  עצמו.  בפני  סיפור  היה  בדרך  המסע  נסעתי. 

הגעתי הביתה. 
ביום ראשון התייצבתי שוב, אבל טנקים עדיין לא היו. שוב חזרתי 
הביתה לעוד כמה ימים. כך עבר הזמן עד שהפלוגה התארגנה בפאיד 

וחזרתי אליה להמשך המילואים בימי הפסקת האש. 
שנותרו  המתנדבים  כל  את  שרון  אריאל  ארגן  כך  אחר  שבועיים 
בחיים באוהל גדול ליד טסה. הוא סיכם עם הרצל שפיר, ראש אכ“א, 
שכל מי שרוצה לצאת לחופשה בת שבוע ימים בחו“ל, ייגש לריאיון 
ריקים  תקופה  באותה  היו  אל-על  מטוסי  ממנו.  זאת  ויבקש  מח“ט 
הראשון  והייתי  רביב  טוביה  המח“ט  אצל  לריאיון  ניגשתי  מנוסעים. 
שקיבל כרטיס טיסה לפירנצה לשבוע הלוך ושוב. לא יודע למה יצא 
לי להיות ראשון, כנראה כל אחד והמזל שלו. מזלי שלי התמזל שלוש 

פעמים בפרק זמן כה קצר.
נהג  האדמה!  את  ונישקתי  בלילה   2:00 בשעה  לפירנצה  הגעתי 
המונית לא הבין מה אני עושה, אך הביא אותי לדירתי. כעבור שבוע 
שבתי לארץ אבל אז כבר החליטו לשחרר את כל המתנדבים וחזרתי 

ללימודיי בפירנצה.

אבודים  עצמנו  את  מוצאים  הינו  יום  באור  להפציע.  התחיל  השחר 
היה  אי אפשר  כבד.  ירד ערפל  לחלוטין, אבל פתאום, משום מקום, 

לראות ממטר. הערפל הזה הציל את חיינו. 
שמענו טנקים מרחוק והחלטנו לברוח על הכביש לעברם, בתקווה 
שאלה טנקים שלנו. לאחר ריצת אמוק של כמה קילומטרים פגשנו שני 

טנקים של פלוגה ג' מהגדוד. 
והם  הטנקים  אחד  על  עלה  לוחמים,  כ-10  עם  יחד  גרוס,  אהוד 
תותחן.  שחיפש  אחר  מטנק  קריאה  שמעתי  לתאג“ד.  אחורה  התפנו 
עליתי עליו ופגשתי את יצחק מלצר. יצחק היה תותחן, אבל מכיוון 
שהמט“ק שלו נהרג בפריצה הוא תפס פיקוד על הטנק ואני נעשיתי 

לתותחן שלו. 
המשכנו עם הטנק על אותו כביש שרק כמה דקות קודם לכן ברחנו 
בו למקום מבטחים. בשעה חמש בבוקר שוב מצאתי את עצמי בצומת 
טרטור-לכסיקון. דרך הפריטלסקופ ראיתי את הטנק הקודם שלי שרוף 
ואת הצריח שלו הפוך, סימן שהפצצות שהיו בתוכו התפוצצו. זיהיתי 

את הטנק על פי מספרו. 
ישבנו כמה דקות בטנק בתוך הצומת והתחושה שלי הייתה שבכל 
רגע נחטוף. ואכן, לא עברו אלא כמה דקות וחטפנו טיל שפגע בראשו 
של הטען-קשר, שלא היה מוכר לי כלל. מתא התותחן יצא עשן סמיך. 

מלצר משך אותי אל מחוץ לכיסא תותחן כי חשב שנפגעתי. 
לסגת  פקד  ומלצר  הגבהה שבור  זווית  מעביר  עם  נתקע  התותח 
שיכולנו  מבלי  מהטנק  קפצנו  לתאג“ד  כשהגענו  התאג“ד.  לכיוון 
לפנות את הטען-קשר ההרוג. זה היה מחזה איום ונורא. הראש והמוח 
שלו נמרחו עלינו. הגיע מישהו מחברה קדישא, זרק שמיכה על ההרוג 

והוציא אותו. 
מאותו רגע הייתי זרוק בשטח התאג“ד, חשוף לפצצות של מטוסי 
חיל האוויר המצרי, שירדו עלינו בשטח הפתוח. באוויר לא היה שום 
מטוס ישראלי. מטוסינו כולם נפלו ביום הראשון ומאז לא ראינו עוד 
את חיל האוויר הטוב בעולם בפעולה! כאשר המטוסים המצרים היו 
מגיעים, נהגו הנותרים בחיים לברוח לכל עבר ולמצוא מחסה בבורות 
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בעוד אנו שוקלים את צעדינו, הבחנו בטנקים שעמדו ליד גדר המחנה. 
ושהם  בלילה  נפגעו  הטנקים  שמפקדי  לנו  סיפרו  הצוותים  אנשי 
זה הם שייכים לגדוד 184.  ממתינים להוראות. הודענו להם שמרגע 
לאחר כשעה ניצבה פלוגה של כשמונה טנקים, מוכנה לפעולה. חזרנו 
מחדש,   184 גדוד  את  שנקים  מעוניין  הוא  אם  אותו  ושאלנו  למג“ד 
ולאחר שהשיב בחיוב, חזרנו לצוותי הטנקים שחיכו בסבלנות מעבר 
לגדר וביקשנו שיקראו ברשתות הקשר לחבריהם ויודיעו להם לבוא 
למחנה טסה. ואכן, השמועה נפוצה במהירות וטנקים מיחידות שונות 

החלו להגיע למחנה. בשעות הערב עמדנו עם 25 טנקים. 
המג“ד והסמג“ד שהוזמנו לפקד על הגדוד יצאו מהבונקר ועמדו 
גדוד  לקרב.  לצאת  מוכן  מולם,  שניצב  טנקים  גדוד  לנוכח  המומים 
באוקטובר.  ב-8  שלו  הראשון  הקרב  ליום  יצא  המחודש   184 

לילה בחווה הסינית

 אבי ליאור
סמ“פ, גדוד 184, חטיבה 14

אז  עבדתי  מילואים.  ביחידת  משובץ  הייתי  לא  מקבע  שחרורי  מאז 
על  למדתי  ימינו.  של  נתב“ג  לוד,  התעופה  שדה  באבטחת  בשב“כ, 
פרוץ מלחמת הכיפורים בשעה 14:00 של ה-6 באוקטובר 1973, עת 

נשמעה בישראל כולה צפירת אזעקה. 
נסעתי מיד לבית השריון ומצאתי חבורה של כ-14 קצינים שגם 
הם לא היו משובצים ביחידות מוגדרות. רובם היו סטודנטים שלמדו 
בחו“ל ושהו באותם ימים בחופשה בישראל. התחיילנו בג'וליס. נסענו 
לשדה התעופה לוד ועלינו על מטוס ארקיע, שגויס על ידי חיל האוויר. 
צוות טייסי חיל האוויר הטיס את המטוס בגובה נמוך, בעיקר בתוך 
מטרות  שהפציצו  מצריים  מטוסים  עם  להתעמת  שלא  כדי  ואדיות, 

בסיני, בעיקר את שדה התעופה שברפידים. 
לאחר הנחיתה ברפידים נתקלנו בגופות חיילים שנהרגו בהפצצות. 
מרפידים העלו שבעה מאתנו על משאית. נסענו למפקדת חטיבה 14, 
שישבה בטסה. קצין השלישות הודיע לנו שרוב קציני החטיבה נהרגו, 

נפצעו או שהם בחזקת נעדרים. 

184, שישב בחלק העליון של מחנה טסה. המג“ד  בגדוד  התייצבנו 
סא“ל שאול שלו והסמג“ד רס“ן בני טרן הופתעו לגלות שהגענו ללא 
טנקים. הם אמרו שאין להם צורך בנו מכיוון שלגדוד נותרו רק שני 

טנקים תקינים. 

טנק מגח מימין, וטנק מצרי בצומת "טרטור-לכסיקון"
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דרום- לכיוון  שנע  בציר  הערב  בשעות  החלה  להתקפה  התנועה 
בציר  “לקקן“4.  למעוז  מדרום  “לכסיקון“3,  לציר  והתחבר  מערב 
“לכסיקון“ נענו בשדרה צפונה. הגדוד שלנו היה שלישי בשדרה ואני 

הייתי הטנק האחרון בפלוגה. 
עלינו  נפתחה  “טרטור-לכסיקון“  לצומת  כשהגענו  ירד.  החושך 
אש תופת, מה גם שהמצרים הניחו על הציר שרשראות של מוקשים. 
מצאתי את עצמי במצב בלתי אפשרי. הטנקים של הפלוגה התפוצצו 
בזה אחר זה, מבלי שיכולנו לזהות את מקורות הירי ואת עוצמתו של 

הכוח שנתקלנו בו. 
מכיוון שידעתי שהמשימה היא להגיע ל“אמיר“, שם הקוד הצה“לי 
ירי  תוך  “לכסיקון“ צפונה  ציר  לנוע על  הסינית, המשכתי  של החווה 
לכיוון מזרח. לאחר כקילומטר הגעתי לאזור “שקט“. התבוננתי סביב ולא 

ראיתי טנקים נוספים שלנו. מצאתי את עצמי בתוך טנק בודד בשטח.
ולא  נפגעו  הטנקים  שאר  אם  ידעתי  לא  לעברנו.  נורתה  לא  אש 
הפלוגתית  ברשת  קריאותיי  צפונה.  הצומת  את  לעבור  הצליחו 
והגדודית לא נענו, עובדה שתמכה באפשרות שכול האחרים נפגעו. 
לאחר הערכת מצב קצרה החלטתי לחזור לצומת ולחפש “ניצולים“. 
חזרתי דרומה בציר “לכסיקון“ עד למקום שזיהיתי בו טנקים ישראליים 
עומדים על מקומם. עליתי על הטנק הראשון, שהיה ללא פגע. המט“ק 
ונראה המום. הוא היה שייך לפלוגה אחרת של הגדוד.  עמד בצריח 
הודעתי לו שיכנס לרשת הפלוגה שלי, פלוגה ו', ושיהיה מוכן לנוע 
אחריי. באותה שיטה הכנסתי לרשת הקשר עוד שלושה טנקים שלמים 

ובריאים שאיתרתי בשטח. 
ליד הציר עמדו טנקים פגועים. לא התקרבתי אליהם משום שידעתי 
לבלימת  ולהתייצב  “אמיר“  לאזור  להגיע  היא  החשובה  שהמשימה 
התקפות מצריות מצפון עם הטנקים הכשירים ללחימה. הקמתי קשר 
עם ארבעת הטנקים שמצאתי והתחלתי לנוע צפונה בציר “לכסיקון“. 

לכסיקון – ציר אורך שחיבר בין מוצבי צה“ל שעל קו התעלה.  .3
מעוז “לקקן“ נמצא ליד האגם המר הגדול, באזור הצליחה הישראלית של התעלה.  .4

חילקנו תפקידים. אני קיבלתי עליי להיות סמ“פ של פלוגה ו'.
ביומיים הראשונים התייצב הגדוד בעמדות שממזרח ל“מכשיר“1 
וניהל אש עם הכוח המצרי שישב במתחם. על הגדוד נורו מאות פגזי 
ארטילריה וקטיושות, פגזי טנקים ונ“ט. ב-9 באוקטובר הסתער הגדוד 
ההסתערות  במהלך  המצרים.  ידי  על  שנכבש  “טלוויזיה“,  תעוז  על 

נהרג המג“ד שאול שלו. 
לאחר ההתקפה התגלה בתעוז צוות טנק. אחד מאנשי הצוות של 
הטנק היה יהודה גפן )וינרוב(. נפגשנו בלילה שלמחרת היום, כאשר 
הגדוד נכנס לחניון לילה. בפגישה הקצרה והמרגשת הספקנו להיזכר 
ב-18  נהרג  יהודה  תותחנות.  במדור  ביחד  ֵשרתנו  שבה  בתקופה 

באוקטובר באיזור החווה הסינית. 
אלמוג  אברהם  סא“ל  מונה  לאוקטובר  ה-10  של  בלילה  כבר 
)לימים תא“ל( למג“ד. בימים שבאו אחר כך המשכנו לנהל אש מאזור 
זיהינו  “חמדיה“2. ב-14 באוקטובר עם שחר, בעת העלייה לעמדות, 
מאות טנקים שנעו לעבר העמדות שלנו. הטנקים המצריים הראשונים 
הגיעו לטווח של כ-500 מ'. באותו בוקר השמידה חטיבה 14 עשרות 

טנקים, כאשר כל טנק פוגע במספר טנקים. המצרים נסוגו. 

החלה  המצריים,  הכוחות  של  התבוסה  לאחר  באוקטובר,  ב-15 
הצהריים  אחר  בשעות  התעלה.  צליחת  “אבירי לב“,  למבצע  ההכנה 
ניתנה הפקודה לגדוד, שהיה חלק מחטיבה 14. הוטל עלינו לתקוף את 
החטיבה הממוכנת המצרית שישבה בחווה הסינית )חטיבה 16 בפיקוד 
חוסיין טנטאווי(, לבלום מתקפת נגד, לצלוח את תעלת סואץ, להשמיד 
את הכוחות מצריים שממערב לתעלה ולכבוש את כל המתחמים עד 

מדרום לאיסמעיליה. רק זה.

מכשיר – שם קוד של צה“ל לרכס חולי באורך כשני ק“מ, ממערב למחנה טסה,   .1
הקוד  בשם  שנקרא  המפורסם  החולי  לרכס  מדרום  לתעלה,  ממזרח  ק“מ  כ-14 

חמוטל.
חמדיה – רכס חולי השולט מצפון על צומת כבישים במערב סיני.  .2
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נוספים  מצריים  טנקים  על  ירינו  יותר  מאוחר  בטנק.  שהיו  העבודה 
שנעו לעברנו. חטיבה 14 איבדה באותו לילה 122 חיילים.

מ', אם ללמוד מאירועים   10 יריתי בטנק המצרי ממרחק של  לו 
דומים, הפיצוץ האדיר והרסיסים היו פוגעים בי קשות. 

באור ראשון נענו דרומה ותפסנו עמדות מאחורי דיונה חרוטית. 
מצריים  טנקים  מתחם  מפני  טנקים  לשמונה  מסתור  העניקה  הדיונה 
לעלות  מהמג“ד  פקודה  קיבלתי  לנו.  מצפון  ק“מ  כ-2.5  שנמצא 
לעמדות ולהשמיד את ששת הטנקים שהתחפרו במתחם. מכיוון שלא 
עמדו לרשותנו עמדות ירי, עמדתי בשטח הפתוח ויריתי עליהם בזה 
אחר זה. פגעתי בכולם, אבל מכיוון שיריתי פגזי מעיך, כמה מהטנקים 

לא הושמדו. 
מ“מ   100 נפיץ  פגז  נורה  סכנה,  לנו  נשקפת  שלא  כשסברתי 
מהמתחם המצרי ופגע בחזית התובה. באותו רגע מדדתי טווח בתוך 
הטנק. הפגז לא חדר. הוא חרץ את התובה ועבר מעל צריחון המפקד. 
חי  שאני  לו  והודעתי  המג“ד  לעבר  נעתי  שנפגענו,  שהבנתי  לאחר 

ושבזאת סיימתי את “המשמרת“ שלי.

המתחם  את   890 הצנחנים  גדוד  תקף  באוקטובר  ל-17  ה-16  בין 
המצרי שבחווה הסינית, אך לא הצליח להגיע לעמדות המצרים. לאחר 
היא שכבשה   14 השריון  חטיבת  הגדוד.  נסוג  חיילים  כ-40  שנפגעו 
כ-35  במשך  שהוסתרה  עובדה  הצנחנים,  ולא  הסינית  החווה  את 
שנה. גם כיום סבורים רבים שהצנחנים הם שכבשו את החווה הסינית 
ופרצו את הדרך לצליחת התעלה, מבצע שחולל מפנה בדרך לניצחון 

בגזרת הדרום. 
המצרים  התקפות  את  לבלום  המשכנו  כך  אחר  שבאו  ביומיים 
מצפון ולהשמיד מטוסים ש“ירדו“ על הגשר שצה“ל הציב בתעלה. הם 
תקפו בצמדים, על פי רוב ממזרח למערב. בכל פעם שראינו מטוסים, 
כיוונו את המקלע המקביל לעברם וירינו. התותחן היה מדווח שהוא 
רואה את כדורי המקביל חודרים לתוך המטוס ובדרך כלל אחד מצמד 

המטוסים התפוצץ ונפל ממערב לתעלה.

קראתי למג“ד ברשת הגדודית ואחרי כמה דקות הוא ענה לי. הודעתי 
לו שאני ועוד ארבעה טנקים של הגדוד נעים צפונה וביקשתי שיודיע 
לי על מקומו. ההוא שמח מאוד ואמר: “מצוין, אנחנו כרגע רק ארבעה 

טנקים, אני נמצא כשני קילומטר מצפון ל'אמיר'“. 
היכרתי את האזור היטב משירותי בשנת 1972 כמ“פ בגזרה. נעתי 
זיהיתי ממזרח לי את בית  עם כל הטנקים צפונה ולאחר כמה דקות 
המשאבות. ממערב לי נראו בתי החווה הסינית. המשכתי לנוע ולפתע 
זיהיתי לפניי עצם בגובה של בניין בן שלוש קומות, שחסם את הציר. 
חשתי שטנקים שלנו לא עברו שם לפניי. יריתי ליתר ביטחון פגז מעיך 
שהדליק את העצם הזה )כשהאיר היום התברר שזה היה מכ“מ של טיל 
נ“מ SA6, היחיד שעבר את התעלה. השמדתו עיכבה בכמה שנים את 

פענוח התדרים שלו(. 
קראתי שנית למג“ד וביקשתי שיאיר לרגע בזרקור. לאחר שעשה זאת 
גיליתי שהוא נמצא בין בתי החווה הסינית, כ-500 מ' מאחוריי. הצטרפנו 

אליו ונערכנו כלפי צפון לבלימת התקפות נגד של כוחות מצריים. 
פיקדתי על פלוגה שמנתה שלושה טנקים. לאחר כמה דקות נשמעה 
בקשר קריאה: “טנק מצרי מאחורינו“. הפניתי את מבטי לאחור ואכן 
ראיתי טנק מצרי מתקרב אליי. לפני שהספקתי להגיב הוא נעמד כמה 
מטרים משמאלי וצפה קדימה בחיפוש אחר מטרות. צידדתי מיד את 

התותח לכיוונו בטווח של 10 מ' בלבד ונתתי פקודת אש. 
“אין ירי“, הודיע התותחן והצוות החל לפעול בתרגולת המתאימה 
כדי לפתור את הבעיה, כולל הוצאת הפגז והכנסתו מחדש וירי במחולל 
חירום. עדיין לא היה ירי. אנשי הצוות של הטנק המצרי הסתכלו עליי 
ולפתע הבינו שאני הוא האויב. בעוד הם מצדדים את התותח לכיוון 
קנה  לירות.  מימיני  שעמד  לטנק  לאפשר  כדי  לאחור  נסעתי  שלי, 
התותח שלהם כבר היה מכווון לראש שלי, אך אז ירה הטנק שמימיני, 
ממרחק של כ-50 מ', והטנק המצרי התפוצץ. שתי הגופות של אנשי 
הצריח בטנק מצרי עפו באוויר, נישאים על אש כחולה. ברגע הפגיעה 
בטנק הכנסתי את הראש לתוך הטנק. כפות ידיי, שנותרו מחוץ לצריח, 
התמלאו רסיסים. לקח לי כמה ימים לשלוף אותם מידיי בעזרת כלי 

אבי ליאור  | |  לילה בחווה הסינית



154155

כשני ק“מ עד לעמדות שמעבר לציר “שיק“.
במשך שעות רבות חיכה הגדוד לסיוע ארטילרי. במהלך ההמתנה 
המצריים  הטנקים  מתחם  לעבר  צוללים  מצריים  מטוסים  שני  ראינו 
הסיקה  המצריים  הכוחות  שמפקדת  נראה  בעוצמה.  אותו  ומפציצים 

בטעות שכוחותינו כבשו את המתחם. 
האוויר  וחיל  הישראלית  הארטילריה  של  משותף  ריכוך  לאחר 
התנועה  הפעם  המתחם.  על  להתקפה  לנוע  הפקודה  ניתנה  המצרי, 
הייתה פשוטה ולא נורתה עלינו אש. תפסנו עמדות לכיוון צפון. לאחר 

שעה קלה הגיע גדוד טנקים להחליף אותנו. 

את  לתקוף  פקודה  קיבלנו  הצהריים,  בשעות  באוקטובר,  ב-18 
“שיק“5.  לציר  מדרום  בעמדות  נפרס  הגדוד  לנו.  שמצפון  המתחם 
הכוח  של  מתחמים  שני  היו  “שיק“,  ציר  של  השני  מהעבר  מולנו, 
המצרי - מתחם טנקים בחלק המערבי של הרכס ומתחם חי“ר שהיה 
פרוס על הרכס בחלקו המזרחי. קיבלתי פקודה להסתער על מתחם 

החי“ר כמ“פ, בראש פלוגה של שלושה טנקים. 
בשלב ראשון היה עלינו לרדת לכיוון תעלת מים ולצלוח אותה. 
בשטח היו מאות כלים - טילי נ“מ, נגמ“שים ומשאיות, כולם נטושים. 
זה היה הדרג האחורי של הכוח המצרי שצלח את תעלה סואץ לסיני. 
היעד שבו  לעבר  הגבעה  במעלה  טיפסנו  המים  חציית תעלת  לאחר 
מ',  כ-300  של  לטווח  התקרבתי  כאשר  חי“ר.  חיילי  מאות  התחפרו 
לא  הראשונה  בשנייה  לעברי.  מתקרבים  “בקבוקים“  עשרות  ראיתי 
הבנתי מה זה, אך קלטתי מיד שה“בקבוקים“ האלה הם פגזי אר.פי.ג'י. 
כך  ולכוון  לכיוון המתחם  פגזים  לירות  וחוץ  פנים  פקדתי בקשר 
שיפגעו שלושה מטרים זה מזה. המשכנו להתקדם מול ירי מסיבי, עד 
לתעלות שחפרו המצרים. בתוכן היו פזורות גופות החיילים המצרים 
שנהרגו מהפגזים שלנו. רציתי לוודא טיהור מלא של התעלות ונעתי 
לאורכן תוך כדי השלכת רימוני רסס לתוכן. פקדתי על שני הטנקים 
לעמדות  לעלות  עמדתי  כאשר  לרוחבו.  המתחם  את  לטהר  הנוספים 
במתחמים  שנמצאו  המצריים  הכוחות  עם  אש  ולנהל  צפונה  הפונות 
נוספים, הסתכלתי מערבה וראיתי שני טנקים של הגדוד בוערים ואת 

שאר הטנקים נסוגים דרומה ומתרחקים. 
מערב.  מכיוון  המצרי  למתחם  לגמרי  חשוף  עצמי  את  מצאתי 
פקודת  ושמעתי  המתרחש  את  להבין  כדי  הגדודית  לרשת  עברתי 
לא  להתקפה.  יצאנו  לעמדות שמהן  הכוחות  כל  מיידית של  נסיגה 
לי ברירה אלא לציית. בעודי פוקד על הנהג לפנות לאחור  נותרה 
בגלל  אך  המתחם,  לכיוון  הצריח  את  לצדד  ניסיתי  דרומה,  ולנוע 
תקלה הצריח לא זז. הפתרון היה לנוע בהילוך אחורי. נסענו ברוורס 

5.  שיק – שם קוד צה"לי לציר תנועה ממערב לחווה הסינית.

18.10.73 - כיבוש מתחם "אמיר", בחווה הסינית
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הראשונה שפצצות מצרר הוטלו ממטוסים על כוחות אויב.
אחת  סותרות.  ידיעות  שתי  אלינו  הגיעו  הצהריים  אחרי  בשעות 
החטיבה.  בגזרת  אש  הפסקת  לתוקפה  תיכנס   19:00 שבשעה  אמרה 
גדוד צנחנים לתקוף  נצא עם  ולפיה  דיברה על פקודה  ידיעה שנייה 
האש  הפסקת  נכנסה  כשעתיים  לאחר  לאיסמעיליה.  מדרום  גשר 
כך  אחר  לשמיים.  כוחותינו  וירו  המצרים  ירו   19:00 בשעה  לתוקף. 

השתרר שקט מוחלט. 
זו הייתה תחושה מדהימה. נותרנו בחיים לאחר מלחמה אכזרית, 
ועייפות  חושים  רפיון  חשנו  אותנו.  להרוג  פעמים  עשרות  שאיימה 
עצומה. פנינו לתוך החורשה. הלילה ירד ומרוב עייפות נרדמתי על 
כנף הטנק. מדי פעם בפעם התעוררתי וראיתי חיילים מצרים משוטטים 
לידנו. רק בבוקר הבנו שבשל שכרון החושים איבדנו את העשתונות, 

התנהגנו בצורה לא אחראית וסיכנו את עצמנו ואת כל החיילים. 
“חבית“,  ציר  באזור  עמדות  תפס  הגדוד  תפס  ימים  כמה  לאחר 

ממערב לכפר נפישה. שהינו שם כחודש לפני שחזרנו לסיני.
בבוקר ה-19 באוקטובר צלח הגדוד את התעלה על גשר הגלילים 
והחל לנוע לכיוון המתחמים המצריים שמצפן-מערב לאזור הצליחה 
)כוחות אוגדה 162, שחצו את התעלה ב-16באוקטובר, נעו לדרום 
סאגר  טילי  עלינו  נורו  בפעם  פעם  מדי  באיטיות.  נענו  מערב(. 
המקרים  באחד  בשטח.  ששוטטו  נ“ט  ומחוליות  המצרים  ממתחמי 
חלף טיל סאגר מעל הטנק שלי וחוט הניווט של הטיל נכרך מסביב 

לאנטנת הקשר שמאחוריי. 

בבוקר ה-22 באוקטובר תקפנו את הכפר נפישה. לוחמי סיירת שקד, 
בפיקוד סא“ל משה ספקטור, צעדו לפני הטנקים ולִצדם, פורצים לבתים 
ומוודאים שאין כוחות חי“ר מצריים בכפר. לקראת הצהריים התייצבנו 
בעמדות מול מתחם מצרי שלוחמיו התחפרו בחורשה. טילים טסו משם 
לעברנו. לפתע, ללא אתרעה מוקדמת, ירדו פצצות מצרר על החורשה. 
מה  ולפי  מוחלט  שקט  השתרר  שמיד  מכיוון  מדהים,  מחזה  היה  זה 
שראינו הכוח המצרי הושמד לחלוטין. למיטב ידיעתי, זו הייתה הפעם 

22.10.73 - אבי ליאור )במרכז( בכפר נפישה
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יו"ר האגודה. בקיץ 1972 יצאנו ארבעה חברים "לגלות את אמריקה" 
וחצינו את ארצות הברית במכונית משומשת, שני אוהלים ושקי שינה.
נישאתי שלושה ימים לפני ראש השנה 1973. טכס החתונה נערך 
בגן אורנים שבתל אביב. החגיגה הייתה אלגנטית עם אורחים רבים, 
בני משפחה וחברים, אבל שבועיים אחר כך האווירה השתנתה לגמרי. 
באותו סרט צילום צבעוני שתיעד את ירח הדבש בפנסיון זילברשטיין 
הראשונים  הטנקים  את  "חמוטל",  קרבות  את  גם  צילמתי  בנהריה, 

שחצו את התעלה על דוברות ואת הלחימה ממערב לתעלה.
כמה זמן אתם נשואים? שאלו אותי כשהשתחררתי לאחר המלחמה. 

שישה חודשים ברוטו ושבועיים נטו.
שירות  במסגרת  בצאלים,  ערכנו   1973 באוגוסט  כן,  לפני  חודשיים 
לחציית  ממיגננה  מעבר  שדימה  אוגדתי  שלדי  תרגיל  מילואים, 
תעלת סואץ. העניין נראה דמיוני למדי ולא רלוונטי. מפקד האוגדה, 
האלוף במיל' אריק שרון, לא השתתף בתרגיל, משום שעסק בדיונים 
הלימודים  שנת  את  סיימתי  הליכוד.  מפלגת  הקמת  על  הפוליטיים 

השקט שלפני מהומת האלוהים 
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סמ"פ, גדוד 264, חטיבה 421

ההתשה  מלחמת  של  בעיצומה  שריון,  קציני  קורס  שסיימתי  לאחר 
בתעלת סואץ, הוצבתי לגדוד 52 של חטיבה 14 ששירתה בסיני. אחרי 
ימי קרב ותקריות קשות בתעלה, עלה הגדוד למחנה  תקופת קו של 
טסה, לאימון צמ"פ של אנשי צוות חדשים. בשל הזוהמה התברואתית 
בתל  ואושפזתי  בצהבת  חודשים  מספר  לאחר  חליתי  שם,  ששררה 
השומר. לאחר החלמה בבית קיי הועברתי לבית ספר לשריון כמדריך 
ומקצוען  ותיק  צוות  קהלני.  אביגדור  של  בפיקודו  תותחנות,  במדור 
שירדו  הצעירים,  לשריונאים  התותחנות  רֵזי  את  לימדנו  אותי.  קלט 
לאחר מכן לאש וקרבות ההתשה. גם אנו ירדנו לקו מדי פעם בפעם 

להחליף צוותים עייפים, שלא יצאו לחופשה במשך שבועות ארוכים.
השתחררתי באוגוסט 1970, עם הכרזת הפסקת האש שציינה את 
להתקבל  לי  שסייע  מזורז  קורס  לאחר  ההתשה.  מלחמת  של  סיומה 
לטכניון, עברתי מעולם הטנקים לחיים האזרחיים. שנה אחר כך ריסקתי 
חגור  הייתי  לא  כי  דרכים. ניצלתי  בתאונת  ימין  ומרפק  עקב שמאל 
)של אבא שלי(  ועפתי דרך השמשה הקדמית, הרכב  בחגורת בטחון 
בפרופיל  פגע  שהעניין  למרות  בחיים.  נותרתי  אבל  לגמרי,  התרסק 
במילואים  לשרת  לחזור  חלקית  החלמה  לאחר  התעקשתי  הצבאי, 
כטנקיסט. שובצתי לחטיבה 421 ולא לחטיבה 600, שבה שובצו רוב 

חבריי מהשירות הסדיר.
השקעתי את מרצי גם בפעילות באגודת הסטודנטים ונבחרתי לסגן 

17.10.73 - פגיעה בטנק מצרי ממערב לתעלה  
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"שדה תימן" שליד באר שבע. תנועת המכוניות התעוררה, אספתי כמה 
טרמפיסטים והקשבנו תוך נסיעה לרדיו וההודעות החוזרות עם שמות 
הקוד לגיוס יחידות המילואים, והודעת דובר צה"ל על התקפות אויב 

בגולן ובסיני. 
במחנה  הטנקים  את  קיבל  לב,  גיורא  של  בפיקודו  שלי,  הגדוד 
ג'וליס, במגרש מדור תותחנות של בית הספר לשריון, אותו מקום בו 
שירתנו בסדיר. הטנקים היו "ערומים", ללא זיווד, ללא מקלעים ובלי 
חימוש. המ"פ שלי, נדב מן שלח אותי להשיג ציוד. במחסן שבג'וליס 
מצאנו חייל טירון חוסם בפנינו דלת נעולה, כיוון שהרס"ר פקד עליו 
היה  ולא  באמונה  הצו  את  מילא  והטירון  להיכנס,  לאיש  לתת  שלא 
מוכן לזוז. יריתי כמה כדורים מהעוזי, ליד רגלו, והוא ברח בצעקות. 
הצרור השני פיצח את המנעול. לקחנו מכל הבא ליד, ג'ריקנים וציוד 
חיוני אחר שבלעדיו המלחמה הייתה כנראה נראית אחרת. מקלעים לא 
מצאנו. בחדר מפקד מדור תותחנות הייתה טלוויזיה קטנה, וכך לפנות 
בוקר, עייפים ותשושים, נאספנו לתדרוך לפני יציאה עם המג"ד גיורא 

לב וצפינו ברמטכ"ל דדו המצהיר ש"נשבור להם את העצמות". 
חשבנו שאולי נפספס את המלחמה. החלו להגיע שמועות שהקרבות 
קשים ברמת הגולן ובסביבות התעלה, אותו אזור שכולנו הכרנו היטב 
שנים  שלוש  בזמן  חזרנו  כאילו  הזוי,  היה  הכל  ההתשה.  ממלחמת 

אחורה למדור תותחנות. 
על  יצאנו  ראשון,  יום  בוקר  שחר,  ועם  טנקים,  מובילי  היו  לא 
באר שבע  של  הראשי  ברחוב  עברנו  סילבר.  כפר  לצומת  שרשראות 
המדרכות  על  נאספו  רבים  העצמאות.  יום  במצעד  מדובר  כאילו 
מעודדים אותנו, ועוטפים אותנו באהבה, בקבוקי משקה ודברי מתיקה. 
היה עלינו לחצות את סיני על שרשראות הטנקים, דבר שלא עשינו 
כדי לבצע  המג"ד  אותנו  עצר  לחזית,  להגיע  הלחץ  למרות  מעולם. 
תיאום כוונות, שהיה חיוני כל כך למוכנות הטנקים. אחר כך, באזור 
ואני  בדרכם,  המשיכו  השאר  שלנו.  בטנק  המניע  הגלגל  הלך  נח'ל, 
נשארתי באמצע המדבר עם הצוות שלי - אמנון הטען, חיומ'ה התותחן 
וניסים הנהג. לפתע, מעשה ניסים, הופיע משומקום הנגמ"ש של יורם, 

חלקית  במשרה  עבדתי  בבד  ובד  וניהול,  בהנדסת תעשיה  השלישית 
ריהוט  קנינו  לעתיד,  אשתי  אניטה,  עם  יחד  אלומיניום.  במפעל 

מינימלי לדירתנו. 

שרת,  בקרית  החדשה  בדירתנו  אותנו  תפשה  כיפור  ביום  האזעקה 
בחולון, בוחנים את מתנות החתונה כולל שלושה סיפולוקסים וכמה 
לנו.  היה  לא  טלפון  באופנה.  פחות  אז  היו  צ'קים  מעניינות.  ואזות 
ובמחשבה של רגע  ארזתי במהירות בתרמיל כמה תחתונים וגופיות, 
היו  שם  אביב,  בתל  הוריי  במהירות לבית  ונסענו  המצלמה,  את  גם 
המדים שלי מאופסנים. לימים נודע לי שהשכנים, רובם עולים חדשים 

מרוסיה, צפו בנו בשתיקה והעבירו שמועה שהישראלים בורחים.
אימא, בעוד היא בצום יום הכיפורים, הכינה לי סנדוויצ'ים בפנים 
חתומות. לאבא הזכרתי כבדרך אגב, בלי להביט בו שבעקבות תאונת 
הדרכים שעברתי, כנראה שיציבו אותי לתפקיד מינהלי באיזה מחסן 

בביר גפגפה. 
כשצו הקריאה הגיע, אני כבר הייתי בדרכי לימ"ח החטיבה, במחנה 

מימין: אמנון אשר, ניסים חורי, חיים פלד, רזי רום
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ל"חמוטל". גיורא המג"ד נפנף בידו שאגיע אליו. ישבנו על צריח 
נעימה  מדברית  ורוח  אוקטובר  של  חמימה  כששמש  שלו,  הטנק 

מלטפת ברגיעה משקרת. 
לצליחת  הדוברות  גרירת  למשימת  אתמול  יצאה  שלך  "הפלוגה 
התעלה. אתה עם עוד שני טנקים תישאר צמוד אלי. עוד יקרו הרבה 
דברים במלחמה הזאת", אמר גיורא, ושאף את עשן הסיגריה. "בגזרה 
שלנו", המשיך כמו לעצמו, בוחן בריכוז את המפה שלפנינו, "בגזרה 
מצמררת,  אמירה  הגנה".  כוחות  מאחורינו  אין  אביב,  תל  עד  שלנו, 
אמיתית לגמרי, שנאמרה בשקט, בנוכחותי בלבד. העפתי מבט חטוף 

מסביב. איש לא שמע את דבריו. 

מ"מ החימוש )קראנו לו "יורם חמש קילו", כי הפתרון לתיקון בטנק 
בעזרת  בלילה,  קילו"(.  חמש  פטיש  "תביאו  היה  בקלות  הלך  שלא 
מנוף, הוחלף הגלגל המניע. לפנות בוקר יום שני הגענו לביר גפגפה 
והצטרפנו לגדוד. תדלקנו את הטנק בסולר בתחנת דלק אזרחית ורוקנו 
אותה כליל. לפתע התפוצצו טילי פרוג בהר שלידנו, שם היה בסיס 

בקרה של חיל האוויר. הגענו לעולם אחר.

הכל היה תזזיתי. כל האוגדה נעה עשרות קילומטרים דרך הדיונות 
על  נתפסה  שכבר  החת"מ  דרך  על  לאזור  חזרה,  כך  ואחר  דרומה, 
ידי המצרים. לא הבנו מה קורה. הייתה תחושת בלבול ומהומה. רק 
בהמשך שמענו על התקפת הנגד של אוגדת ברן, אותה התקפת נפל 
שנכשלה. למחרת פקדו עלינו לעלות על "חמוטל" - שם קוד לגבעה 
חולית ארוכה, כ-14 ק"מ ממזרח לתעלה, שנתפסה על ידי המצרים. 
ללא מקלעים, ירינו פגזים לכוון החי"ר המצרי, ששיגר לכיווננו טילי 
סאגר. החיילים המצרים התקרבו אלינו באומץ לא צפוי, וניסו לטפס 
על הטנקים, גם על הטנק שלי. ללא מקלעים היינו חסרי אונים. יריתי 
במאות  מוקפים  רימונים.  עליהם  השליך  הטען  ואמנון  שלי  בעוזי 
חיילים מצריים שעטנו ב"אטרף" דרך המתחם, צופים בטנקים שלנו 

נפגעים, כשקיבלנו פקודה לסגת. 
לחטיבה היו באותו יום תשע עשרה הרוגים, ופצועים רבים. טנקים 
מה  לעכל  התקשינו  הלם,  "חמוטל".  על  נותר  חלקם  נפגעו,  רבים 
שקרה. בתיאום עם נדב המ"פ אספתי חמישה מהטנקים הפגועים של 
של  כאוס,  של  היה  והמראה  בלילה  הגענו  לטסה.  וקרטענו  הפלוגה 
טנקים ונגמ"שים פגועים, וטנקיסטים שמסתובבים ואינם מוצאים את 
מקומם. אנשי החימוש עבדו ללא הפסקה לאור זרקורים ואף בחשיכה, 
להחזיר לכשירות מה שאפשר. הוצאנו חלקים מצריח טנק, שהיה מרוח 
בתוכו בדם. מ"מ צעיר במבט בוהה הלך מולי ללא מטרה. עצרתי אותו 
נגמ"ש, או טנק. הייתה תחושה של  ידרוס אותו בחשכה  בכוח, לבל 

פחד לגבי ההמשך ואי וודאות לגבי היכולת שלנו.
ממזרח  פתוח  בשטח  לחנות  שהמשיך  לגדוד,  חזרנו  גרירת הדוברות על ציר "טרטור"למחרת 
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נערכנו  תשל"ד,  הסוכות  חג  באוקטובר,  ה-14  ראשון,  יום  שחר 
מתאבך  מוזר  באבק  וִהבחנו  "עכביש"1.  ציר  עבֵרי  משֵני  בעמדות 
טנקים  של  אדיר  גל  וראיתי  למשקפת,  עיניי  את  הצמדתי  מרחוק. 
אש  פקודת  קיבלנו  רבים.  כה  היו  הם  אלוהים,  פחד  אלינו.  מתקדם 
והתחלנו לירות ולפגוע, בטווחים של 2,000 עד 2,500 מטר. חיומ'ה 
התותחן פגע בטנק, שלח פגז לפני טנק נוסף וביצע תיקון עצמי. פגענו 
בחמישה טנקים. צפינו איך פורצות להבות בטנקים המצריים וראינו 
את אנשי הצוות קופצים מהם. "חיומ'ה, אתה גדול" קראתי בהתרגשות 
בקשר. אמנון טען בקצב. המצרים לא יכלו לפגוע בנו ממרחק כה רב, 
בוודאי לא תוך כדי תנועה, אבל הם לא עצרו, המשיכו להתקדם. אנחנו 
פוגעים והם מתקרבים. כמה טנקים מצריים הצליחו להגיע ממש לקו 
שלנו. אחד מהם טיפס על הגבעה שבה היו העמדות שלנו, והתקדם 
לכיוון הטנק של גיורא לב. גיורא ניצב בעמדה שלא הניחה לו להנמיך 
אליו.  מאוד  קרוב  היה  המצרי  בטנק.  פגיעה  של  למצב  התותח  את 
וקראתי לחיומ'ה  ימינה  בידית המפקד במהירות את התותח  צידדתי 

להוציא פגז. פגענו בטנק המצרי מטווח של עשרות מטרים בלבד. 
מדורות הטנקים המצרים התרבו. נותרנו עם מלאי פגזים מצומצם 
עבדה  הלוגיסטיקה  הפעם  במהירות.  מחדש  להתחמש  חייבים  והיינו 
וכל  הגבעה  למרגלות  חיכו  התחמושת  משאיות  שוויצרי.  שעון  כמו 
פלוגה בתורה ירדה להתחמש מחדש בקצב מטורף, כדי לשוב לעמדות 
היה  שלא  כך,  כל  ומתיש  ארוך  היה  הקרב  התוקפים.  מול  ולעמוד 
אלה  למעט  נסוגים,  המצרים  את  ראינו  היום  בָצהרי  רק  לפחד.  זמן 
שנפגעו ונותרו בשטח החשוף שלמרגלות הגבעות. כמו בסרטי אפוס 

מלחמתיים, התנגשות של כוחות אדירים זה בזה. 

ותחושת  במהפך  שמדובר  חשנו  הטנקים,  בין  התכנסנו  ערב  באותו 
הניצחון הייתה מרגשת. גיורא הסביר שניתן אור ירוק לאוגדה שלנו, 

ציר עכביש – שם קוד לכביש הרוחב שחיבר את טסה עם מעוז "לקקן", שנמצא   .1
ליד האגם המר הגדול ואזור הצליחה הישראלית של התעלה.

אכן, עוד קרו המון דברים. נשארתי צמוד לטנק של גיורא עד לסיום 
המלחמה. בתחתית אנטנת הקשר שלו הוצמד דגלון ירוק, משולש קטן 
מאוד, וכך זיהינו את הטנק שלו. דגל גדול יותר היה מושך אש מצרית. 
על  התקיימנו  מזון.  אספקת  אלינו  הגיעה  לא  ימים  כמה  במשך 
קופסאות שימורי ריבה והמים שבג'ריקנים שלמזלנו מצאנו שם במחסן 
כך שמחנו כשהגיעה  אחר  בכלל.  לחם  היה  אם  זוכר  אינני  בג'וליס. 
שלה,  האחורי  הברזנט  את  כשפתחו  אבל  ראשונה,  אספקה  משאית 
יותר  מאוחר  הגיע.  לא  אוכל  צבאיות.  נעליים  מלאה  שהיא  התברר 
וכתבנו  גלויות  לנו  חילקו  קרב.  מנות  ופרקו  הזחל"מים שלנו  הגיעו 
הביתה תיאורים שלא אמרו דבר, אלא רק שהכל בסדר ושאנו שואלים 
לשלום יקירינו בבית, מסיימים בנשיקות וגעגוע. נתתי לשליש הגדוד 
סוף  לקראת  אחד  בצרור  הגיעו  כולן  הן  ביום.  אחת  גלויה  לפחות 
המלחמה. הוריי היו מודאגים עד כדי חוסר תפקוד, ולילות ללא שינה. 
הבחנתי כשהתראינו לראשונה לאחר המלחמה, ששערותיהם של הורי 

הלבינו יותר, ואניטה הייתה חיוורת. 
למחרת הקרב הקשה על "חמוטל" עודד אותנו המח"ט חיים ארז, 
שעבר בג'יפ בין צוותי הטנקים. כנראה שנראינו "על הפנים", עייפים, 
וסבלנו  הקרב  מנות  על  חיינו  ומרושלים.  מגולחים  לא  מצוברחים, 
מחסך חמור בשעות שינה. הוא דרש מהקצינים שבינינו להקפיד על 

משמעת אישית, להתגלח, לחזור לעצמנו ולהיות מוכנים להמשך. 

לאורך הקו שתפשו המצרים,  לאחר ימים אחדים של קרבות התשה 
ולאחר נפילת רוב המעוזים של צה"ל, עברו המצרים לשלב השני של 
ק"מ  כ-60  והג'ידי,  המתלה  למעברי  להגיע  רצו  הם  שריון.  מתקפת 
מזרחה מהתעלה. מה היה קורה אם היו מצליחים לפרוץ דרכנו מזרחה? 

גם היום עוברת בי המחשבה על כך. 
 13 שבת,  במוצאי  מקדימה.  מודיעינית  התראה  קיבלנו  הפעם 
יש  בבוקר.  מחר  יתקפו  "המצרים  לתדריך.  אותנו  אספו  באוקטובר, 
יהיה  הקרב  )הפעם  ח"ש,  בפגזי  בייחוד  מלא,  שהחימוש  לבדוק 

שריון בשריון(.
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מצרי שכנראה המתין לנו. לדעתי הציל אותנו בפקודה המיידית. כמה 
מזל היה לנו במלחמה הזאת. המתנו זמן רב בחשיכה.

הקולות בקשר הודיעו על בעיה בגשר הגלילים. לפניי עמד טנק 
קן-תור, שקיבל עדכונים. העמידה  צביקה  קצין האג"ם  המח"ט, עם 
הזו שם נראתה לי מוזרה, ממש כמו ברווזים המחכים להיפגע. למה 
לא זזים? סוף סוף חזרנו לנוע. היה זה מחזה סוריאליסטי כמו קריעת 
צידינו התקדמנו  בין אש הקרבות הקשים שהתחוללו משני  סוף,  ים 
את  צלחו  כבר  הצנחנים  סואץ.  גדות תעלת  שעל  "מצמד"  מעוז  אל 
התעלה בסירות גומי. ה"ג'ילואות" )תמסחים כפי שנקראו בעברית(, 
דוברות ממונעות שנרכשו כגרוטאות, הופיעו כצל ענק בחשיכה. גשר 
לצליחת  היחיד  האמצעי  נותרו  ה"תמסחים"  בדרך.  נשבר  הגלילים 

התעלה בטנקים.

יותר.  מאוחר  תדריך  יהיה  התעלה.  את  לצלוח  שרון,  אריק  אוגדת 
מיהרנו לעדכן את צוותי הטנקים. 

את  שכיסו  מפות  לנו  חילק  הבכיר,  המ"פ  היום רגב,  ברגר,  יוסי 
השטח של מצרים עד קהיר. המג"ד נקרא לתדריך אצל אריק שרון. 
יוסי הסביר שאנו הולכים לצלוח את התעלה, ומה שיהיה אחר כך לא 
ידוע, אולי נגיע עד קהיר. הכל נשמע הזוי. ישבתי שם בדיונה וחפנתי 
קצת חול בידי, מנסה להבין מה אני עושה פה בקרבות סיני ולא בבית 
בתל אביב עם היקרים לי, חגיגת החתונה מלפני שבועיים כמו חופשת 

ירח הדבש נראו כחלום רחוק שהתפוגג באזעקה ביום כיפור.
יוסי המשיך בהסבר "החטיבה שלנו צריכה לגרור את כל אמצעי 
הצליחה. עלינו להגיע למעוז "לקקן", בתפר שבין הארמיות המצריות 
השנייה והשלישית, ולאחר שנחצה את התעלה נמשיך להתקדם לעומק 
והתאמצו מאוד שלא  ישבו מסביב, פניהם עייפות  מצרים." האנשים 
להירדם. הבחנו בציוד, רכב כבד וכלי גישור שנגררו לעבר התעלה, 

ועל הכביש נוצר פקק אדיר של משאיות. 

"חמוטל" הקשה,  קרב  עברנו את  התחלנו בתנועה בחשכת הערב. 
ואת קרב הטנקים רק יום קודם, ועכשיו אנחנו בדרכנו אל הלא נודע. 
יכולתי.  שרק  ככל  ויבש  ענייני  בטון  בקשר  דיברתי  אבל  פחדתי, 
ברשת הקשר נשמעו קולות שונים, צעקות, קריאות לסיוע. לא הבנתי 

כמעט שום דבר. 
החטיבות  בין  ומבודד  חשוך  ציר  "טרטור",  בציר  בחשאי  נענו 
 14 צידנו בהקו להבות האש של התותחים. חטיבה  הלוחמות. משני 
והשלישית  נלחמו בארמיות השנייה  לנו  600 מדרום  וחטיבה  מצפון 
של המצרים וירו מאות פגזים. לא ידענו שבאותו זמן התנהל הקרב גם 

בחווה הסינית. 
אלינו  הצטרפה  טנק.  אחר  טנק  המוחלטת,  בחשיכה  התקדמנו 
שאי  קול  ברשת  שמענו  שקד.  אריק  של  מבסל"ש  נגמ"שים  פלוגת 
אפשר לטעות בו, של אריק שרון, פוקד על המג"ד לעצור לפני מארב 

"החצר", ראש הגשר לצליחת התעלה
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אזור  באותו  היסטורי. השקט שלפני מהומת האלוהים שתשרור  רגע 
יממה או שתיים לאחר מכן. 

פגענו  מערבה.  במהירות  בוקר  באותו  המשכנו  המח"ט  בפיקוד 
המצריים  הטילים  בסיסי  את  כינינו  כך  "שושנות",  הרבה  וחיסלנו 
להגן  התכוננו  לא  המצרים  כשושנות.  הקוד  במפות  שצוירו  משום 
עליהם עמוק בתוך מצרים. ראינו את מטוסינו גחים ללא חשש, משום 
שההגנה האווירית של המצרים, שגרמה אבדות קשות לחיל האוויר 
נפגעה מאוד. המצרים היו בהלם ולא הבינו שחדרנו את המערך שלהם 

בתפר שבין הארמיות. 
התקדמנו כבר כ-40 ק"מ ממערב לתעלה, משמידים בדרכנו כל 
כלי מצרי שמנסה לעכב אותנו, בטוחים שכל צה"ל מאחורינו. המח"ט 
שמע בקשר שהמג"ד לועס משהו: "מה אתה אוכל?" שאל אותו, וגיורא 

ענה בהומור טיפוסי שהלוף במצרים יותר טעים.
וההסתבכות  הקרבות  בגלל  במהירות.  התפוגגה  האופוריה  אבל 
בחווה הסינית ובמקומות אחרים, לא הותר לכוחות נוספים לחצות על 
התעלה.  של  המערבי  בצד  ומבודדים  מנותקים  נותרנו  ה"תמסחים". 
קיבלנו פקודה לחזור ל"חצר"2, שכונתה בהמשך "חצר מוות". המצרים 
החדש.  מצבנו  את  עיכלנו  לאט  לאט  הרף.  ללא  האזור  את  הפגיזו 
מתחושה שאיש לא יעצור אותנו נקלענו למצב נואש. נערכנו לחניון 
לילה מבלי לדעת מה ילד יום והאזנו בחשיכה בטרנזיסטורים לראש 
הממשלה גולדה מאיר, שהודיעה בכנסת בדרמטיות, "כוחותינו פועלים 
מנותקים,  נגמ"שים,  ושבעה  טנקים   22 כוחותינו?  לתעלה".  ממערב 
כמעט ללא דלק ותחמושת, מחכים לכוח מצרי שעשוי לצאת בכל רגע 

מהחורשות שמסביב ולהשמיד אותנו. 

 240 כבדות  מרגמות  של  הפגזה  שינה.  של  רגע  ללא  מתוח  לילה 
איש  איש  בטנק,  הסתגר  הצוות  וכל  מדפים  סגרנו  ואני  אמנון  מ"מ. 

בסיס  ששימשה  התעלה,  של  המזרחי  בצדה  עפר  סוללות  מוקף  מתחם   – החצר   .2
היערכות לכוחות צה“ל שצלחו את התעלה לגדה המערבית.

השחר הפציע. בעיניים טרוטות התבוננתי מצריח הטנק בטרקטור 
שמנסה לנגוס בסוללה, ולאפשר את כניסת התמסחים. ברקע רשתות 
שיניים  חושקים  שאנו  קלטתי  הפגזים,  וקולות  המטרטרות,  הקשר 
במאמץ צבאי עילאי, כדי לבצע את החצייה, ושהרבה מחבריי נפצעים 
צריכים  אנחנו  שמסביב.  האיומה  באש  באותם רגעים  ממש  ונהרגים 
לצלוח את התעלה על ה"ג'ילואות", כלי ישן, לא אמין ולא מוכר לנו. 

לגמרי לא ברור אם נצא מפה בחיים. 
הטנק הראשון של יוסי, המ"פ שתדרך אותנו בערב הקודם, עלה 
ברור  כזה.  תרגלנו דבר  לא  מעולם  מפחידה.  בזווית  ה"ג'ילואה"  על 
שאפשר להתהפך ולטבוע בתעלה. אחריו טנק המג"ד, ושלישי, הטנק 
שלי. אחרינו עבר יתר הכוח שלנו, כל טנק בתורו חוצה את התעלה 

מסיני לאפריקה. 

שש בבוקר, 16 באוקטובר, 1973. הרמתי את המצלמה, זו עם החצי 
פילם מירח הדבש שלי, וצילמתי את רגע המעבר. דממה. תחושה של 

16.10.73 - על הג'ילואה בדרך לגדה המערבית של תעלת סואץ
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כמה ימים לאחר תום המלחמה לקח אותנו המח"ט לסיור באותו 
וטנקים מצריים תקועים  נגמ"שים  שטח. גילינו תמונה מדהימה של 
מצרית,  שריון  חטיבת  אלינו  התקדמה  מפחיד  לילה  באותו  בבוץ. 
אבל נתקעה בבוץ שבדרך. לפעמים קורים ניסים! לא היה לנו סיכוי 
ֶעגלה תקועה בבוץ, כנראה מתחילת  הייתה שם  לילה.  מולם באותו 
לידה  ונותרה  ממנה  להיפרד  סירבה  העגלה,  אם  והפרה,  המלחמה, 
כל אותם ימים. ניסינו לחלץ את העגלה. חיים ארז משך בקרן אחת 
ואני בקרן השנייה, אבל הקרן שאחזתי בה נשברה ואני עפתי אחורה 
כשראשי בתוך הבוץ ורגלי מנופפות באוויר. החבר'ה התפוצצו מצחוק 
לפני שהתעשתו וחילצו אותי. תיארתי לעצמי את הכיתוב על מצבת 
בניסיון  סואץ,  לתעלת  המתוקים, ממערב  המים  בתעלת  "נפל  קברי, 

לחלץ ֶעגלה מצרית".
את  חצו  הגדודים,  משאר  שאריות  החטיבה,  של  נוספים  טנקים 
לעזרה.  קריאות  בלילה  בקשר  כששמענו  המערבי,  לצד  התעלה 
המצרים תקפו בטנקים ובטילי סאגר את הטנקים שלנו שהוצבו להגן 
על הגשר שעל תעלת המים המתוקים. זה היה המעבר היחיד באותה 
גזרה. מעבר חיוני להמשך ההתקדמות שלנו מערבה. המבצע המצרי 
יוסי  נהרג.  דרוקר  מיכה  סגן  ופצועים.  הרוגים  ספגנו  הצליח.  כמעט 
ברגר המ"פ נפצע קשה והועבר לדוברה בתעלה בכף טרקטור לחילוצו 
מזרחה. התותחן יעקב גורגוב איבד את ידו. נסענו במהירות דרך סבך 
הסתבכו  חוטי תיל וגדרות  בקרב.  לסייע  כדי  הגשר  לעבר  הצמחייה 
בזחל הטנק. נתקענו בסבך בחשיכה, מנסים להשתחרר בעזרת מגזרי 

תיל, שומעים בקשר את הצעקות והקריאות לסיוע.
ָחברנו לכוח המותקף. השבנו אש לעבר חורשה שממנה נורו עלינו 
טנקים  שני  היו  הפתוח שלפנינו  מסלול. בשטח  ואש שטוחת  טילים 
לחלצם.  לי  הורה  המג"ד  גיורא  והרוגים.  פצועים  עם  שלנו  פגועים 
כבד,  ירי  סופגים  הפגועים,  הטנקים  לכיוון  נוסף  טנק  עם  התקדמתי 
פגיעות קרובות. הכוח שבאזור הגשר חיפה עלינו בירי נגדי. מפחיד. 
פחד מוות. התקרבנו לטנקים הפגועים. פקדתי על הטנק השני לתת לנו 
חיפוי בירי מקרוב. קפצתי על הטנק הפגוע הראשון והצצתי פנימה. 

כמו  כזה נשמעת  פגז  של  נפילה  כל  התחזקה.  ההפגזה  ומחשבותיו. 
פחדנו  רגע  בכל  כמעט.  דיברנו  לא  סביבתה.  את  שמרסקת  פצצה 
שהפגז הבא יפגע בנו. לא יכולנו לעשות דבר, אלא רק להמתין בחושך 
חששתי  בטנק.  השימורים  בקופסת  השתין  הנהג  ניסים  הטנק.  בתוך 
באש  עלינו  ויפתחו  בחשכה  אלינו  יתקרבו  מצרים  קומנדו  שחיילי 
בזוקות או נשק אנטי טנקי אחר. פחדנו שנשאר מנותקים בצד השני 
של התעלה, ללא אספקה ותגבורת, ושהמצרים ישמידו אותנו. היה 
קצין  אלינו  הצטרף  כי  ארבעה,  במקום  חמישה  היינו  בטנק,  צפוף 
הטיווח הארטילרי אלי ברעם. אפילו לא הסרנו במהלך הלילה את 

כובעי הקשר המגינים על ראשינו. 
בקשר פנים נשמעו קולות כרסום הקרקרים של חיומ'ה. אחר כך 
הניח את ראשו על ידיות התותחן שלפניו וניסה להירדם, אבל לא הוא 

ולא איש מאיתנו ישן באותו לילה.
וראיתי  המפקד  מדף  את  פתחתי  בוקר.  לפנות  פסקה  ההפגזה 
העצים.  ההגנתי שבצל  במעגל  במקומותיהם,  נותרו  שלנו  שהטנקים 
מזל  מתקרב.  אויב  אם  השגיח  לא  איש  בחוץ.  להיות  העיז  לא  איש 
ומבין  מנועים  טרטור  שמעתי  לפתע  אותנו.  איתרו  לא  שהמצרים 
בהם  השתמש  שצה"ל  מאלה  ישנים,  זחל"מים  כמה  הופיעו  העצים 
במלחמות קודמות. עמוסי פגזים הם פרצו את המעבר שבין הארמיות, 
בציר "עכביש" הארור, שכה רבים זוכרים אותו. אחריהם הופיעה גם 

מכלית דלק. באותו רגע התחדשה ההפגזה. 
מיהרנו להיכנס לטנקים ולסגור מחדש את המדפים. נהג המיכלית 
והחל לתדלק כשהוא חשוף  ליד הטנק שלי, הוציא את הצינור  עצר 
לגמרי. כך עשה טנק אחרי טנק, והשקה אותנו בדלק שהיינו זקוקים לו 
כל כך כדי לנוע ולא להישאר כברווזים במטווח. הוא המשיך במשימה 
שלו תחת הפגזה כבדה. אינני יודע מה שמו, אך בעיניי הוא הגיבור 

האמיתי של המלחמה. 
ההפגזה נמשכה בטפטופים, אבל הצוותים קפצו החוצה, התנפלו 
ידענו שאנו במלחמה לחיים  וחימשו את הטנקים.  על ארגזי הפגזים 

ולמוות, והדחף לשרוד ולחיות הניע אותנו.
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הסדיר, משה פוגל מפרדס חנה, נשען במושבו קדימה ללא הכרה. האם 
הוא חי? תפסתי בצווארון הסרבל וניסיתי למשוך אותו החוצה, אבל 
לשווא. אולי נלכד במשהו, או סתם היה כבד מדי בשבילי. ניסיתי עד 
פעם ושוב נכשלתי. חשתי סחרחורת. העשן, האש. במאמץ הצלחתי 

להתרומם מהצריח ושמעתי צרורות ירי וקליעים פוגעים בטנק. 
"רזי בוא כבר" צעק אמנון. הוא צרח.

קפצתי לטנק שלי. "נהג, אחורה מהר" ניסים הקפיץ את הטנק אחורה, 
יורים לפנים, לחיפוי עצמי לעבר חורשת העצים  תוך כדי כך שאנו 
בתים  ליד  בשלום,  הגשר  לאזור  הגענו  עלינו.  הירי  הגיע  מכיוונם 
נוראה  מעייפות  מותש  גופי,  בכל  רעדתי  זיעה  שטוף  חימר.  בנויים 

והלחץ שהצטברו בימים ארוכים ללא שינה.

הירי ההדדי נמשך, אבל המצרים לא יצאו למתקפה נוספת. באמצע 
התפוצץ  לפתע  הפגועים.  הטנקים  שני  היו  שלפנינו  החשוף  השטח 
הטנק שממנו ניסיתי לחלץ את התותחן. האש שבטנק הגיעה כנראה 
לתחמושת ולדלק. היה מפחיד לראות את הצריח עף באוויר. לאחר 
סיום המלחמה, כששהינו עדיין ממערב לתעלה, חזרו אלי בלילות שוב 
ושוב תמונות נסיון החילוץ הכושל, ורגשות אשם על שלא הצלחתי 

לחלץ את משה פוגל. אולי היה בחיים? 
מירי  חלקית  אותנו  הסתיר  החימר  ממבני  אחד  נמשך.  הקרב 
הסאגרים, ובצדו השני של המבנה התמקם הטנק של גיורא, שהמשיך 
גם הוא לירות פגזים לעבר מקורות הירי. לפתע פגע טיל בקרבתנו, 
עשן וענן אבק גדול היתמרו מכוון טנק המג"ד. באותו רגע הייתי בטוח 
שגיורא נפגע ונהרג. לאחר כמה שניות, שנמשכו כנצח, התחיל האבק 
לשקוע וראיתי את גיורא מנופף לעברי בשתי ידיים, כאות תודה, הטיל 

פגע ישירות במבנה החימר שהעלה את כל האבק בינינו. עוד נס.
מדוברות  גשר  שהוקם  לאחר  התעלה  את  חצו  נוספים  כוחות 
מפקדו  שלי.  הטנק  ליד  נעצר  "ברן"  מאוגדת  טנק  לזו.  זו  שהוצמדו 
המפה  על  לו  שאסביר  וביקש  הקסדה,  את  הסיר  אלוף  סגן  בדרגת 
את מקומנו ומיקום האויב, ודיווח בקשר, "המקומיים מעדכנים אותי 

שני אנשי הצוות שבצריח היו הרוגים.
מנופף לטנק שלי להתקרב רצתי מרחק מטרים ספורים אל הטנק 
השני. צרורות ליוו אותי, כאילו המצרים עקבו אחרי. עליתי על הטנק. 
העשן  אבל  פנימה,  להסתכל  ניסיתי  הצריח.  מתוך  היתמר  כבד  עשן 
לאמנון  סימנתי  שם.  היה  לא  הוא  הנהג.  לתא  הצצתי  אותי.  החניק 
הטען-קשר שיתקרב. בקשר פנים הוא הדריך את ניסים להתקרב עם 
הטנק שלנו בצמוד לטנק הפגוע. "זרוק לי מטף כיבוי" צעקתי, מנסה 
זה  אבל  במטף,  התזתי  האימה.  ותחושת  העשן,  הירי,  על  להתגבר 
עזר כמו כוסות רוח למת. שוב הכנסתי ראש לצריח והבחנתי במפקד 
ובטען שרועים הרוגים על רצפת הצריח. התותחן, שהכרתי מהשירות 

איזור "החיץ החקלאי", בין תעלת סואץ לתעלת המים המתוקים
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שם.  נישאר  מתי  עד  לדעת  מבלי  התשה  מלחמת  ניהלנו  לתעלה. 
באחד מלילות חנוכה הוריתי לכבות את החנוכיות, שרצו כמה מאנשי 
הפלוגה להדליק על הטנקים, משום ששהינו בטווח הצלפים המצרים. 
לא התקלחנו שבועיים וניסינו למצוא אלתורים שבדרך כלל נכשלו, 

בשל המים הקרים.
התגלה  וחיומ'ה  המדבר,  לחיי  הסתגלנו  בדואים.  כמו  חיינו 
בכישורים נוספים והכין תבשילים טעימים מלוף מטוגן בשמן סרדינים, 
בתבלינים, וגרגירי תירס. הכל מקופסאות שימורים. בלילות היה קר 

במדבר בשקי השינה בצידי הטנקים. 
גיורא מינה אותי לקמב"ץ הגדוד. יום אחד עצר ג'יפ משטרה צבאית 
הצבאית  המשטרה  צוות  אותי.  חיפשו  הגדודי.  החמ"ל  אוהל  לפני 
בבגדי א', כנראה ישר מהקריה בת"א התמקם באוהל אחר, מצוידים 
בשולחן ובקלסרים. וכשנכנסתי אמר לי סמל המשטרה הצבאית "זה 

בעניין משה פוגל". שמעתי את קולו כמו הד.
מאבד  שאני  הרגשתי  מפניי.  אוזל  והדם  צונחים  שקרביי  חשתי 

שיווי משקל והתיישבתי. 
שלו  הטנק  לנעדרים.  שקרה  מה  את  מתעדים  אנחנו  רזי,  תראה, 
אנו  כנעדר.  רשום  הוא  הצוות.  מאנשי  שרידים  נותרו  ולא  התפוצץ 
מי שיודע מה קרה  ולאלמנתו בעדות של  לסייע למשפחה  מבקשים 
לו. שתקתי. התמונות חזרו אלי. הצריח עם העשן. קולות הירי. אמנון 

צורח "רזי, תחזור". הטנק שמתפוצץ והצריח שעף.
התעשתי. הסברתי מה קרה. אני לא זוכר בדיוק איך ומה הסברתי. 
הצעקות,  הצריח,  רצפת  על  הגופות  את  התמונות,  את  הזכרתי  לא 

העשן, ורגשות האשמה.
פוגל,  רחל  של  הטלפון  את  השגתי  יותר  מאוחר  שנה  כעשרים 
אלמנתו. סיפרתי לה הכל. אז נודע לי שנעשה עוד ניסיון לחלץ את 
תוך תאום ברשת  נעשה  זה  הרוג.  היה  בו התברר שהוא  פוגל,  משה 
קשר אחרת, כך שאני לא ידעתי, ולכן נותרתי עם רגשות האשמה שלא 

העזתי לחלוק עם איש. עם אף אחד!

מבינים  שלו  המפקדים  אם  תמהתי  בהתאם".  קדימה  ממשיך  ואני 
שהמקומיים אינם המצרים אלא הכוחות של אריק שרון.

ָחָברתי לפלוגה שלי, של נדב מן. חיבוקים עם החברים, של פגישה 
מערבה  בתנועה  המשכנו  הסמ"פ.  להיות  חזרתי  קשים.  ימים  לאחר 
בינינו. באותו ערב הגיעו  וחנינו במעגל בחניון לילה, כשהנגמ"שים 
וידיעות  הסינית  בחווה  הקרבות  אימי  על  ושמועות  סיפורים  קטעי 
על חברים שנהרגו. יוחי גלעד נהרג באותו לילה עקוב מדם, במאמץ 
להבקיע את המעבר לתעלה. נהרג גם חנן סרי, חברי מהסדיר. ידעתי 
שיוחי, מקיבוץ בית השיטה, היה חברו הטוב של נדב. הלכתי בחשיכה 
שלו,  לטנק  התקרבתי  נהרג.  שיוחי  לו  אבשר  איך  ידעתי  ולא  לנדב 
כשהבחנתי בו בחשיכה עומד שחוח ליד גלגל ההינע האחורי. משהו 
באופן העמידה שלו אמר לי שהוא יודע. התקרבתי אליו והנחתי את 
ללא  רגע,  כך  עמדנו  אמרתי.  נדב",  "נדב,  הרחבות  כתפיו  על  ידי 

מילים, בגרון נשנק. 
לשמור  היה  קשה  ער.  אחד  צוות  איש  תמיד  היה  לילה  בחניון 
על ערנות בעייפות הבלתי נתפסת המצטברת של שבועיים רצופים. 
חיומ'ה  את  הערתי  בלילה  בשתיים  נעליים.  לחלוץ  החלטתי  הפעם 
לשמירה ונרדמתי מיד על סיפון מנוע הטנק. זמן קצר לאחר מכן, זיהה 
אחד הצוותים במכשיר ראיית לילה כוח אויב המתקרב אלינו, מבלי 
שניות  ולאחר  המפקד  לצריח  עליתי  הנעליים  את  לנעול  שהספקתי 
מעטות קיבלנו פקודת אש והסתערנו לעבר גדוד קומנדו של חיילים 
ירינו ודרסנו אותם. הטנק של הרשקו, אחד המ"מים  סודנים ענקים. 
הם  אבל  גדול  ההסתערות לבור  במהלך  נפל  לצידי,  שדהר  בפלוגה, 
לא נפגעו. עוד נס או מזל, זיהינו את הסודנים לפני שהפתיעו אותנו. 
תפשנו כמה שבויים. מבין השיחים שמענו צעקות של מצרי שנפצע, 
חבריו  לו  קראו  הלילה  כל  אליו.  לגשת  בגלל החשיכה חששנו  אבל 
אספנו  בבוקר  הנה(.  בוא  )איברהים,  הון!"  "איברהים, תעל  השבויים 
אותי  ליוותה  הון"  תעל  "איברהים,  הזעקה  בו.  טיפל  והרופא  אותו 

בלילות במשך שנים.
שממערב  פאיד  באזור  נותרנו  האש  הפסקת  על  ההכרזה  לאחר 
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עם חתימת הסכם ההפרדה בינואר 1974. זכו הטנקים שלנו, שחצו 
ראשונים את התעלה, בכבוד להיות האחרונים בשיבה מ"אפריקה". 

השתחררנו במארס 1974, אנשים שונים מאלה שלפני אוקטובר 1973. 
הצלחנו לשרוד חרף מצבים קשים של חוסר שליטה, חוסר אמצעים 
והמזל  ומנוסים,  שקולים  מפקדים  בזכות  הצלחנו  כושלת.  ופתיחה 
כואבים,  פצועים,  מהמלחמה  שיצאו  לאחרים  לא  אבל  לנו,  ששיחק 

סובלים מנכות וממגבלות נפשיות. 
בעיתון  כתבתי  שנה  חצי  אחרי  בטכניון.  רביעית  לשנה  חזרתי 
הסטודנטים אפסילון, כתבה "כבר עברה חצי שנה". איך אנו שהיינו 
חברינו  על  אחרת.  בפרופורציה  הכל  על  זאת  בכל  מסתכלים  שם 
הטובים שאינם, שגורלם היה יכול להיות גם גורלנו. לא שמרנו ולא 
רצינו כנראה קשר עם החברים מאותה מלחמה. רק אחרי הרבה שנים 
החברים  וגם  ארז,  חיים  של  בחטיבה  החברים  גם  להיפגש,  התחלנו 
ובמפגשים  המלחמה.  לפני  של  תותחנות  מדור  של  הצוות  מהסדיר, 
במראות,  שנזכר  מבט  הכל,  אומר  שלעיתים  מבט  מחליפים  אנחנו 

בקולות ובִמשקעים שנותרו בנו מאז אותו חורף של שנת 1973.

יצאתי לחופשה ראשונה. טיסה מפאיד, ממערב לתעלה. טרמפ מלוד 
)לפני שנקרא נתב"ג( לתל אביב. הלכתי מרחוב שלמה המלך לרחוב 
אלחריזי, שם גדלתי, בית הוריי, ראיתי מרחוק את אבא יוצא מהבית, 
לבוש בקפידה כתמיד. "אבא", צעקתי מרחוק, מנופף בידי. הוא נעצר, 
ב'  מדי  אליו, לבוש  רצתי  ללא תזוזה.  עמד  מה  ומשום  לכיווני  פנה 
מאובקים, התרמיל עליי. הגעתי וחיבקתי אותו, "אבא!" הוא לא מגיב, 
שותק. "אבא, חזרתי" אני אוחז בו, ואז הבחנתי בדמעה ניגרת מעיניו. 

מעולם לא ראיתי את אבא שלי בוכה. 
ִארָגנו מפגש משפחתי, ראשון אחרי החתונה,  בחופשה הקצרה 
עם ההורים ועם גיסתי וגיסי החדשים. הם דיברו על הכלכלה הקשה 
ועל המצב. הרגשתי שאני לא שייך לעניין. "בואי", לחשתי לאניטה 

חסר סבלנות, "בואי הביתה, אני לא מרגיש כל כך טוב".
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נפל בתחילת המלחמה ברמת הגולן.
הגענו לטסה בסביבות הצהרים. ירדנו מהאוטובוסים לצד הכביש 
של  פניה  את  פגשנו  בטסה  כבר  ריקים.  צפונה  חזרו  והאוטובוסים 
המלחמה האכזרית בדמותם של כלים שלנו, שנפגעו בקרבות הבלימה 
להכשיר  ניסו  הסדנה  אנשי  הכביש.  בצד  שפעלה  לסדנה  והובאו 
במהירות את הכלים הפגועים. בטסה גם הגיעו לאוזנינו רסיסי מידע 
קצינים,  שני  של  נפילתם  על  לי  נודע  ונעדרים.  נופלים  שמות  על 
סגן  נפילתו של  ועל  ונועם דביר,  צוובנר  יונתן  חניכים שלי,  שהיו 
אלוף בנצי כרמלי, שהיה מפקדי בקורס מפקדי טנקים. ראינו במקום 
והצליחו  בקרבות  שנפגעו  מכלים  ו"פליטים"  רבים,  צוות  אנשי 
להיחלץ ולהגיע לטסה בעזרת כוחות מזדמנים. האווירה הייתה קשה 

מאוד, בלשון המעטה.

חצי שנה עם המח"ט 

 צביקה אופגנג
תותחן טנק מח"ט, חטיבה 14

שבת, יום הכיפורים 1973. דפיקה בדלת ביתי. אמי ז"ל הגיעה מביתה 
נרחב  ועל גיוס  שליח לביתה  שהביא  צו גיוס  על  לי  והודיעה  ברגל 
שמתבצע בעקבות הקרבות שפרצו בגבול מצרים. התארגנתי במהירות 
ההרה,  רעייתי  יוני,  את  בבית  השארתי  הרגיל,  הצבאי  הציוד  על 

ויצאתי לנקודת המפגש.

בדרך לחזית

עוד באותו יום ירדנו לימ"ח שלנו ברפיח. שם התחוור לי שכל הטנקים 
שלנו אינם במקום ושהסככות ריקות. כל הכלים נמשכו מוקדם יותר 
על ידי יחידות הקו הראשון, לאחר שספגו אבדות כבדות. הצטיידנו 
עלינו  הכביש,  שבמרכז  הערימות  מתוך  אישי  בציוד  במהירות 

לאוטובוס ויצאנו לכיוון ביר ת'מדה שבסיני.
קרב  מנות  נשנשנו  ננטשו.  ת'מדה  בביר  האוהלים  עצוב.  ערב 
כמעט,  שינה  נטול  לילה  אחרי  מצריים.  מיג  מטוסי  התקפת  וספגנו 
המשכנו השכם בבוקר בנסיעה לביר גפגפה )רפידים(. כשהגענו, נודע 
לנו על נפילתם של האלוף אברהם )אלברט( מנדלר והכתב רפי אונגר. 

המשכנו לכיוון טסה במצב רוח עגום.
87, שהוקם לפני המלחמה כגדוד סיור מילואים  הייתי בגדוד 
ובסיומו  בשבטה  הקמה  אימון  עברנו  הסדירה.  סיני  אוגדת  של 
העניק לנו המג"ד סגן אלוף משולם רטס כנפי סיירת שריון. רטס 

צביקה אופגנג מימין, על טנק המח"ט. עם אמנון רשף במרכז, ואהוד סוקול משמאל
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בחברי למדור תותחנות, סמל יהודה וינרוב. לא התראינו מאז השחרור 
מהסדיר. החלפנו רשמים ואינפורמציה על חברים משותפים ונפרדנו 
בצער, איש איש ליחידתו. לימים, בזמן הפסקת האש, נודע לי שיהודה 
היה אחד מנעדרי צה"ל. כשציינתי שפגשתי בו בעת המלחמה, הגיעו 
המפגש  לגבי  אותי  ותחקרו  נעדרים  לאיתור  מהיחידה  נציגים  אליי 
בינינו, היכן זה קרה ומתי. מאוחר יותר, לצערי הרב, הוכרז סמל יהודה 

וינרוב חלל צה"ל.

הקרב בחווה הסינית

הכוחות  כל  כינוס  בשטחי  רוכזו  באוקטובר   15 של  הערב  בשעות 
שנותרו כשירים ללחימה, מכל סוג שהוא. בסך הכל מנינו 105 כלים. 
הכינוס נערך לקראת פריצה לילית לחווה הסינית. לאחר תדריך לילי 
ופקודת "עלה קרב", התקדמנו בציר "לכסיקון"2 לחווה הסינית. נסענו 
של   79 גדוד  הוביל  בראש  למיקוש.  מחשש  הכביש  על  ארוך  בטור 
רשף  אמנון  של  החטיבה  מפקדת  נעה  אחריו  מצנע.  עמרם  המג"ד 

ואנחנו אתו. 
תחילה נסענו מבלי לירות. הכוחות המצריים עוד לא זיהו שחדרנו 
אל התפר שבין הארמיה המצרית השנייה לשלישית. כתותחן הבטתי 
כל הזמן דרך עדשת כוונת התותח. ברגע מסוים זיהיתי בחשכה צלליות 
של כמה טנקים, שנעו במרחק של כ-100 מטר מימיננו, בכיוון מנוגד 
לנו. דיווחתי מידית בקשר פנים למח"ט. הוא פקד על ירי חופשי ללא 

פקודת אש "רק דווח יורה" ביקש.
פגזים.  ארבעה  להוציא  אחת  מדקה  פחות  לנו  שלקח  מעריך  אני 
התחילה  ואז  הסביבה.  כל  את  שהאירו  ענק  מדורות  ארבע  הדלקנו 
התופת. ירו בנו מכל עבר כל סוג של נשק ותחמושת. כלים נפגעו על 
ימין ועל שמאל, מי שניסה לעקוף את הכלים הפגועים וירד לשוליים, 
ירו  הסינית,  לחווה  עד  הכביש,  שלאורך  מהתעלות  ממוקשים.  נפגע 
לוחמי חי"ר מצרים ופגעו בכל מי ששרד ויצא מהכלים הפגועים. אנשי 

לכסיקון – ציר אורך שחיבר בין מוצבי צה"ל שעל קו התעלה.  .2

עולים על טנק

מכיוון שלא ראינו כל אפשרות לבוא לידי ביטוי כצוותים מן המניין, 
התארגנו ארבעה מפקדים - קצין ושלושה מט"קים - נכנסנו לסדנה 
וגילינו טנק שהשלימו בו החלפת מנוע לאחר שספג פגיעת מרגמה. 
אהוד  סרן   ,14 חטיבה  של  האג"ם  לקצין  שייך  שהטנק  לנו  התברר 
למפקדת  הזחלים  על  בו  נסענו  הטנק,  על  לעלות  החלטנו  סוקול. 
חטיבה 14 והתייצבנו אצל קצין האג"ם. הוא ביקש שנשאר כצוות שלו 
ושחרר את הקצין שהגיע איתנו. היינו על הטנק רס"ר צבי דוד - טען 
נהג, אנוכי רס"ר צביקה אופגנג –  קשר, רס"ר משה גרושקובסקי – 
תותחן. אהוד סוקול נעשה מפקד הטנק. כך הצטרפנו רשמית ללחימה, 
במסגרת מפקדת חטיבה 14, לצד הטנק של המח"ט אל"מ אמנון רשף, 

לימים אלוף ומפקד גיסות השריון.
במשך כמה ימים ניהלנו במסגרת הזו קרבות בלימה נגד הכוחות 
מרגמה.  מפגז  המח"ט  של  הטנק  נפגע  הקרב  מימי  באחד  המצריים. 
הוא ביקש מאהוד לעלות על הטנק הפגוע ועלה על הטנק שלנו יחד 
ראשי  קצין קשר  לימים  וקס,  רס"ן שלמה  קצין הקשר החטיבתי  עם 
התקשורת.  משרד  מנכ"ל  יותר  ומאוחר  אלוף  תת  בדרגת  צה"ל  של 
כל  במשך  תפקדנו  כך  צוות.  אנשי  חמישה  ובו  מח"ט  לטנק  הפכנו 
המלחמה ולאחריה. המח"ט אמנון רשף לא רצה להחליף אותנו ולחזור 

לצוותו המקורי. 
במשך הלחימה ביצענו גיחות לאחור לשם הצטיידות בתחמושת 
ובמזון. עשינו את זה על ציר "עכביש"1. בשני צדי הכביש נחו ערימות 
מטוסי  של  תקיפות  ספגנו  בפעם  פעם  מדי  הסוגים.  מכל  תחמושת 
מיג מצריים. באחת התקיפות השמידו המטוסים המצריים סוללה של 

תותחי 175 מ"מ על כל ציודה.
במהלך גיחות ההצטיידות הגיעה למקום מכלית מים וניצלנו את 
נתקלתי  המקלחת  כדי  תוך  הכביש.  על  מאולתרת  למקלחת  המצב 

ציר עכביש – שם קוד לכביש הרוחב שחיבר את טסה עם מעוז “לקקן", שנמצא   .1
ליד האגם המר הגדול ואזור הצליחה הישראלית של התעלה.
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מה שהיה שם. חיילי החי"ר שלנו מצאו מקלט מתחת לטנקים וביקשו 
שלא נזוז. כך התנהלו הקרבות בחיץ החקלאי עד מבואות איסמעיליה.

הפסקת האש. עד המלחמה הבאה...

תפקדנו  שנה  חצי  במשך  אש.  הפסקת  הוכרזה  באוקטובר  ב-24   
למסקנה שאפשר  עד שהגיע  רשף,  אמנון  המח"ט  הצוות של  כאנשי 
לשחרר אותנו הביתה. המח"ט דאג להזכיר לי מדי יום ביומו, במשך 
מתקדם.  בהריון  הייתה  שכבר  רעייתי,  עם  קשר  ליצור  הלחימה,  כל 
בתחושה של הקלה ובכאב גדול על אובדן חברים יקרים שנפלו, שבנו 

הביתה כשתקווה אחת בליבנו: שזו לנו המלחמה האחרונה.
אבל, בשנת 1982, תשע שנים מאוחר יותר, גויסתי למלחמת שלום 

הגליל הראשונה, בדרך לקרב סולטן יעקוב... 

19.10.73 - לקראת חציית התעלה על גשר הגלילים

חי"ר שלנו, מכל היחידות, ירדו מהכלים וניהלו קרבות קשים ביותר 
עם החי"ר המצרי. 

כל זה קרה בחושך מוחלט. רבים מאנשי הצוותים איבדו קשר זה 
מזה. כוחותינו השתדלו לחלץ ולפנות את הפצועים והניצולים לתאג"ד, 

שהתמקם בצורה מאולתרת על צומת "לקקן" שלחוף האגם המר.
לחווה  בכניסה  השחר,  כשהאיר  הלילה.  אותו  כל  נמשך  זה  כך 
את  גם  לפריצה,  שיצאו  הכלים   105 שאריות  מבין  ראינו  הסינית. 

הנגמ"ש של אריק שרון, מפקד האוגדה.
עם אור ראשון עוד ניהלנו קרבות מול כוח שריון מצרי של הארמיה 
תקפו  הזו  במהומה  אותנו.  לחסום  כדי  צפון  מכיוון  שהגיע  השנייה, 
זכינו לראשונה לראות את מטוסי  אותנו מטוסי מיג מצריים. רק אז 
חיל האוויר מוזנקים ומנהלים קרבות אוויר ממש מעלינו, ואף מפילים 

מטוס מצרי אחד. 

מעבר לתעלה

לחציית  התארגנו  ושם  "מצמד"  מוצב  חצר  ליד  התמקמנו  בהמשך 
התעלה. כוח של צה"ל כבר חצה קודם את התעלה באמצעות דוברות 

במקום אחר, וקבע את ראש הגשר בצדה המצרי של התעלה.
ב-17 באוקטובר, אחרי ניקוי השטח ממוקשים, גררו שתי פלוגות 
רבות.  מתלאות  סבל  הזה  הגרירה  מסע  הגלילים.  גשר  את  טנקים 

למחרת נפרש הגשר משני צדי התעלה. 
בבוקר ה-19 באוקטובר חצינו את התעלה על גשר הגלילים ופנינו 
המים  גדות תעלת  על  נעים  כשאנו  איסמעיליה,  לכיוון  צפונה  מיד 
המתוקים שבחיץ החקלאי ובתוך הכפרים שלאורך התעלה. תוך כדי 
על  שישבו  מצריים  חי"ר  כוחות  ועם  צלפים  עם  אש  ניהלנו  תנועה 
מגדלי תצפית ובצריחי מסגדים, וספגנו אש ארטילרית כבדה מכיוון 
הארמיה השנייה. בדרך עוד הספקנו לעלות על מתחם מצרי של תותחי 

130 מ"מ, וטיהרנו את המקום מכוחות חי"ר.
ממש לפני שהחשיך ספגנו מטח קטיושות אכזרי, שקרע את הציוד 
החיצוני על הטנקים - רשתות הסוואה, פק"לים, ג'ריקנים, זרקורים וכל 
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בשנה האחרונה לשירותי הצבאי הדרכתי במדור תותחנות בבית הספר 
לשריון. יום אחד, לקראת סוף שנת 1969, כינס מפקדנו אביגדור קהלני 
את כל המדריכים ואמר שהוא צריך לשלוח כמה מתנדבים לפעילות 
את  חרץ  ובכך  ביניהם,  ואני  חמישה  בחר  קהלני  פירט.  לא  שאותה 

גורלי, לחסד.
שהוקמה  ופשיטה  סיור  יחידת  לבן",  “דב  ליחידת  הגעתי  כך 
 BTR-50 הנגמ"שים  של  האמפיביות  היכולות  את  לנצל   כדי 
וטנקי PT-76, שנלקחו שלל במלחמת ששת הימים. בספטמבר 1969 
ביצעה היחידה את הפשיטה המשוריינת מעבר למפרץ סואץ, פעולה 
מסיירת  באו  היחידה  מחיילי  גדול  חלק  מאוד.  מוצלחת  שהייתה 
חטיבה 7. אחרים - מכונאים, נהגים וטנקיסטים - היו חיילים ותיקים 
ובעלי ניסיון, שקובצו מבית הספר לשריון בג'וליס ומצאלים. סוג של 

חיילים קרביים, חצי ג'ובניקים, אבל בעלי מקצוע טובים.
ליחידת  שהפכה  לבן",  ב"דב  והוצבתי   1970 ביולי  השתחררתי 
ובצאלים,  בניצנים  בשנה,  פעמיים  התאמנו   .274 בחטיבה  מילואים 
ידענו שאם תפרוץ  אבל  בתוכניות  אותנו  לא שיתפו  ובמים.  ביבשה 

מלחמה, לא יהיה קל.

הרגע בו עצר הזמן

 חנן ישכר
תותחן טנק PT-76, יחידת דב לבן, חטיבה 14

גרתי  בקרוב.  תתחיל  הלימודים  שנת  סיומה.  לקראת  הקיץ  חופשת 
קודם.  ויפה שסבי רכש כ-40 שנה  ישן  בבית  זוגי  בת  בהרצליה עם 
עימנו כלבת זאב וחתולה. חצר גדולה, דשא, פרחים ועצי פיקוס בנגלי 

יפים ונדירים. בצילם חנה אופנוע הונדה 350.
תל-אביב.  שבאוניברסיטת  להנדסה  בפקולטה  למדתי   ,24 בן 
אהבתי מטוסים ורציתי להיות מהנדס אווירונאוטיקה. עבדתי במעבדה 

לאוטומציה בבית הספר להנדסאים. החיים חייכו אליי.

יום הכיפורים 1973, שישה באוקטובר. בצוהרי היום הלכנו לבית 
חברים, זוג מניו יורק, שגרו ברחוב הסמוך. שתינו בירה והקשבנו 
לתקליט של הרולינג סטונס. נהנינו מהיום השקט. לפתע נשמעה 
דפיקה בדלת. מי זה כבר יכול להיות? בכניסה עמדה שכנה זקנה, 
לה  ונדמה  סיפרה,   ,BBC-ל האזינה  היא  ונסערת.  נרגשת  כולה 
שאמרו שפרצה מלחמה, ומכיוון שהאנגלית שלה בסיסית, ביקשה 
מאיתנו לפתוח את הרדיו ולשמוע במה מדובר. קיוויתי שהזקנה 
משוגעת. פתחנו את הרדיו והקשבנו. הזקנה הייתה שפויה לגמרי. 
רק לכלבה העזתי להגיד מה  וארזתי תיק קטן.  חזרתי הביתה 
לשדה  בדרכי  והייתי  מונית  הגיעה  קצר  זמן  תוך  מרגיש.  אני 

התעופה בלוד.

17.10.73 - על ציר "עכביש" בדרך לתעלה
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כלי  לאזור טסה. מסביב המולה רבה.  בבוקר  הגענו  17 באוקטובר. 
רכב רבים על הכביש ומשני צדדיו. פנינו לציר “עכביש" ונענו לכיוון 
התעלה, כ-30 ק"מ מערבה. היחידה שלנו אמורה להצטרף לחטיבה 14, 

בפיקוד אמנון רשף, חלק מאוגדה 143 של אריק שרון.
ותחמושת  אספקה  משאיות  רכב,  כלי  עמוס  לציר  במקביל  נענו 
ומכליות. הכיוון: מערב. מדי פעם בפעם חלפנו על פני רכבים פגועים 
ראינו  משמאל  המלחמה.  מראות  גברו  שהתקדמנו,  ככל  ונטושים. 
סוללת תותחים שרופה. לאחר כמה קילומטרים נוספים היחידה עצרה. 
שדה הקרב פרוש לפנינו. טנקים ותותחים יורים, עשן עולה מכלים 
שנפגעו. זוג סקייהוקים טסים מערבה ורק אחד מהם חוזר. הם טסים 
נמוך. עוד זוג מטוסים מגיע. טילים עפים לעברם ומטוס אחד נפגע. 

הטייס נוטש וצונח לאיטו בשטח אויב. אין מה לעשות.
הסתכלו  לא  הם  צנחנים.  בכבדות  צעדו  ההפוך,  בכיוון  מולנו, 
מוזרה השתלטה  הרגשה  ונסוג.  כמו צבא שספג תבוסה  ונראו  עלינו 
הדחקה  השלמה,  של  תערובת  החליפה  והחשש  הפחד  את  עליי. 

ואטימות. תורנו הגיע.
המקביל  “לכסיקון",  לציר  והתקרבנו  “טרטור"  ציר  על  נסענו 
טנקים  יותר.  קשים  המראות  נעשו  לתעלה  ככל שהתקרבנו  לתעלה. 
ונגמ"שים רבים מספור, קרובים ורחוקים, פגועים ושרופים, שלנו וגם 
תערובת  הריח,  סמיך.  האוויר  רבים.  הרוגים  מסביבם  המצרים.  של 
נוראה של גופות, בשר חרוך וגומי שרוף, נותר באפי חודשים ארוכים.
“נחלה"  “טרטור",  הצירים  על  הצליחה,  באזור  לחטיבה  חברנו 
ו"לכסיקון". קיבלנו משימות קטנות, לאבטח פה ולחפות שם. ניסינו 
להתרגל למציאות החדשה. מטוסים מצריים הופיעו מדי פעם בפעם, 

פגזים התפוצצו בצורה אקראית, קרוב יותר וקרוב פחות.
מטוסים מצריים תוקפים פעם נוספת והפעם טסים אלינו. הכלים 
יורה  אביאל  לטוב.  ומקווים  דרומה  נסים  אנחנו  לצדדים.  מתפזרים 
עליהם במקלע. פיצוץ נשמע לידינו, זחל"ם עולה על מוקש ונשרף. 
אנחנו בשדה מוקשים. לצוות הזחל"ם כבר אי אפשר לעזור. המטוסים 
עקבותינו,  על  ממש  עקבותינו,  על  לחזור  מנסים  ואנחנו  נעלמו 

ארקיע  בטרמינל  התכנסנו  בלוד.  התעופה  לשדה  הגיעה  המונית 
לטיסות פנים. הייתה לנו עדיפות על פני יחידות אחרות, והיינו אמורים 
לטוס תוך זמן קצר לשארם א-שייח', המקום שכלי היחידה אוחסנו בו.
הטיסה נדחתה שוב ושוב. מטוסים מצריים תקפו בשארם ולמטוסי 
חשוך,  היה  התעופה  שדה  מהם.  מרחק  לשמור  כדאי  היה  נוסעים 

טרמינל 1 שומם, מלבד מטוסים עמוסי פצועים שהחלו להגיע.

מיהרנו  בשארם  כשנחתנו   .4:00 בשעה  באוקטובר,  ב-7  המראנו 
אל מחסני החירום. התקפה נוספת של מטוסים מצריים הבהירה לנו 
שכדאי להכין את הטנק, לזווד ולחמש אותו כמה שיותר מהר ולצאת 

מהבסיס. ויפה שעה אחת קודם.
דוד  הטען  היו  איתנו  זילבר.  אביאל  של  לטנק  כתותחן  צורפתי 
למשפטים,  סטודנטים.  שלושתם  אברהם.  יענקל'ה  והנהג  דניאלי 

יחסים בין-לאומיים והנדסה.
ה-50.  שנות  בתחילת  המועצות  בברית  לשירות  נכנס   PT-76
זהו טנק סיור אמפיבי שצף ושט במים. תכונה יוצאת דופן. מין טנק 
צעצוע, קטן וקל, בעל שריון דק, שחלקים ממנו היו חדירים למקלע 
כבד. התותח של הטנק קטן ובעל טווח קצר. בצריח היה מקום ל-40 
מקביל  מקלע   - המקלעים  לשני  תחמושת  קופסאות  ולכמה  פגזים 

ומקלע מפקד על צריח הטנק. 
ליד  התמקמה  היחידה  מהבסיס.  ויצאנו  הטנק  הכנת  את  סיימנו 
א-טור, כ-100 ק"מ משארם. חיכינו להוראות. למחרת, 8 באוקטובר, 
בערב  מהחזית.  אופטימיות  ידיעות  הגיעו  ובהיר.  יפה  לבוקר  קמנו 
הרמטכ"ל אמר שנשבור להם את העצמות. חששנו שהמלחמה תיגמר 
בלעדינו, אבל בכל יום שעבר נעשו הידיעות קשות יותר ויותר. בדף 
“ככל  גורודיש:  של  משפט  הכותרת  ציטטה  דרום  פיקוד  של  קרבי 

שתארך המלחמה, כך ימתק הניצחון". הבנו שאנחנו בצרות.

15 באוקטובר. הקייטנה נגמרה. אנחנו בדרך לטסה. לא הגיעו מספיק 
מובילים. נסענו לשם על הזחלים. 300 ק"מ לפנינו.
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ונוסעים ברוורס אל הציר. 
של  המצרית   25 חטיבה  דרומה.  נשלחנו  מכן  לאחר  קצר  זמן 
הצליחה.  מסדרון  את  לנתק  כדי  צפונה  נעה  חדישים,   T-62 טנקי 
שיעצור  דבר  לעשות  יכולנו  לא  אך  מהם,  ק"מ  כשלושה  התמקמנו 
וירו לעבר הטנקים המצריים.  לגזרה  הגיע  אותם. ארבעה טנקי מגח 
הם פגעו בכמה מהם. שאר הטנקים המצריים המשיכו לשעוט קדימה 
ולנו לא נותר אלא לצפות בזה כמו בסרט. המגחים המשיכו לפגוע, 
אך התחמושת שלהם הלכה ואזלה. הגיע רכב עם פגזים וצנחנים שהיו 
לידנו מיהרו להעביר אותם לטנקים. צנחן אחד נפגע בבטנו והתמוטט. 
בכוח  ופגעו  לנו  ממזרח  הופיעו  אחרת  מחטיבה  טנקים  שאז,  אלא 
ציר  על  צפונה  כשחזרנו  ונסוג.  להתקדם  הרצון  את  שאיבד  המצרי, 
“עכביש" חלף לידנו נגמ"ש עמוס קצינים וביניהם עמד משה דיין. שר 

הביטחון בא לראות מה שלום החבר'ה. 
גם  עובר  שהזמן  מתברר  סיני.  על  ירדה  וחשכה  שקעה  השמש 
את  ואבטחנו  “טרטור-לכסיקון"  צומת  ליד  הסתובבנו  נהנים.  כשלא 

מאיתנו  שניים  מאולתר.  לילה  לחניון  התארגנו  יותר  מאוחר  האזור. 
נשארו לשמור והשניים האחרים הלכו לישון. קבענו משמרות.

מדי  שקט.  יחסית  היה  הלילה  ביד.  עוזי  עם  הצריח  על  ישבתי 
עוד  חלקם  שרופים,  כלים  מסביב  והתפוצצויות,  יריות  נשמעו  פעם 
בוערים. לפנינו עמד טנק מגח שנראה שלם אבל נטוש. מכשיר הקשר 
שלו לא הפסיק לטרטר. המשמרת שלי הסתיימה, גלשתי לתוך הצריח 

ונרדמתי מיד. 

18 באוקטובר. קמנו לפני אור ראשון. שטפתי פנים וצחצחתי שיניים. 
מכשיר הקשר במגח שלפנינו המשיך לטרטר. עליתי על המגח והבטתי 
פנימה. על רצפת הצריח שכבה מוטלת גופתו נטולת הראש של רב-

סרן. חזרתי לטנק שלנו. יום חדש בפתח. 
מסדרון  של  הצפוני  בחלק  אבטחה  במשימות  היום  את  העברנו 
הצליחה. המצרים המשיכו לתקוף את הגשר בארטילריה ובמטוסים. 
כוחות שלנו המשיכו בתנועה מערבה בדרך לצליחת התעלה. טנקים 

פרשו את גשר הגלילים לאט-לאט אל מי תעלת סואץ.
לקראת ערב תקפנו ממערב את מתחם “אמיר", בפינה הצפונית-
מערבית של החווה הסינית. נתקלנו בהתנגדות מועטה והשתלטנו על 
המקום תוך זמן קצר. הכינוי הפסטורלי “חווה" קצת מטעה. המקום 
תותחים,  נגמ"שים,  טנקים,  מאות  אדמות.  עלי  גיהינום  כמו  נראה 
משאיות וכלי רכב אחרים, חלקם נראו כשירים אך רובם היו שרופים. 
הקרקע הייתה מנוקדת בשוחות חי"ר אישיות, גופות חיילים מצרים 
היו פזורות בשטח. מדי פעם שמענו זעקות של פצועים. יענקל'ה הנהג 

היה צריך לתמרן בין המכשולים כדי לפלס לנו דרך.

19 באוקטובר. השמש זורחת. תהיתי אם אזכה לראות את הזריחה גם 
למחרת. עד כמה המזל יכול לשחק לי? הרגשתי מנותק מהנעשה סביב. 
האצבע  יריתי.  לא  עדיין  משמע.  תרתי  מעליי,  עבר  עכשיו  עד  הכל 

הייתה על ההדק כמה פעמים אבל לא לחצה.
גדוד טנקים החליף אותנו בקו הקדמי והתחלנו לנוע לאזור הגשר, 

17.10.73 - אל מול חטיבה 25 המצרית
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זמן  לפני  כאן  היה  כך  העידה שלא  עלים  ומחוסרי  גבוהים חרוכים 
קצר. נכנסנו לאזור החיץ החקלאי, האזור שבין תעלת סואץ לתעלת 

המים המתוקים.
מטוסים  שבעה  תקפו  מהתעלה  מטרים  מאות  כמה  כשהתרחקנו 
מצריים את הגשר. עצרנו וצפינו במתרחש. הופיעו שני מטוסי מיראז' 
והתפתח קרב אוויר מרתק מעלינו. המיגים המצריים נפגעו בזה אחר 
שלידינו  העפר  סוללת  שלנו.  לטנק  קרוב  נפל  שבהם  האחרון  זה. 

הגנה עלינו. 
המשכנו על ציר “חיפה" מערבה, עד ציר “חבית" ונסענו בו צפונה 
כיבוש  לקראת  להיערכות  בו  עצרה  שהיחידה  מקום  “ורדית",  לציר 
ויפה,  ָסָרֵפאּום. היום היה בהיר  המתחם המצרי “אורחה", ליד הכפר 
המרחב פתוח ונקי, כאילו עברנו במלחמה ויצאנו בשלום מצדה השני. 

חשתי הקלה מסוימת.

בסביבות השעה 14:00 התחלנו לנוע מזרחה על ציר “ורדית" לעבר 
סרפאום כדי לתקוף את המתחם מעורפו. עמדתי בצריח לצד אביאל, 
סיגריה. השקט הסתיים בפתאומיות  בוחן את הדרך שלפנינו, מעשן 
שעמד  שינהורן,  אורי  החימוש  קצין  בקשר.  וצעקות  יריות  ונשמעו 
בקדמת אחד הנגמ"שים, נפגע מקליע בחזהו ונהרג. הגענו ל"אורחה".
עצרנו במהירות. מצאנו את עצמנו לפני בונקרים ותעלות. צנחתי 
לפנים הטנק והצמדתי את עיני לטלסקופ התותחן. מולנו, ליד תעלת 
המים, שכבו שלושה חיילים מצרים. האמצעי שבהם כיוון אלינו משהו 
שלא טרחתי לתהות על קנקנו. צעקתי לדוד לטעון את התותח והוא 
נטען  התותח  את  שמעתי  המטרה,  על  היה  הצלב  כן.  לעשות  מיהר 

ולחצתי על ההדק. 
הפגז פגע במרכז המטרה. הרגשתי תחושה חזקה של התרוממות 
רוח, קפצתי וראשי פגע בתקרת הצריח. “זרוק את הסיגריה", צעק דוד, 
“אל  המפקד:  במקלע  ירה  אביאל  המציאות.  קרקע  אל  אותי  והחזיר 

תחכה לפקודות ממני, חפש מטרות", אמר.
מצרים לבושים  חיילים  הגיחו  מהתעלות  לחפש.  צריך  הייתי  לא 

לקראת צליחת התעלה. שתי משאיות מצריות הצטרפו אלינו. מכיוון 
שהכלים שלנו היו בשימוש הצבא המצרי, טעו כנראה נהגי המשאיות 

בזיהוי והחליטו לנסוע איתנו לשום מקום.
לקראת הצהריים חצינו את התעלה על גשר הדוברות. אל הגשר 
מקום  ששימש  עפר,  סוללות  מוקף  אזור   - ה"חצר"  דרך  הגענו 
להתארגנות ולהיערכות הכוחות לפני צליחת התעלה. המצרים הפגיזו 
את החצר בעוצמה רבה והפציצו אותה במטוסים. כשעברנו שם המקום 
שכבו  המערבית  הסוללה  על  נדיר.  הזדמנויות  חלון  מן  שקט,  היה 
עשרות גופות של חללים שלנו, זו בצד זו, כתף אל כתף. ראינו את 

הנעליים: שחורות ואדומות.
חצינו את התעלה על הגשר. היחידה שלנו מנתה תשעה נגמ"שים 
וחמישה טנקים. מפקד היחידה, יוסל'ה יודוביץ, ציין את גודל השעה 
ואיחל הצלחה לכולנו. ריח של ים וצמחייה ירוקה היכה בנו בצד השני, 

הרגשה מוטעית של חזרה אל המוכר.
עצים  קבוצת  שקט.  עדיין  יבשת.  עברנו  המערבית.  לגדה  עלינו 

19.10.73 - היחידה חוצה את תעלת סואץ על גשר הדוברות
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במדים מנומרים. חלק מהם ירו לכיווננו, אחרים פנו לכיוון השני, אולי 
טעו וחשבו שאנחנו משלהם. קנה תותח מצרי הסתובב לעברנו. יריתי 

בו והוא נעצר. 
אני ממשיך לירות. דוד דואג שהתותח יהיה תמיד טעון והמקלע 
יפעל כהלכה. “תן לי רימון", צועק אביאל, ואני מעביר לו רימון וחוזר 
לענייני. “תוציא את הנצרה", הוא אומר ומחזיר לי אותו. אני מוציא 
את הנצרה ונותן לו. “עוד רימון", ואני מוציא את הנצרה מרימון נוסף 

ומעביר לו גם אותו.
הטנק שלידנו נפגע והצוות שלו נאלץ לקפוץ החוצה. מן הסיר אל 
האש. יורים עליהם. הנהג שלמה אמסילי נהרג והשאר נפצעים. בקשר 
שמענו על נפגעים נוספים. הרימונים אזלו ואביאל צועק: “בוא תעזור 
לי". אני מתרומם מהצריח, רואה משמאל חיילים מצרים ליד הטנק. 

אני יורה בעוזי עד שהמחסנית נגמרת וגולש פנימה.
לקראת השעה חמש, כשהקרב דעך, הלכה התחמושת שלנו ואזלה. 
הייתה לנו בעיה בקשר. לא שמעו אותנו. יצאתי מהצריח. לפנינו שכבו 
מולנו.  ישר  שלהם  מהבונקר  שיצאו  מצרים  כתריסר  של  גופותיהם 

נסענו  מגח.  טנקי  כמה  במחזה,  כצופים  עמדו,  מאחורינו  מ'  כ-50 
לאחור והתקרבנו אליהם. 

הכלים התכנסו לחניון לילה ושם התחלנו לשמוע שמות ומספרים. 
מתוך 126 לוחמים איבדנו 16 חברים ועוד 32 נפצעו. ארבעה נגמ"שים 
וטנק אחד נפגעו ויצאו מכלל שימוש. נאלצנו לנטוש את הטנק שלנו, 
שנותר ללא קשר ומרוקן מתחמושת. פיזרו אותנו בארבעה נגמ"שים, 
לא רצינו לשנות מקום. ישבנו על סיפון הטנק ואכלנו “ארוחת ערב".

גוזמן. השתרכתי לאיטי עם  שובצתי לנגמ"ש 2ב של חברי יגאל 
מותירה  שקעה,  כבר  השמש  שאימצתי.  וקלצ'ניקוב  העוזי  התרמיל, 
אחריה אור אחרון. כשהתקרבתי לנגמ"ש, נתקלתי בחייל מצרי שעמד 
לפניו. הוא היה לוחם קומנדו במדים מנומרים, סודני ענק, גבוה ורחב, 
ומכוון  אחורה  אחד  צעד  אני מתרחק  למעלה.  ידיו  את  ומרים  עומד 

אליו את העוזי. 
בוא תעלה! צועקים מהנגמ"ש. 

מה לעשות איתו?
מה שאתה רוצה.

אני מתבונן במצרי ורואה שהרחק מאחוריו, מפאתי איסמעיליה בצפון, 
מתרומם מטח קטיושות. “תעלה מהר", קוראים לי. המצרי מתמוטט, 
פנימה.  וקופץ  הנגמ"ש  על  עולה  אני  ומתייפח.  הקרקע  על  שוכב 
ההפגזה קשה וארוכה, הקטיושות נוחתות מסביבנו ללא הפסק, ברעש 
עף  חול  בדופנותיו,  פוגעים  רסיסים  רועד,  הנגמ"ש  אוזניים.  מחריש 

לתוכו. ואני חושב כל העת על החייל המצרי.

20 באוקטובר. הלילה עבר, השמש זרחה וחשפה עשרות פגיעות של 
כשלה  ההסתברות  תורת  ומסביבם.  הנגמ"שים  בין  שנחתו  קטיושות 

הפעם. החייל המצרי נעלם, כנראה שגם לו היה מזל.
הנגמ"ש שלנו סירב להניע. הנענו אותו בגרירה. חזרנו ל"אורחה" 
להוראות.  חיכינו  המתחם.  במערב  ממחפורת,  מטרים  כמה  ועצרנו 
התרוממו למראהו  המחפורת.  לשפת  וניגש  הגיע  בודד   צנחן 
בידיים מורמות כתריסר חיילים מצרים. שבויים רבים נוספים נאספו 

 התותח המצרי במתחם "אורחה"
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נשען בגבו על דופן הנגמ"ש ומביט קדימה.
כשניסיתי להרגיע את ניסים ראיתי שהוא נפגע גם בכתף. קפצתי 
מהנגמ"ש ורצתי לקרוא לעזרה. חזרתי עם שניים מהצוות ועליתי על 
הנגמ"ש. ראיתי את אלברט יושב באותו מקום ומבטו לאינסוף. רק אז 

קלטתי שהוא נהרג. 

יום אחד, בקיץ 2013, צלצל הטלפון. עמית ליחידה הציג את עצמו 
ואמר שבאוקטובר מתארגן מפגש של היחידה ושאל אם אני מעוניין 

לבוא. עניתי בחיוב. חשבתי שהגיע הזמן אחרי 40 שנה.
בלטרון,  היחידה  למפגש  בדרכי  הייתי   2013 באוקטובר  ב-18 
נראה, הכרתי  זכרתי איך ניסים  מקווה לפגוש את חבריי לצוות. לא 
אותו רק יום אחד לפני שנפצע, אבל בכל זאת זיהינו זה את זה. שמחתי 
“אתה  הרצין.  לפתע  זה.  של  זה בקורותיו  קצת,  התעדכנו  לראותו. 
יודע", אמר, “אני זוכר את הפנים של הטייס. הסתכלתי לו בעיניים. 

הייתה לו קסדה מעור".
במתחם. מישהו טרח וספר את החללים המצרים. מספרם עלה על 300.
בהמשך היום, עם גדוד הטנקים 184, נענו צפונה על ציר “חבית" 

לכיוון איסמעיליה. השתלטנו על שני גשרים ובסיס טילים נטוש.

21 באוקטובר. הדרגים של חטיבה 14 הגיעו בבוקר והיחידה התכנסה 
לתדלוק ולהצטיידות. שמונה מטוסים מצריים הופיעו ותקפו בסביבה. 
שניים מהם פנו לעברנו. המטוס הראשון הטיל שתי פצצות ואחת מהן 
התפוצצה בינינו לבין אחד הטנקים. נתן רוזנפלד, מפקד הטנק, נפגע 

מרסיס ונהרג.
אלברט  אלינו.  היישר  וחזר  התיישר  באוויר,  חג  השני  המטוס 
בריקמן וניסים שקורי היו איתי בנגמ"ש. עמדתי והתבוננתי. המטוס, 

מיג-19, הטייס, חבוש קסדה מעור, הביט בי. נראה לי שהכל נעצר.
 צנחתי על רצפת הנגמ"ש, מצטנף ומנסה להיות כמה שיותר קטן. 
שנפגעתי,  מרגיש  שקט.  השתרר  כך  ואחר  הזדעזע  הנגמ"ש  פיצוץ. 
טפחתי בידיי על רגליי. הכל במקום, רק רסיסים קטנים בפנים, בגב 
אני  הרגל".  “הרגל,  הזעקות של ניסים:  אני שומע את  וברגל. לפתע 
ינואר 74 - באימון מבצעי באגם המרמתרומם ופונה אליו, רואה בחטף את אלברט יושב עם הפנים אליי, 

20.10.73 - עם שבויים מצריים במתחם "אורחה" בבוקר שאחרי הקרב
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שבת, 6 באוקטובר. בוקר. ברחוב שררה תכונה מוזרה. כלי רכב נסעו 
בעצם יום הכיפורים. שמועות בחזית בית הכנסת דיברו על גיוס גדול. 
אני, כהרגלי בקודש, הלכתי לקראת השעה 11:00 לבית הכנסת כדי 
בראון,  אריה  החזן  של  קולו  אבי.  של  לזכרו  יזכור  תפילת  להתפלל 

לימים החזן הצבאי הראשי, העניק הרגשה של פתיחת שערי שמים.

אזעקה.  סהר, נשמעה  את  כשהאכלנו   ,14:00 בשעה  לפתע  צהריים. 
עטפתי את סהר בשמיכת הפוך האדומה, שהייתה שלי בילדותי, ורצתי 
למקלט. דז'ה וו. חזרתי במנהרת הזמן 17 שנים לאחור. הרגשתי כמו 
אבא שלי, שעטף אותי באותה שמיכה ורץ אתי למשמע אזעקה בלילה 

של מבצע קדש. כאילו כלום לא השתנה וחבל כל כך שלא. 

158 ימי מילואים, 119 הרוגים

 יורם דורי
תותחן מגח, גדוד 407, חטיבה 600

צהרי יום שישי, 5 באוקטובר 1973, ערב יום הכיפורים. מטה הבחירות 
מטה  ראש  יריב,  אהרון  במיל'  אלוף  עם  אביב,  בתל  המערך  של 
אברמוביץ  אמנון  צעירים:  סטודנטים  שני  נמצאים  במטה  ההסברה. 
ואני. לקראת כניסת יום הכיפורים אנחנו מנהלים ויכוח אחרון, כיאה 

לפוליטיקאים צעירים.
מעולם לא היה מצבנו טוב יותר, חוזר אהרל'ה על אמירה של דיין.

לא שלום ולא מלחמה. מה טוב בזה? אני מביע סקפטיות. 
לא מלחמה זה מצב טוב, אהרל'ה בשלו. 

זה אמנם לא מלחמה, אבל גם לא שלום. זה יכול להידרדר למלחמה
אפילו מחר, אני משיב.

הדיון הקצרצר מסתיים בברכת גמר חתימה טובה.
הספר  בית  בוגרי  עם  נפגשתי  הכיפורים,  יום  לפני  כהרגלנו  בערב, 
היסודי תל נורדאו בחזית בית הכנסת “בית אל" שברחוב פרישמן בתל 
אביב. ממש כנס מחזורים שנתי. מפגש רעים כיפי. קשקשנו, החלפנו 

עדכונים על מצב משפחתי, על לימודים וכיוצא באלה. 
הייתי אז נשוי די טרי, אב לבן בכור בן חצי שנה. אשתי בתיה, בני 
סהר ואני הלכנו ללון אצל אמי, בבית שנולדתי בו ושביליתי בו את 
נעוריי. הבית נמצא בקרבת בית הכנסת. החלטנו ללון בבית אמי כדי 

שאוכל להיות עם החבר'ה ביום הכיפורים.
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שכחנו בבית את הבקבוק של סהר. שמתי את נפשי בכפי, חשבתי 
את  עזבתי  במלחמה,  עצמי  על  ביותר שאקח  הגדול  הסיכון  שזה  אז 

המקלט ורצתי להביא אוכל לתינוק.

אחר הצהריים. החבר הטוב שלי מימי הסדיר, משה מילדינר, שלמד 
רפואה באיטליה והיה בביקור מולדת, התקשר לשאול אם קיבלנו צו. 
כשעה  לאחר  לא.  עוד  אליהו.  ביד  בדלת  אצלי  אותו לבדוק  שלחתי 
הגיע צו 8 לשנינו. סיכמנו שייקח אותי מבית אמי הביתה כדי שאביא 

את הכלבה ג'וקית לאימא שלי, שם יישארו בתיה וסהר. 
עם  משובצות  חולצות  לקחתי  קר.  לו  שיהיה  משה  חשש  בדרך 
שרוולים ארוכים, ורודה בשבילו וירוקה בשבילי, והבאתי את הכלבה 
בנשיקה  מבתיה  נפרדתי  משה,  של  האוטו  ליד  ברחוב,  אמי.  לבית 

ארוכה ובחיבוק חזק. אז עוד חשבתי שאוטוטו אשוב הביתה. 
ואני לשלי. משה התעקש לרדת  הוא לשלו  הגיוס,  נסענו למרכז 
לימ"ח  האיסוף  מנקודת  ויצא  את המלחמה  להפסיד  כדי שלא  קודם 
בשדה תימן. בדרך עצרנו בקסטינה )שנים רבות אחר כך כתבתי בצומת 

אות בספר תורה לכבוד סהר(.
הגענו לימ"ח. בלאגן אימים. כל מה שלמדנו על סדר וארגון היה 
להיכרות  קשר  בלי  כלשהו,  לטנק  מיד  שובץ  שהגיע  מי  היה.  כלא 
מוקדמת או לציוות מוקדם. הטנקים שלנו, מדגם M60, היו הטובים 
האמריקאי  מהצבא  העברתם  על  שסיכמה  לגולדה  ותודה  בצה"ל, 
לישראל. פרצתי עם עוד חבר לנשקייה כדי להשיג נשק אישי. הנשקייה 

ריקה, אף לא עוזי אחד. 
הטנקים שלנו בכלל לא שם. הם נלקחו למחנה נתן, מדרום לבאר 
אחריהם.   ,600 בחטיבה   407 גדוד  של  השריונאים  אנחנו,  שבע. 
התברר שהטנקים נמצאו בתהליך החלפת מקלעים ממקלע אמריקאי 
למקלע 03, אבל התהליך טרם הושלם. הכנות הוחלפו, אך עדיין לא 

היו מקלעים. 
בציוות המקורי שלי הייתי בטנק מ"פ. במחנה נתן גיליתי שהמ"פ 
שמוליק אבישאול לא הגיע משום ששהה בירח דבש בהולנד. הצוות 

המקורי שלו כלל את הטען-קשר שלמה קופרברג והנהג יוסי אגוזי. 
דני קריאף, מוותיקי פלוגת המילואים, ניצל את חסרונו ותפס פיקוד 

על הצוות שלדעתו היה הטוב בפלוגה. טנק מ"פ או לא טנק מ"פ?
במהלך החימוש של הטנקים הגיע אהוד גרוס כדי לתפקד כמ"פ. עם 
גרוס שירתי בסדיר במדור תותחנות של בית הספר לשריון. הוא היה סגן 
מפקד המדור ואני מבכירי המדריכים. אהוד גרוס לקח אותי אליו ועלה 
על הטנק המקורי של קריאף עם עוד שני אנשי צוות שלא הכרתי עד אז: 

הטען-קשר משה משה מטירת הכרמל והנהג יצחק אפו מחיפה.

נסענו על הזחלים עד טסה. שעות  יצאנו לקו התעלה.  ביום ראשון 
של נסיעה בלי הפסקה. טירוף. עברנו ברחובות ערים. נסענו, או ליתר 

דיוק דהרנו בפול גז על הכביש. מותרות של שעת חירום.
כבר ברגע ההגעה לקו האש חשנו במורא המלחמה. בפגז ראשון 
אחד  שחור  “יש  יד.  איבד  ומזור  גרנק  הקמב"ץ  נהרג  חטף  שהגדוד 
בשבוע  לחרדה.  אותנו  שהכניס  משפט  בקשר,  נאמר  אחד"  וצהוב 
הלחימה הראשון לא יצאנו בכלל מהטנק. חיינו על מנות קרב שתוקפן 
פג. מזון לא אכיל, אבל זה מה שהיה. תרמיל ריק של פגז שימש בית 

שימוש מאולתר.
את  בו  להעביר  נושא  מצאתי  בטנק  הממושכת  שהותנו  במהלך 
שם  זה  שלו  מהשמות  איזה  משה  משה  את  הרף  ללא  שאלתי  הזמן. 
תופעת  על  איתו  התווכח  גרוס  אהוד  פרטי.  הוא שם  ואיזה  משפחה 
של  הרציונל  את  והסביר  בפנתרים  תמך  משה  השחורים.  הפנתרים 

מחאתם. אהוד חלק עליו. 
לימים סיפר לי משה משהו שנמחק מזיכרוני. דאגתי שבתיה לא 
חצי  מספיקה  לתינוק  תדאג,  “אל  סהר.  את  בו  להאכיל  חלב  תשיג 
יותר  מאוחר  דבריו.  על  חלקתי  לא  טרי  כאב  אותי.  הרגיע  שקית", 
של  קדמית  השמאלית  הכנף  על  “סהר"  השם  את  בצבע לבן  כתבתי 
אביו.  את  להכיר  ירצה  הוא  אמרתי,  עלי,  ישמור  שלי  הבן   הטנק. 

ואכן כך היה.
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יום ג', 16 באוקטובר. הסתיים תיקון הטנק.קצין החימוש של האוגדה 
שלח אותנו לגדוד אחר: “סעו ישר עד שתראו טנקי M60 כמו שלכם, 
תצטרפו אליהם ותודיעו שהגעתם". נסענו על פי הוראותיו, אבל בדרך 

ירו עלינו אש שטוחת מסלול.
אתה בטוח שזו הדרך הנכונה? אני צועק לאילן.

למה?
אני רואה את התעלה בפריטלסקופ. 

מי הטנק שעוד רגע נופל למים? סע מהר אחורה! צעק מישהו 
במוסקיטו, רשת החירום של הקשר בטנק.

הצטוותנו לפלוגה ל' בגדוד 410, רשת לורה בקשר. לא היה לנו מושג 
מי מימיננו ומי לשמאלנו. עברנו כמה ימי לחימה שבלוניים. בבקרים 
ולא  בשמיים  מקום  לחכות שתשנה  ונאלצנו  בעיניים  היכתה  השמש 

תסנוור אותנו. 
נלחמנו נגד מתחם חי"ר מצרי מצויד בטילי נ"ט. בכל יום נפגעו 
וגם  חי"ר  נגד  מתאימה  תחמושת  לנו  הייתה  לא  טנקים.  ועוד  עוד 

המקלעים לא תפקדו כראוי בגלל הכנות החדשות. 
בלילות נכנסו לנוהל חניון לילה. מפעם לפעם ספגנו הפגזות. באחד 
הלילות נפל פגז בין הטנק שלנו לטנק השכן, בדיוק כשהייתי בתורנות 
שמירה על הטנק. המט"ק בטנק שלידנו נהרג. בבוקר מצאתי רסיס ענק 
על רצפת הטנק, שלמזלי עבר ביני לבין דופן צריחון המפקד, המקום 

שבו עמדתי בשמירה. האם היה זה סהר ששמר עליי? 
באותם ימים התוודעתי לחשיבות של יחסינו המיוחדים עם ארצות 
בגדים  תחמושת,  לנו  סיפקה  האמריקאית  האווירית  הרכבת  הברית. 

.Us Army חסיני אש ואפילו תחתונים עם הכיתוב

זוועה. עשרות צנחנים  יום ד', 17 באוקטובר. הגענו לחווה הסינית. 
הרוגים שוכבים במין מעגל, רובם חבושים בתחבושות אישיות. ביקשו 
מאיתנו לפנות אותם. ירדתי מהטנק והעמסתי את ההרוגים על סיפון 
הטנק, מאחור. אפו זז להקיא וגם אילן התקשה לנשום. נסענו לכביש 
כשעל סיפון הטנק חיילי צה"ל הרוגים, נעלים אדומות לרגליהם. כל 

ומחילופי האש להתרעננות  ירדנו מקו החזית  שבת, 13 באוקטובר. 
מילדינר.  את  פגשתי  מח"ט.  שיחת  בג'ריקנים.  התקלחנו  ראשונה. 
הוא סיפר לי שדובדבני, חברנו מהסדיר שלחם לצדנו בחטיבה, נעדר. 
“תראה מה קורה", אמרתי לו, “פעם חשבנו שאנחנו יורים פגז והמצרים 

בורחים. הפעם התברר שהמצב הפוך". 
במהלך ההתרעננות ניגש אהוד המ"פ ניגש למשה משה ושאל:

מה אתה רואה אצלי?
שום דבר מיוחד, עונה משה. 

מה אתה רואה אצלי? 
שום דבר. 

מחץ  משפט  המ"פ  פולט  להתגלח,  לכו  לא.  ואתה  מגולח  אני 
שנראה לנו הזוי. 

אהוד, אתה יודע, כשמוצאים קצין ירוי במלחמה, לא בודקים אם 
מהבקשה  רד  אז  משה.  הגיב  מקלשניקוב,  או  מעוזי  בא  זה 
המטופשת שלך וברור לך שלא נתגלח. בוא נמשיך להילחם יחד 

באווירה טובה וחברית. 

והתחלנו  הטנק  על  כשעלינו  תזוזה.  פקודת  הגיעה  הצהריים  אחר 
בנסיעה פרצה שריפה בתמסורות שמאחור. כיבינו את האש במטפים 
וניסינו להתקדם. שוב ושוב פרצה אש. הטנק נדלק. כמקובל בשריון, 
המ"פ עבר לטנק תקין ואילן קיטאי עלה על הטנק שלנו במקום אהוד. 
לא הייתה לי היכרות מוקדמת גם עם אילן, קיבוצניק מנווה ים, משה 
מ-24  יותר  שם  ושהינו  בטסה  לסדנה  נגררנו  מהסדיר.  אותו  הכיר 

שעות לתיקונים. 
בלילה הגיעה ציפי שביט להופעה. משב רוח של צחוק שהפיג מעט 
את הלחץ והחרדה שלנו. בלילה שוחחתי עם אילן. הוא סיפר על אמו 
רעיה, שנפטרה מסרטן. אני על אבי, שנפטר מהתקף לב, בהיותי בן 
תשע. אילן סיפר על תוכניותיו לשש אחרי המלחמה - לחזור לטכניון 

ובעיקר לשבת עם אביו ולשתות אלכוהול לשוכרה. 
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המשיך  הגדוד  מבחינתנו.  הגורלי  היום  זהו  באוקטובר.   20 שבת, 
דמים  מחיר  מאיתנו  שגבתה  “מיסורי"1,  על  המטופשת  בהתקפה 
עצום. תוך כדי התנועה זיהיתי נותב של טיל שנורה לעברנו. יריתי 
עברו  לא  אבל  ניצלנו,  ופגעתי.  המשגר  הוצב  שעליו  הג'יפ  לכיוון 

אלא כמה דקות וברשת הקשר נשמעת אזהרה...
2א )זה אנחנו(, טילים עליך. 

אפו חמד לצון ומתוך תא הנהג דפק לי ברגל וצעק: “בום". התכופפתי 
הטנק  קרה.  מה  לי  התברר  לימים  נפגענו.  שנייה  ובאותה  בבהלה 
היישר  פגז  ירה  הטילים,  יורי  מול  מיסוך  ליצור  ניסה  שמאחורינו 
לצריחון המפקד שלנו ופגע באילן קיטאי. הצעקה של אפו הצילה 
אותי. בגללו התכופפתי ורסיסי הפגז, במקום לקרוע את צווארי, רק 
שרטו שריטה די עמוקה בגבי. שנייה אחת אחר כך נמתחתי לאחור, 
אחזתי בדופנות צריחון המפקד ושברתי כנראה שיא גינס כשהצלחתי 
במשיכה אחת לשלוף את עצמי מתא התותחן אל סל הצריח שמאחור, 
כשאני חוטף מכות ונפצע קלות בשוקיים. עשן יצא מהטנק, בעיקר 
מתא המפקד שמעליי, שדרכו חילצתי עצמי. תא המפקד נותר ריק. 

איפה אילן, אני שואל את משה, שיוצא מתא הטען בפנים מלאות דם. 
נחתך לשניים, עונה משה. 

הרוג חתוך לשניים שוכב בתוך הטנק. מי יכול לקלוט את זה? אפו 
יצא מתא נהג. המצרים המשיכו לירות עלינו. ביקשתי מאפו לחזור 
לתא נהג ולנסוע אחורה. כמעט עלינו על מצבור מוקשים. כיוונתי 
את הנהג מסל צריח. הטנק עישן כל הזמן וחששתי שיתפוצץ. סימנתי 
לטנק שכן לעצור ולפנות אותנו, אך מכיוון שהמצרים ירו ללא הרף 
)שיפור  שלו  נסיגה  בתנועת  ממשיך  הטנק  שנעצר,  מי  בכל  ופגעו 

עמדות לאחור. בשריון לא נסוגים(. נשארנו על הטנק המעשן.
טנק אחר, בפיקודו של דודי גינזבורג, עצר לידינו בכל זאת ולקח 

"לכסיקון"  "טלוויזיה" לציר  בין תעוז  קוד צה"לי למתחם רחב,  מיסורי - שם   .1
הסמוך לתעלת סואץ. נמצא מצפון לחווה הסינית.

הנסיעה עמדתי על הסיפון, מחזיק את הגוויות כדי שלא ייפלו בדרך. 
סבב.  ועוד  סבב  כך,  לשם.  הועברו  והגופות  משאית  חיכתה  בכביש 

ההרוג האחרון חבש כובע טנקיסטים. לא הסכמתי לפנות אותו. 
מה קרה לך? שואל אילן. עד עכשיו היית כמו מכונה. 

אולי אני מכיר אותו. זה כבר יותר מדי גם בשבילי. 

אותו  לגרור  כדי  הגלילים  לגשר  התחברנו  באוקטובר.   18 ה',  יום 
הגרירה  כדי  תוך  משמאל.  הקיצוני  היה  שלנו  הטנק  סואץ.  לתעלת 
תקפו אותנו מטוסים מצריים. לוחמי החי"ר שלידנו זחלו אל מתחת 
יכולת  בלי  לגשר  רתומים  היינו  מחורבנת.  התחושה  הטנקים.  לגחון 
לזוז תחת התקפת מטוסים. מטוסי חיל האוויר יצאו לקראתם והפילו 
החיבור  שאקל  נקרע  האווירי  הקרב  בתום  רבים.  מצריים  מטוסים 
להיות  אותנו.  שימח  די  דווקא  זה  מהגשר.  והתנתקנו  שלנו  מהטנק 

קשור ללא יכולת תזוזה זה אנטי תזה לטנקאות.
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הרופאים בתאג"ד לייצב את מצבו. לאחר שהצליחו במידת מה, היה 
שברפידים.  הקדמי  החולים  בדחיפות לבית  מוטי  את  להעביר  צריך 
כדי  להם  נופפתי  הלוחמים.  לכוחות  לסייע  בשמיים  עברו  מסוקים 
שאולי אחד מהם יירד לאסוף את מוטי, אבל הם המשיכו במשימתם. 
רק לאחר זמן מה הגיע מסוק. הצטרפתי לנושאי האלונקה והבאנו את 

מוטי למסוק. הרופא אמר שמוטי ישרוד אם יגיע בזמן לבית החולים.
 

יום ב', 22 באוקטובר. משה משה פונה לטיפול רפואי לרפידים. אפו, 
אני ושני נהגי משאית תחמושת, ישבנו במאגר נפגעי הטנקים והכנו 
לעצמנו משהו לאכול. “פליטים", כך קראו לטנקיסטים שהטנק שלהם 
לתוקף  להיכנס  עמדה  אש  הפסקת  מחדש.  לשיבוץ  והמתינו  נפגע 
בשעה 18:52. “בטח תהיה הפגזת אימים לסיום הלחימה", אני אומר. 

לא חלף זמן רב ונשמעו שריקות פגזים. “הפליטים" החלו להתווכח 
אם מדובר ביציאות שלנו, או של המצרים. 

לא מעניין אותי אם זה שלנו או שלהם, צעקתי.

את שלושתנו לזחל"ם הרופא. הזחל"ם הביא אותנו לטיפול ראשוני 
בתאג"ד. הפצוע היותר קשה הוא משה, שנפצע בעינו. רסיסיו עמו 

עד היום.
במפקדת הגדוד קיבל את פניי אבידור אבני, חברי לספסל הלימודים 
בתיכון. הטנק שלו נפגע קודם לכן והוא המתין לציוות מחודש. הדבר 
הראשון שאבני אמר לי היה “תוריד מיד את הסרבל". אחרי שפשטתי 

את הסרבל ראיתי שחלק מגופו של אילן נמרח עלי מאחור. 
קברתי את הסרבל בחולות מתחם מיסורי. נזכרתי בשיחה עם אילן 
הביתה.  מכתב  כתבתי  לא  על  מוסר  לי  הטיף  ובה  שבטסה,  בסדנה 
“אני לא כותב כי אני בטוח שמכתב שלי יגיע עם הודעה של צה"ל 
שנפלתי בקרב", אמרתי לו. אילן גיחך ואמר לי שאני אכול אמונות 
פוחד"  לא  “אני  לאביו.  לשלוח  שביקש  מכתב  לי  נתן  הוא  טפלות. 
לקיבוץ".  שישלח  המכתב,  את  לו  תן  השליש,  את  “כשתראה   אמר. 
הסרבל,  את  לקבור  עומד  בעודי  שלי.  הסרבל  בכיס  נותר  המכתב 
ולקרוא  המעטפה  את  לפתוח  העזתי  לא  במכתב.  לעשות  מה  תהיתי 
משונים  במקרים  התנסה  שלא   ,23 בן  ילד  של  החלטה  קיבלתי  בו. 
חבל. בדיעבד,  הסרבל.  של  לצדו  בחול  המכתב  את  וקברתי   כאלה 

יום א', 21 באוקטובר. חסר טנק שוטטתי במשך רוב היום ליד אוהל 
החמ"ל, מאזין לרשתות הקשר. חילופי דברים בין המח"ט טוביה רביב 
ולא רק בגלל  למפקד האוגדה אריק שרון, נשארו חרוטים בזיכרוני, 

הריש המתגלגלת של טוביה. 
 2 כאן 40 )שרון לרביב( התקפה יפה מאוד. 

 40 כאן 2, מה שבוער זה שלנו, עבור. 
זיהיתי מיד את הפצוע הקשה שהגיע לתאג"ד מהטנק הבוער. זה היה 
קרוב  חבר  להנדסאים,  במכללה  לארכיטקטורה  סטודנט  קורב,  מוטי 

שלי שגר איתי באותו חדר בסדיר. 
מה קרה? שאלתי בעודי מתקרב לתאג"ד. 

אחד  טילים.  לאתר  למ"מ  לעזור  כדי  טען  מתא  ראש  הוציא  מוטי 
ניסו  המודאגות  עיניי  מול  בעורק.  ופגע  צווארו  את  שפשף  הטילים 

שלישי מימין, יורם דורי
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מילדינר,  משה  ביותר,  הקרוב  שחברי  לי  סיפר  אחי  הביתה.  לטלפן 
נהרג גם הוא. כחצי שנה אחרי תום המלחמה נקראתי ליום מילואים 
כדי לשאת את ארונו של מילדינר לקבורת קבע בקרית שאול. הפעם 
הצבא היה מסודר טיפ טופ. כמפקד משמר הכבוד מילאתי שובר צבאי 

מוזר - טופס שיגור לנושאי ארון.

שבת, 21 בנובמבר. אנחנו במין מלחמת התשה מול המצרים. בינתיים 
היינו  בקשר.  “אהבה"  שנקראה  המקורית,  לפלוגה  לחזור  הספקתי 
ארוכה,  התשה  אחרי  יום,  באותו  סואץ.  לתעלת  ממערב  באפריקה, 
נחתם בקילומטר ה-101 הסכם הפסקת האש. משה ינאי, ששמר בחניון 

שלנו במשמרת האחרונה, העיר את כולנו וצעק: 
עלו על הטנקים ותראו.

מה יש לך? שאלנו מהטנקים. מה רואים?
רואים את הסוף, עונה משה. 

אחרי עוד כמה תקריות עזבנו את אפריקה וחזרנו ארצה. מה שהתחיל 
ימי מילואים, 119 הרוגים בחטיבה,  בכיפורים הסתיים בפורים. 158 
שלושה מהם – מוישה, מוטי וזאביק - היו מחבריי הטובים והקרובים. 
נוסף, דובדבני, נפל בשבי. רבים אחרים שהכרתי מקרוב,  חבר קרוב 
בחורים צעירים שביליתי איתם ימים רבים של צחוקים וחוויות, נעלמו 

לי מהחיים. 
אני שרדתי ונשארתי עם שריטה עמוקה לכל החיים.

שכטמן  הטנק,  מפקד  פנימה.  וקפצנו  סמוך  לטנק  אפו  עם  רצתי 
מעפולה, היה מוכר לי מהסדיר. ברגע שנכנסנו לתוכו, הטנק מתרומם 
באוויר. נהגי המשאית שמעו בקולי, קפצו לתעלה סמוכה וניצלו. כל 
“הפליטים" האחרים נהרגו. המצרים ירו, כאקורד אחרון של הלחימה, 
ומחק את  לאכול  ישבנו  בדיוק במקום שבו  טיל קרקע-קרקע שפגע 

יושביו מעל פני האדמה.
בחופשה הראשונה שלי התקשרתי לשורה של בתי חולים כדי לאתר 
את מוטי, אך לשווא. לא התקשרתי להדסה בתל אביב. רציתי להשאיר 
לי איזה שביב של תקווה, אולי מוטי הגיע לשם והכל בסדר, אבל יום 
אחד אחר כך נודע לי שהוא מת במסוק מאיבוד דם. באותו יום קיבלתי 

עוד בשורת איוב. חברי מהסדיר, זאביק אורפז, נעדר וכנראה נהרג. 
כמה ימים קודם לכן, יום או יומיים אחרי סיום הלחימה, הצלחתי 
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החטיבה שבבסיס צאלים. כשהגענו לבסיס השעה כבר הייתה כמעט 
חצות. תוך דקות הגעתי לאיזור ההתארגנות של הגדוד שלי.

בימ"ח

גם  יחידות.  הרבה  ענק, שמשרת  בסיס  זה  אלוהים.  מהומת  בצאלים 
ומבולקה. החיילים  באזור ההתארגנות של הגדוד שלי שוררת בוקה 
המתרוצצים כנחיל דבורים עצבני חיזקו בי את התחושה, שהתחילה 
עם  נתפסנו  שהפעם  גולדה,  של  ונאומה  האזעקה  לשמע  בי  לקנן 

המכנסיים למטה. 
ההנחייה הייתה להכין את הטנקים שלנו, מדגם שוט קל )צנטוריון 
משופר(, מהר ככל האפשר ולצאת לחזית המצרית בקבוצות קטנות, 
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בשבת, יום כיפור, 6 באוקטובר 1973, בסביבות שתיים אחר הצהריים, 
כרעם  היכתה  ברחבי המדינה. ההפתעה  אזעקה מחרידת לב  נשמעת 
ביום בהיר. כעבור זמן מה הודיעה ראש הממשלה גולדה מאיר לאומה 
ישראל.  על  מתואמת  בהתקפה  פתחו  וסוריה  שמצרים  עגום,  בנאום 
לי:  אמרו  לימ"ח.  להגיע  אם  ושאלתי  המילואים  ליחידת  התקשרתי 

"חכה בבית, עדיף להמתין לגיוס מסודר, יבואו לקחת אותך". 
בזמן שנותר עד להגעת המגייסים התכנסתי בתוך עצמי והעדפתי 
לשכב במיטה. הייתי מוטרד מהתקופה הקשה שבפתח, חושש להיקרע 
מעולמי המוגן ולהיזרק למלחמה. הבחנתי היטב בדאגה העמוקה של 
הוריי, שניסו לשווא להסתיר את עצבנותם. לא היה לי ניסיון במלחמות. 
ארזתי רק תרמיל קטן, על אף שבתוך תוכי ידעתי שההעדרות מהבית 

לא תהיה קצרה. 
לפנות ערב הגיעו אנשי הגיוס. נפרדתי בחטף מהוריי המודאגים. 
אימי עוד הספיקה לדחוף לתרמיל סנדוויץ' וכמה פירות. אבי מילמל 
שוב ושוב את ברכת הכוהנים "יברכך אלוהים וישמרך, יאר אלוהים 
פניו אליך ויחונך, ישא אלוהים פניו אליך וישם לך שלום". המשפט 
הזה גרם לי צמרמורת כי בעבר סיפר לי אבי שכאשר הוא נמלט מפולין 

מזרחה כדי לברוח מהנאצים, אביו בירך אותו במילים אלו בדיוק. 
בלב כבד יצאתי לנקודת המפגש שבשכונת טלביה. בגלל עיכובים 
שונים יצאנו משם רק לאחר כמה שעות ונסענו באוטובוס לימ"ח של 
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טנקים זמינים ונאלצנו לנסוע על שרשרות. התוצאה הייתה שיבושים 
בתנועה ודחייה בהגעה לחזית. 

נסענו בציר הצפוני  לי רק במעומעם.  זכור  בן 300 הק"מ  המסע 
של סיני, דרך רפיח ואל עריש, אך רוב הזמן לא ידעתי בדיוק איפה 
וודאות. בחלקה  ובאי  ומלווה בדאגה  היינו. הנסיעה ארוכה, מייגעת 
הנסיעה  חולות.  או  ובחלקה באדמת טרשים  מוגדרים  בצירים  נסענו 
תנועה  פקקי  יצרו  האינסופיות  השיירות  מאוד.  הקשתה  אורות  בלי 
ובקטעים רבים נסענו באיטיות נוראה. לעיתים היה עלינו לפנות את 
הציר כדי לאפשר לזחל"מים ולרכבים קלים, שבהם מפקדים בכירים 
את  מצאנו  לפעמים  אותנו.  לעקוף  ולוגיסטיות,  רפואיות  ויחידות 

עצמנו לפתע בתוך שיירות של יחידות אחרות. 
שרשרת,  התנתקויות  כגון  בטנקים  טכניות  בעיות  גם  חסרו  לא 
מעטים  לא  טנקים  אחרות.  ובמערכות  בתמסורות  במנוע,  תקלות 
דרכים  תאונות  גם  והתרחשו  הכבישים  שבצדי  בחולות  נתקעו 
קלות ופחות קלות. באחת מהן פגע טנק בקצין ורשמנו את ההרוג 

הראשון של החטיבה. 
נאלצנו לעצור כמה פעמים בדרך לצורך השלמות ציוד ודלק. הנהג 
ואני הזדקקנו מאוד לעצירות הללו כי רק הן אפשרו לנו לחטוף תנומה 
קצרה. התותחן והטען, לעומת זאת, נמנמו בתאיהם שעות רבות, אם 
כי בתנאים לא תנאים. מנות הקרב טרם הגיעו. השבענו את רעבוננו 

במציות והרווינו את צמאוננו במים חמימים מג'ריקן. 
פה ושם נתקלנו בכלי רכב שנעו בכיוון הפוך, משדה הקרב שליד 
התעלה. ירדתי עם מפקדי טנקים אחרים מהכלים והחלפנו איתם כמה 
מילים. פניהם האפורות והתיאורים האפוקליפטיים שלהם על המצב 
וניבאו  אופטימיים  להיות  שניסו  כאלה  גם  היו  רעות.  בישרו  בחזית 

שצה"ל יחזור לעצמו וינפנף את המצרים בחזרה לשטחם. 
כ-30 שעות לאחר היציאה מצאלים, ב-8 באוקטובר לפני הצהריים, 

הגענו לאזור שבין בלוזה לטסה, כ-20 ק"מ מהתעלה.

יהיה מוכן. להפתעתנו הטנקים היו ריקים  מבלי לחכות שכל הגדוד 
מדלק, מציוד ומתחמושת. סביב הטנקים וביניהם עמדו מכליות דלק 
פתוחים  היו  המנועים  מכסי  מהטנקים  בחלק  תחמושת.  ומשאיות 
וצוותים טכניים טיפלו בהם. הטנקיסטים, חלקם במדים וחלקם בבגדים 
העביר  שלו,  הטנק  את  צוות תידלק  כל  אמוק.  מוכי  נראו  אזרחיים, 
ועסק במרץ בהכנסת מאות הפריטים  פגזים מהמשאיות לבטן הטנק 
הדרושים לטנק. החיפזון גרם לפציעות "קטנות" כגון אצבעות מעוכות 
מפגזים, וחבטות ושריטות מבליטות שונות בטנק ומחוצה לו. הימ"ח 
והיה  מהטנקים  לחלק  רק  הספיק  הציוד  מאורגן.  מלהיות  רחוק  היה 

מחסור בפריטים חיוניים כגון מקלעים ומשקפות.
לא מצאתי את אנשי הצוות המקורי שלי. שובצתי כמפקד טנק עם 
צוות לא מוכר לי, תוספת מכבידה להרגשה הגרועה ממילא. בהמשך 
הלילה פגשתי אחד מאנשי הצוות שלי וביקשתי מהמ"פ להעביר אותו 
אחר  בצוות  כבר שובץ  החייל  הנימוק:  נעניתי בשלילה.  לטנק שלי. 
חשיבות  הרואה  מוסכמה  של  שבירה  הייתה  זו  לדרך.  יצא  ובקרוב 
בשמירה על צוות קבוע, שבו כל אחד מכיר היטב את שותפיו. בעבר, 
בימי שלום, בקשות רבות של טנקיסטים לקיצור או לדחייה של שירות 
ולהתגבש  להתאמן  הצוות  שעל  בטענה  גורף  באופן  נדחו  מילואים 
ביחד. דבריו של המ"פ ש"הדרך לתל-אביב פרוצה", הבהירו לי שחרב 
חדה מונחת על צווארנו ושצריך לעשות הכל במהירות ושאי אפשר 
להמתין עד שכל הגדוד יגיע. הדרך המהירה ביותר היא לארגן צוותים 

לפי סדר הגעת האנשים ולא לפי השיבוץ הקבוע.

הנסיעה לחזית

לפנות בוקר, 7 באוקטובר, הטנק שלנו מוכן לתזוזה. הצטרפנו לעוד 
יצאנו  סואץ.  ותעלת  סיני  לכיוון  לדרום-מערב,  ונסענו  טנקים  כמה 

למלחמה בתנאי פתיחה גרועים מאוד.
במקום  ראשית,  נוספות.  מוסכמות  שתי  נשברו  לחזית  בנסיעה 
לנסוע במסגרות המקובלות של גדוד, או חטיבה, יצאנו באופן אקראי 
ובקבוצות קטנות. שנית, בגלל הגיוס הנרחב והבהול לא היו די מובילי 
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נהג, תן גז, אני פוקד. טען, תכין פגזי ח"ש.
תחנות רומח, גבעת חמוטל בערך קילומטר לפנינו, עלו בזהירות

לעמדות ופיתחו באש, אומר המג"ד כעבור כמה דקות.
נהג, סע בהילוך ראשון. האט, עצור! 

עלייה נכונה לעמדת תצפית ולאחר מכן לעמדת אש היא אחת המטלות 
הקריטיות של מפקד הטנק.

למזלי הספקנו להשלים חלק מהציוד תוך כדי הנסיעה לחזית ויש 
לי סוף סוף משקפת. אני משקיף מחוץ לצריח לכיוון מערב ומבקש 
זו של אחר הצהריים  מהתותחן שיסתכל גם הוא על הדיונה. בשעה 
השמש ממש מולנו ומסנוורת. למרות זאת, אני מבחין בדיונה מוארכת 
במרחק של כקילומטר. כנראה שזו חמוטל. אני מנסה לזהות טנקים 

מצריים ולא מצליח. התותחן מזהה משהו. 
המפקד, אני לא רואה טנקים אבל יש שם המון חיילי חי"ר, ממש

כמו נמלים.
על חי"ר אין טעם לירות ח"ש. גם הטען יודע זאת והוא מכין במהירות 

פגזים מסוג אחר.
תותח, מעיך, 1,000, חי"ר, על, אש. 

בתוך תוכי אני מופתע מפקודת האש הסדורה והתקנית שלי. לא ציפיתי 
מעצמי לנונשלנטיות ולשוויון נפש בזמן שאני יורה לראשונה בחיי על 
המתח  את  להסוות  מצליח  שאני  כנראה  להרוג.  במטרה  חיים  אנשים 

והפחד שלי. 
מעיך, 1,000, על, יורה, עונה התותחן.

הטנק מזדעזע מעוצמת הפגז שיצא. השמש מקשה עלי לזהות היכן 
פגע הפגז. נדמה לי שזה היה קצת לפני המצרים.

קצר, אומר התותחן ומאשר את הזיהוי שלי.
הוסף 200, אש! 

הטען עובד כמו שד והפגז השני כבר בקנה.
הוסף 200, יורה! אומר התותחן.

מטרה, הוא מוסיף כעבור כמה שניות. 
אבל  שפגענו  ספק  אין  הגבעה.  על  המצרים  בהתרוצצות  מבחין  אני 

הקרב הראשון בחיי

לא זכינו לקבלת פנים מלבבת. עברנו ליד חניון טנקים קטן. מבט קצר 
יחידה  ובחיילים הסדירים שנמצאים עליהם הבהיר לנו שזו  בטנקים 
שלא מזמן השתתפה בקרב. חלק מהטנקים פגועים ומפויחים והחיילים 
נראו יגעים ולא רגועים. שמענו מהם שהחזית קרובה ושהמצב קשה. 
ופצועים.  נעדרים  הרוגים,  להם  והיו  יומיים  כמעט  כבר  נלחמו  הם 
בשטח.  שנשאר  או  שימוש,  מכלל  יצא  שלהם  מהטנקים  גדול  חלק 
נסיונותיהם להגיע למוצבים שעל שפת התעלה ולהוציא משם חיילים 
למשמע  להאמין  התקשינו  גדול.  אדם  בחיי  והמחיר  נכשלו  נצורים 

הסיפורים הקשים.
התחלנו לשמוע בקשר שמות קוד של צירים ומקומות שהתוודעתי 
אליהם לראשונה ושעתידים להתערבל במוחי עוד שנים רבות: טליסמן, 
חמוטל.  וכמובן  מכשיר  עכביש,  הברגה,  טרטור,  לכסיקון,  ספונטני, 
שתפקידנו  אותנו  ועדכנו  המג"ד  אצל  מתדרוך  חזרו  הגדוד  קציני 
ק"מ  כ-14  חולי  רכס  זהו  המצרים.  מידי  חמוטל  גבעת  את  לכבוש 
המקום  את  היטב  זוכר  אני  ואיסמעיליה.  טסה  בין  לתעלה,  ממזרח 
בקרב,  שם  השתתפתי  הצהריים  אחר  באוקטובר  שב-8  משום  הזה 
מגע  ליצירת  לנוע  התחלנו  הסתיימה.  ההתארגנות  בחיי.  לראשונה 

עם האויב.
תחנות רומח כאן המג"ד, נועו מערבה בזהירות במגמה לתקוף 

ולהשמיד את האויב בחמוטל.
בתוך ענני החול אני לא יודע איפה נמצאת חמוטל. אני מבחין שהמ"מ 
ובכל  התקני  מגודלו  בהרבה  קטן  הגדוד  הכיוון.  את  בדגל  לי  מסמן 
אני  שייצרנו.  האבק  כמות  את  רואה  כשאני  בעוצמתו  חש  אני  זאת 
זרוענו. אבל הקרביים שלי  ירגישו בקרוב את נחת  מקווה שהמצרים 
מכווצים מפחד. על אף האבק הרב אני מצליח להבחין במראה של אחד 
זו הולכת  זו מלחמה.  זה לא צחוק.  הפריסקופים שאני חיוור כסיד. 

להיות טבילת האש הראשונה שלי.
1א', הגבר מהירות וסגור את הרווח בינינו, אני שומע את המ"מ

קורא לי בקשר.
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מקביל, 1,200, חי"ר, על, אש!" 
הטען מנסה להכניס סרט כדורים למקלע. אני זוכר מהאימונים כמה 
עד  יקרות  שניות  חולפות  עליך.  יורים  כשלא  גם  זאת  לעשות  קשה 
שהמאבק שלו במקלע מסתיים והוא מודיע שהמקלע טעון. התותחן 
צרורות  ויורה  לטובה  מפתיע  המקלע  מרפה.  ולא  ההדק  על  לוחץ 
אפקטיבי  נראה  הירי  המפקד.  במקלע  לירי  מצטרף  אני  ארוכים. 
וכמה מצרים נשכבים על החול ללא תנועה. אני לא מתעמק בעובדה 
שברגע זה נטלנו חיים של בני אדם. מה שמפעיל אותי הוא לא שנאה 
לאויב, אלא יצר הקיום וההישרדות. אני רוצה להישאר בחיים ומפחד 

שהאויב יחסל אותי. 
מחליט  ואני  עמדה  באותה  זמן  הרבה  מדי  כבר  נמצאים  אנחנו 
לעבור לעמדת אש חדשה. המקלע שלנו ממש רותח מהירי המסיבי. 
סרט הכדורים נגמר והטען מתמהמה בהכנסת סרט חדש. עד שיצליח 

נחזור לשימוש בתותח.
תותח, מעיך, 1,200, חי"ר, על, אש, אני מתחשב בפספוס של הפגז

הראשון בירי הקודם. 
מעיך, 1,200, על, יורה, חוזר אחריי התותחן.

אני עוצם אוטומטית את העיניים כדי שלא אסתנוור מרשף הירי ומיד 
פוקח אותן כדי לזהות היכן פגענו. אני משתדל לייצב את המשקפת 

שמזדעזעת מהדף הירי.
כל הכבוד תותחן, בול פגיעה.

אני מבחין שגם טנקים אחרים שלנו לא טומנים ידם בצלחת ופוגעים 
במצרים. אבל המצרים בשלהם. מי שלא נפגע ממשיך ללכת לכיווננו. 
האומץ שלהם ממש לא ייאמן, אני חושב לעצמי, להתנהגות פנאטית 
כזו לא ציפיתי. לפתע, צביטה בלב. אני מבחין בהבזק חזק בטנק הקיצוני 
בשורת העמדות שלנו. הבזק כזה לא משאיר ספק שהטנק נפגע. מבעד 
לאבק ולאש שאופפים אותו מגיחים בריצה מטורפת שני אנשי צוות, 
אחד מהם לובש מכנסי ג'ינס. לרגע נדמה לי שאני הוזה. הם מטפסים 
על טנק סמוך ונבלעים במהירות בצריח. הטנק ממהר לגלוש אחורה. 

אני מתפלל שמיד יופיעו עוד שני אנשי צוות אך זה לא קורה.

ייתכן גם שפגעו בהם טנקים אחרים שלנו.
גוף שחור עם להבה מאחוריו מתקרב מלפנים! מחרידה אותי 

צעקתו של התותחן. 
נהג, אחורה, מהר!" אני צועק. 

הטנק מתאמץ וממש מזנק כמה מטרים אחורה. אנחנו במסתור במדרון 
אחורי. מהמדרון הקדמי נשמע פיצוץ חזק וגל הדף מזעזע את הטנק 

ומצמיד אותנו לדפנות. ענן חול מתרומם וחלק ממנו נוחת עלינו. 
כולכם בסדר? אני שואל בהתרגשות. 

שלושתם עונים בקולות רועדים בחיוב. רק עכשיו אני שם לב שעוד 
טנקים שלנו גלשו אחורה למסתור ונשמעת המולה במכשירי הקשר. 
שימו לב, האיזור מלא אנשי חי"ר מצרים והם יורים טילים. זהירות!

מודיע המ"פ.
לעצמי.  חושב  אני  מסוכנים,  להיות  יכולים  חי"רניקים  שגם  כנראה 
באימונים לא התרגשנו מהם וכינינו אותם חירי-בירי. הזהירו אותנו 

רק מטנקים.
יש לנו יותר מזל משכל. אילו היה זה פגז טנק לא היינו מספיקים 

לברוח כי הוא מהיר בהרבה מטיל, אומר הטען.
2ב' שים לב, אומר המ"פ ברשת הקשר התזזיתית. 2א' נפגע, עזור

לו להיחלץ אחורה. 
עוד לא הספקנו להבין מה קורה וכבר יש נפגעים בקרב הטנקים שלנו. 
עכשיו אני חושב שאולי טוב שהצוותים אינם בהרכבם המקורי. ככה 
אין לי מושג מי הם הנפגעים של 2א'. אבל אין לנו זמן להירגע ואנחנו 

שוב עולים לעמדת אש.
אחרי העצירה תכניס לרוורס. זה יחסוך כמה שניות אם נצטרך

לרדת אחורה במהירות, אני אומר לנהג. 
חמוטל.  גבעת  על  מצרים  המוני  רואה  ואני  לסינוור  קצת  התרגלתי 
התותחן צדק. הם באמת נראים כנמלים חרוצות שלא מפסיקות לנוע. 
לנו  שאין  חבל  כמה  מזוודות.  נושא  וחלקם  לקבוצות  מחולקים  הם 
סיוע של מטוסים וארטילריה. אולי אש מקלע תבריח אותם, אני אומר 

לעצמי ומיד פוקד:
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לילה ראשון
הסמג"ד שלנו, אריה ארצי, נעשה מג"ד. אנחנו בנקודת שפל. התסכול 
הפלוגתית  והמסגרות  ופגועים  שחוקים  הטנקים  נוראים,  והעייפות 
והגדודית מפורקות. התחילה ההתארגנות לחניון לילה מסודר. הגיעו 
ידיעות שאנשי קומנדו מצרים הונחתו מהליקופטרים באזור ועלולים 

לתקוף אותנו. אנשי סיור וחרמ"ש הוצבו בשמירה היקפית סביבנו. 
דלק,  וסיפקה  הלוגיסטיקה  שיירת  הגיעה  מאוחרת  ערב  בשעת 
ומזון. החוליה הטכנית עברה בין הטנקים ותיקנה ליקויים  תחמושת 
ופגיעות שנוצרו בהם במשך היום. היו טנקים שתיקונם חייב טיפול 
בסדנה. דווקא בגלל היותם בדרג האחורי תומך הלחימה, אנשי החוליה 
הקשבנו  ההתרחשויות.  של  הכללית  בתמונה  יותר  מעודכנים  היו 
בסקרנות לדבריהם למרות שגם להם היו רק שברי ידיעות ושמועות. 

קשה היה לנו לשמוע מי ומי בהרוגים, בנעדרים ובפצועים.
גם לעזרה  ציפינו  כזה  יום  חיונית, אבל אחרי  העזרה הלוגיסטית 
רגשית ונפשית, לשיחת הסבר ולמעט מידע. ואכן, בשעות הלילה עבר 
כמה  מסביר  הצוות,  עם  חרישית  ושוחח  לטנק  מטנק  החדש  המג"ד 
כל  להסתגר  מאיתנו  מנע  איתו  הדיבור  עצם  החולף.  היום  מאירועי 
אחד בתוך עצמו ועזר לנו לפרוק מעט מן המתח שצברנו. הוא סיפר 
את  להדוף  ניסו  אוגדות  שתי  קשים.  קרבות  היום  היו  לנו  רק  שלא 
המצרים בחזרה אל מעבר לתעלה אך למרות הלחימה העיקשת של 
צה"ל, המשימה לא הושגה. הוא שיבח את לחימת הגדוד והדגיש את 
חשיבותה, מנסה לעודד אותנו ומביע את בטחונו שלמרות היום הקשה 
שעבר עלינו, עוד נוכיח את איכותנו הגבוהה. התרשמתי שידיעותיו 

על המצב חלקיות ביותר.
המ"פ העביר את התותחן שלנו אליו לטנק. בעת חימושו מחדש של 
טנק המ"פ החליקו פגזים מידיו של התותחן שלו. שתיים מאצבעותיו 
נשברו והוא פונה. במשך הלילה הגיע אלינו תותחן ממאגר הטנקיסטים 
לא  המ"פ  מדוע  הבנתי  לא  ג'וליס.  במחנה  לשריון  בביה"ס  שהוקם 
עם  להשלים  אלא  לי  נותר  לא  אבל  החדש,  התותחן  את  אליו  לקח 

ההיררכיה הצבאית. 

המפקד, אומר לפתע התותחן בהתרגשות, ליד החי"רניקים עם
המזוודות שהולכים בנחת לכיוון שלנו הופיעו פתאום טנקים.

תירה מהר על אחד מהם ח"ש ל-1,200" אני אומר מיד. 
זה לא הזמן לדקדק ולתת פקודת אש תקנית. אני מרים את המשקפת 
ומנסה לזהות את מקום הפגיעה. לחרדתי אני מבחין בגוש אש ששועט 

במהירות לכיוון הטנק שעומד כ-30 מטר ממני.
1ב', סע אחורה מהר! אני זועק לרשת הקשר כל עוד נפשי בי.

אני מסתכל בייאוש כיצד הלהבה מתקרבת אליו אך הוא משותק ולא 
זז. לפתע נשמע פיצוץ חזק. האם 1ב' הלך? אני מסתכל לכיוונו ורואה 

אותו נע אחורה בעצבנות.
1ב', כאן המ"מ. כרגע עבר מעליך טיל והתפוצץ מאחורינו. 

מה מצבך?
כאן 1ב', הכל תקין חוץ מצלצולים באוזניים ותיל שמלופף על

האנטנה של הטנק.
כאן המ"מ, זה התיל שאיתו מכוונים את הטיל. עלה שוב לעמדה

ושמור על עירנות. 
תחנות רומח כאן הסמג"ד. שימו לב, שיפור עמדות לאחור. 

אני אומר שנית, שיפור עמדות לאחור.
לוקח לי זמן להבין ששיפור עמדות לאחור פירושו נסיגה. זהו מושג 
שעדיין לא שמעתי, תרגולת שטרם ביצעתי. ולמה הסמג"ד הוא הפוקד 

עלינו ולא המג"ד?
וממהרים  מסתובבים  אחורה,  האש  מעמדות  גולשים  הטנקים 
מזרחה. אנחנו בורחים. יש טנקים פגועים שאנחנו משאירים בשטח. 
הנסיגה  את  עוצרים  אנחנו  צוות.  אנשי  בהם  נותרו  שלא  מקווה  אני 
בקשר  דיבורים  של  פוסק  הבלתי  לזרם  מאזין  אני  ק"מ.  כמה  כעבור 
ולמרות השימוש במילות קוד אני מבין שלגדוד יש הרוגים, פצועים 
ונעדרים. המג"ד דן ספיר נעדר. גופתו תימצא רק כעבור כמה חודשים. 
אחיו הצעיר של דן, יוסי ספיר, נהרג 15 שעות לפניו כאשר השתתף 

כקצין בכוח טנקים שלחם בקרבות הבלימה ברמת הגולן.
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נ"ט רבים שעשו בנו שמות. הם הפגינו רמת לחימה טובה ומוטיבציה 
גבוהה, והוכיחו שאין ביכולתו של הטנק להכריע לבדו את המערכה. 
היו לנו נפגעים ונעדרים ובהם המג"ד. נאלצנו לסגת מזרחה וחמוטל 
האחרונים  ביומיים  שחווינו  האדיר  להלם  המצרים.  בידי  נותרה 
שרשרות,  על  השוחקת  ובנסיעה  הבהול  בגיוס  המתקפה,  בהפתעת 

נוספה עתה האכזבה המרה מקריסת תורת הלחימה של השריון. 
אמצא  היכן  הפחד?  על  אתגבר  איך  לזרום.  המשיכו  מחשבותיי 
את כוחות הנפש להמשיך בלחימה? עד אתמול פחדתי מהאויב, אבל 
הפחד  מוחשית,  היא  החיים  כשסכנת  עכשיו,  ערטילאי.  היה  הפחד 
התגבר והפך לממשי. זה הזכיר לי שחברי הצנחן סיפר לי איך מצניחה 

לצניחה הפחד שלו דוקא גובר. 
כדי  פציעתו  את  יזם  שלו  התותחן  שלדעתו  לי  רמז  המ"פ 
להתחמק מהמשך הקרבות. הוא כנראה לא עמד בפחד. לא ראיתי 
אפשרות להשתמטות. כנראה שרגש הבושה שלי חזק מרגש הפחד. 
את  בי  חיזקה  מליצה,  שום  בלי  הבית,  על  שנלחמים  ההבנה  גם 

הנכונות לסכן את חיי. 
שנפלט  הנעים  החום  הטנק.  סיפון  על  נרדמתי  השמירה  לאחר 
מהמנוע עזר לי להתמודד עם צינת הלילה המדברית. שעתיים אחר 
וחשש  מועקה  עם  התעוררתי  להתעורר.  הקשר  רשתות  החלו  כך 

מהיום שבפתח.

שבוע של המתנה ומגננה

עם  משיחה  המ"פ  חזר  באוקטובר  ה-9  של  מוקדמת  בוקר  בשעת 
המג"ד וכינס אותנו ליד אחד הטנקים. המשימה שלנו הייתה למנוע 
מהמצרים להרחיב את השטח שכבשו. לשם כך עלינו להיערך לבלימה 
על ציר החת"ם, כעשרה ק"מ ממזרח לתעלה. "לא ניזום התקפות ולא 
נתקדם לעבר התעלה", אמר המ"פ, אבל אם המצרים יתקיפו אותנו, 

נצא לבלום אותם ולא נאפשר להם להשתלט על שטחים נוספים".
שגרת יום. לקראת המגננה יצאנו לחניון יום. אחרי נסיעה של כרבע 
שעה הגענו לשטח שגבעות רבות פזורות בו ושם נערכנו. כיסינו את 

וערך את רשימת הצוותים המעודכנת.  בין הטנקים  השליש עבר 
הצוות  שאנשי  משום  התבזבזו  הן  וגם  לשינה  מעטות  שעות  נותרו 
פרוטקציה  קצת  קיבלנו  והנהג  אני  הטנק.  על  בשמירה  מתחלפים 
על  למלחמה.  נקראנו  מאז  עין  עצמנו  ולא  שכמעט  משום  בשמירה 
מקלחת לא העזנו אפילו לחלום. גם האוכל לא הצטיין באיכותו אבל 

ממילא די איבדנו את התיאבון.
אמנם  הקרב  עלינו.  שעבר  במה  הרהרתי  שלי  השמירה  בתורנות 
לא נמשך הרבה זמן אבל המחיש לי את המצב הנורא שהיינו שרויים 
בו. כל הקורסים והאימונים שבהם השתתפתי עד היום, הן כחניך והן 
כמדריך בבית הספר לשריון, התבססו על לקחי מלחמת ששת הימים 
ועל המושג "הלם שריון". מושג זה ביטא את האמונה שהשריון הוא 
כל יכול, וברגע שהוא מסתער ושועט לעבר חיילי חי"ר של האויב, לא 

נותרת להם ברירה אלא להשליך את נשקם ולברוח, או להיכנע. 
אש!"  בזוקה,  "צוות,  נקראה  באימונים  התרגולות שתרגלנו  אחת 
בבזוקה.  שמצויידת  עויינת  חי"ר  חוליית  של  השמדה  תרגולת   -
בשטח ייצגה חבית את החוליה. הסתערנו עליה תוך כדי ירי מקלעים 
והשלכת רימון ורמסנו אותה בשרשרות הטנק. המיתוס של טוטאליות 
הטנק גרם לכך שלא הייתה כל התייחסות לחי"ר אויב ובוודאי שלא 
לשימוש בטילים נגד טנקים, למרות שהיה מידע מודיעיני על טילים 
המלחמה  לפני  כשנה  ערב.  חילות  בידי  שנמצאים  וְשֶמל  סאגר  כגון 
טרח  לא  השריון  חיל  אך  הללו,  הטילים  על  חוברות  בצה"ל  הופצו 
להפנים את משמעותם. התוצאה היתה שלא תרגלנו הימלטות מטילים, 
הטנקים לא מוגנו בפני טילים ולא היה להם מיסוך עשן שמקשה על 

יורי הטילים. 
לא יכולתי גם להיזכר ולו בתרגיל אחד שביצענו שיתוף פעולה עם 
חרמ"ש, עם ארטילריה או עם מטוסים, שלושה גורמים שהיו יכולים 
לסייע לנו נגד החי"ר ונגד חוליות משגרי טילים של המצרים. היום 
נוכחנו לדעת שאיננו נמצאים ביום השביעי של מלחמת ששת הימים. 
המצרים לא "מילאו את תפקידם" כמצופה, הם לא לקו בהלם שריון 
ולא ברחו. הם התחפרו בהמוניהם על גבעת חמוטל וירו לכיווננו טילי 
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של ה-8 באוקטובר. הפקנו לקחים ראשוניים מקרבות אותו יום ולא 
חזרנו על טעויות. הטיפול ב"ציידי הטנקים" עם טילי הנ"ט השתפר 
יותר  להכיר  גם  למדנו  יותר.  רעננים  המתוגברים  וכוחותינו  מאד 
ולהסתייע בארטילריה  את השטח, לחכות למצרים בעמדות עדיפות 
אבל  במטרה,  ודבקות  אכן גילו תעוזה  המצרים  החי"ר שלהם.  כנגד 
כל נסיונותיהם לפרוץ מזרחה הסתיימו בנסיגה ובאבדות רבות. מספר 

הנפגעים אצלנו נמוך. 
לילה.  נסענו מרחק קצר מזרחה להתארגנות בחניון  לקראת ערב 
פלוגות הסיור והחרמ"ש אבטחו כרגיל את הקו הקדמי. לחניון הגיעה 
מכן  לאחר  ותחמושת.  מזון  עם  ומשאיות  דלק  מכליות  של  שיירה 
הצבנו שומר על כל טנק והלכנו לישון עם נעליים, סרבל ונשק צמוד. 
המנוע.  מכסה  על  והטען  אני  ואילו  בתאיהם  ישנים  והנהג  התותחן 
מן  בריחה  של  סוג  בה  יש  עמוקה.  השינה  הקשים,  התנאים  אף  על 
המציאות הקשה. שום רעש לא הפריע לנו, לא קולות ירי רחוקים ולא 

תנועות של טנקים לידנו.
שגרת המגננה נמשכה מה-9 עד ה-15 באוקטובר. באחד הבקרים 
ביקשתי מהמ"פ להראות לי במפה שלו היכן אנו נמצאים. התברר לי 
שרוב הזמן שהינו במרחב שמול איסמעיליה, סמוך לציר החת"ם, ציר 

טליסמן ואזור חלוץ.

אפריקה

בשבת, 20 באוקטובר, כינס אותנו המג"ד לשיחה גדודית שהתנהלה 
מתחת לרשת הסוואה. "שימו לב. צה"ל החל לצלוח את התעלה לפני 
ארבעה ימים", אמר. תחילה צנחנים בסירות גומי ואחר כך כוחות שריון 
על דוברות ועל גשרים שצה"ל הקים. מרבית האוגדה שלנו כבר חצתה 
את התעלה לפני יומיים. הגדוד שלנו הושאר באיזור טסה כדי לשמש 
עתודה פיקודית וכדי להגן על אזור ציונה וחמוטל. היום נחבור לחטיבה 
שלנו. יש לנו שעתיים להשלים את הטיפולים בטנקים ואז נתחיל בתנועה 
לכיוון מקום החציה. חשוב לשמור על עירנות ודריכות. באזור הצליחה 
ניתקל בשתי בעיות", הזהיר המג"ד. "האחת היא בלאגן ופקקי תנועה. 

הטנקים ברשתות הסוואה ובכל טנק ישב אחד מאנשי הצוות בכוננות 
נ"מ. המרחק בין טנק לטנק כמאה מטרים. הקפדנו על פיזור רב כדי 
להקטין את הסכנה הצפויה מהתקפה אווירית, או התקפה ארטילרית. 

מכיוון התעלה נשמעו פיצוצים וקולות ירי.
ניצלנו את הזמן להתארגנות, למנוחה ולתחזוקת הטנקים. לראשונה 
במלחמה ביצענו טיפולים חיוניים, תיאום כוונות, גירוז, ניקוי התותח 
לטנק  מטנק  עברו  הטכניים  הצוותים  הזחלים.  ומתיחת  והמקלעים 

והחזירו אותם לכשירות. 
ומעילים.  סרבלים  וגם  חסר  שהיה  לחימה  ציוד  קיבלנו  סוף  סוף 
אנשי השק"ם הרעיפו עלינו כמויות גדולות מהנדרש של גרביים, לבנים 
ומוצרים רבים  ובהן מזון  נתנו לנו חבילות שי מהעורף  ומגבות. הם 
וגם מכתבי ברכה מילדי בתי ספר. חבל שלא קיבלנו טרנזיסטורים. 
חוסר המידע מטריד. השקמיסטים אספו מספרי טלפון של המשפחות 

והבטיחו למסור ד"ש בעת חזרתם לצפון. 
כולנו נראינו קצת דומים זה לזה. מזוקנים, שזופים, שיער נוקשה 
מתערובת בת כמה ימים של אבק וזיעה בתוספת קצת שמן ממכלולי 
ראשונה.  למקלחת  זכינו  המלחמה  תחילת  לאחר  כשבוע  הטנק. 
המתקלח עמד על החול ליד הטנק ואיש צוות אחר, על סיפון הטנק, 
השיפור  מתגלח.  לא  איש  ג'ריקן.  מתוך  פושרים  מים  עליו  שפך 
במזון, בתנאי  והשיפור  במוכנות הטנקים, גילויי האהדה של העורף 

השינה והניקיון, העלו את המורל וחיזקו את רוחנו. 
ולפעמים  יום  השלווה המדומה של חניון היום הופרה כמעט כל 
דומה.  במתכונת  ושוב  שוב  פעלו  המצרים  ביום.  אחת  מפעם  יותר 
הרגשנו  הקצב.  הגברת  כך  ואחר  ארטילריה  פגזי  של  טפטוף  תחילה 
כשחטפנו  האדירה.  המצרית  הארטילריה  של  זרועה  נחת  את  היטב 
בחופזה  ויצאנו  ההסוואה  רשתות  את  במהירות  קיפלנו  הפגזות, 

מהמקום המטּוָוח. 
לאחר הריכוך הארטילרי התקדמו לעברנו טנקים מצריים וביניהם 
אנשי חי"ר בנגמ"שים. גילינו גם חיילי חי"ר שהתחפרו באזור, כנראה 
כבר בלילה הקודם. תוצאות הקרבות האלה היו טובות בהרבה מאלו 
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שם.  מנחיתים  שהמצרים  העזות  הארטילריות  ההפגזות  היא   השנייה 
שיהיה בהצלחה".

בדרכנו לטנקים אמר לי מפקד החוליה הטכנית, שהאזנה לרשתות 
הקשר לימדה אותו ששני טנקים מגדוד 430 בחטיבה שלנו טבעו בעת 
והתהפכה.  ארטילריה  מפגז  נפגעה  אותם  שנשאה  הדוברה  החצייה. 
שישה מתוך שמונת אנשי הצוות טבעו למוות. כעסתי עליו על שסיפר 
לי על כך, בניגוד למג"ד ששמר את המידע הזה לעצמו, אבל במחשבה 
שנייה אני משער ששיתוף אחרים במידע עזר לו להקל עליו במעט את 

הכובד הרגשי והפחד לקראת החצייה.
הדרך  את  לנו  התוו  סיור  יחידות  לתעלה.  התקרבנו  ערב  לפנות 
למקום החצייה. באזור הצליחה היו כוחות רבים של צה"ל, אך התנועה 
ששרר  השקט  הייתה  העיקרית  ההפתעה  פקקים.  וללא  בשטף  זרמה 
באזור. פה ושם נשמעים קולות ירי ופיצוצים, אך הם הגיעו ממרחק 

רב בגדה המערבית.
אם  להבחין  יכולתי  לא  החשיכה  בשל  התעלה.  בחציית  התחלנו 
המזרחית  מהגדה  המעבר  דוברות.  בגשר  או  גלילים  בגשר  עברנו 
ואצלנו  קרבות  הדי  נשמעו  במרחק  ספורות.  דקות  נמשך  למערבית 
במחזה  משתתף  אני  כאילו  היא  שלי  התחושה  פסטורלי.  שקט  שרר 
מהמציאות  לרגע  התנתקו  המחשבות  הזוי.  בעולם  סוריאליסטי 
ודמיינתי שאני נמצא בשיט מענג במסגרת טיול קסום. חיילים שעמדו 
בקצה הגשר סימנו לנו את כיוון הנסיעה בפנסים כחולים וניתקו את 

חוט המחשבה הדמיוני.
הייתי  אמי  ברחם  מזה שכעובר  אם מתעלמים  באפריקה.  אנחנו 
באירופה, זו הפעם הראשונה בחיי שאני נמצא בחו"ל. כך הדבר גם 
לגבי אנשי הצוות האחרים. ההתרגשות רבה. לאחר חציית התעלה 
הסמוכים  מעובדים  חקלאיים  שטחים   - החקלאי"  ב"חיץ  נסענו 
ונכנסנו  דרום-מערב  לכיוון  קילומטרים  כמה  המשכנו  לתעלה. 

לחניון לילה.

דהרה במרחבי הגדה המערבית

תחנות רומח, כאן המג"ד. אנחנו מתקדמים לכיוון דרום-מערב במטרה 
מתחמים  לחסל  במיוחד  חשוב  האויב.  של  ומחנות  כוחות  להשמיד 
שבהם סוללות טילי נ"מ כדי לאפשר חופש פעולה לחיל האוויר שלנו. 
לאחר מכן נכבוש את הרכס השולט ג'בל ג'ניפה, שנמצא ממערב לנו.

המפקד, אנחנו במהירות 50 קמ"ש" אומר לי הנהג. זה מזכיר לי
את הסיפורים על מלחמת ששת הימים ואת הכיבוש המהיר של

סיני. ממש נסיעה באוטוסטרדה. 
כן, זה ממש נראה מרוץ טנקים אני עונה.

שממערב  הגדולים  במרחבים  שעטנו  באוקטובר.   21 הוא  התאריך 
מאז  מאוד  גדל  הגדוד  מרשימה.  ובמהירות  רחבה  בפריסה  לתעלה 
הקרבות הראשונים, אם כי טרם הגיע לגודל התקני. החצייה השלווה 

דוד  צילום: 
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של התעלה אמש והדהרה הבלתי מופרעת עכשיו יצרו רושם שהמלחמה 
מאחורינו. האם התהפכו היוצרות? האם המצרים הוכרעו?

הפגזים  טפטוף  תחילה  ארטילרית.  הפגזה  מתחילה  לפתע  לא! 
הולכות  הפגזים  בין  ההפסקות  ומתגבר.  כבד  למבול  שהופך  דליל, 
זה מתפוצץ וכבר נשמעת שריקתו של הבא אחריו.  ומתקצרות. עוד 
סימן  הפגז  שריקת  את  שומעים  לנו שכאשר  הסבירו  אין רגע שקט. 

שהוא יעבור מעלינו, אבל זה לא מרגיע. 
שרשרת הבומים לא נפסקת. אנחנו במישור ענק, שקשה למצוא בו 
מקומות מחסה. ממערב נראה הרכס הבולט ג'ניפה, אבל הוא היה רחוק 
רסיסים.  מפזרים  ואינם  בחול  נבלעים  מהפגזים  חלק  למזלנו,  למדי. 
מתקרבים  הפגזים  ומטחי  מקומנו  את  לאתר  כנראה  הצליחו  המצרים 
אלינו בצורה מסוכנת. אנחנו משנים מקום. לא עוברות אלא חמש או 
עשר דקות והטפטוף מגיע גם לשם. וכך, כל הזמן, אנחנו משנים את 

מקומנו והמצרים מפגיזים. 
חיינו.  על  רולטה  במשחק  משתתפים  שאנחנו  הייתה  התחושה 
בדרך כלל נהגנו, הטען ואני, לעמוד כל אחד על מושבו, בולטים מחוץ 
לטנק. בהפגזות התיישבנו בתוך הטנק וסגרנו את המדפים שמעלינו. 
באותם רגעים הגעתי להכרה שהטנק הוא ממש הבית שלי. עד אז לא 
ישנתי  בטנק,  אכלתי  המלחמה  מתחילת  הזו.  התחושה  את  הפנמתי 
בתוכו או על סיפונו וכל הציוד שלי נמצא בו. חשתי את הקשר לגוף 
הפלדה הזה שמגן עליי, אמנם רק בפני רסיסים קטנים ולא מפגיעה 

ישירה של פגז ארטילריה, אבל בכל זאת מספק לי ביטחון. 
תחנות רומח, כאן סימון, הפגזה חזקה של האויב, דלגו לתא השטח

שמאחור. כל מחלקה תשאיר כלי אחד בתצפית לפנים.
תחושה של דז'ה וו. מה פתאום סימון, אחד המ"פים בגדוד, הוא שנותן 
פקודות? כבר היינו במצב שבו נדם לפתע קולו של המג"ד ומחליפו 
נתן פקודה לסגת. לבי ניבא רעות. ואכן, בעודי נותן לנהג את פקודת 
הנסיעה לאחור, היטלטלנו לקול רעש אדיר. גל רסיסים חם שוטף את 
פניי. לא כאב חזק, רק דקירות רבות בפנים וצפצופים חזקים באוזניים. 
הטען ממהר לשפוך מים מהמימיה שלו על חתיכת בד שמצא בצריח 

ולנגב את פניי. עיני עצומות. 
האם אני מדמם? אני שואל. 

רק כמה שריטות קטנות, הכל נראה בסדר. 
אני פוקח כל עין בנפרד, מאושר להיווכח שהראייה בשתיהן סבירה 
אם כי מטושטשת מעט. החלטנו שאני ממשיך לשבת על כיסא המפקד 
אנחנו  הנהג.  את  ויכוון  שלו  המדף  את  מעט  שיפתח  הוא  ושהטען 
מתכנסים  המופגז,  לאזור  מחוץ  אל  צפונה,  קילומטרים  כמה  נסוגים 
לשדרה גדודית ונכנסים לחניון לילה. הרופא שבודק אותי בחניון שמח 
להיווכח שהשריטות שטחיות ואומר שלדעתו הטשטוש בראייה ייעלם 
תוך זמן קצר. הוא מורח מעט יוד בכמה מקומות ומורה לי להימנע 

משמירה בלילה. 
בשיחה עם אנשי הצוות עלתה ההשערה שהפגז פגע עשרים עד 
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שלושים מטר מאיתנו. למרות שמדפי הטנק היו סגורים, חדרו לתוכו 
הפריסקופים,  דרך מתקני  כנראה  ומתכת,  אבנים  קטנים של  רסיסים 
שצדקתי  גם  לי  התברר  בפריסקופים.  מחסור  בגלל  ריקים  שהיו 
בחששותיי. למג"ד השני שלנו במלחמה, אריה ארצי, לא האיר המזל 
פנים. הוא נהרג מפגיעת פגז ארטילרי. עוד באותו לילה הגיע רס"ן 
הלילה  במשך  במלחמה.  שלנו  השלישי  למג"ד  שנעשה  רבין,  יצחק 

הגדוד התארגן בהנהגתו.

היי דרומה לסואץ

בוקר ה-22 באוקטובר. המג"ד החדש כינס אותנו לשיחה גדודית ליד 
שנהרג  המג"ד  של  ומסירותו  ליבו  אומץ  את  ציין  הוא  ג'ניפה.  ג'בל 
יום קודם. "זו דרכה של מלחמה", אמר, "וכדי לנצח עלינו להתגבר 
לחימתנו  על  לשבחים  ממנו  זכינו  בנחישות".  ולהמשיך  הצער  על 

בכיבוש הרכס. 
המשימה שהוטלה על האוגדה שלנו הייתה להשתלט על כל הגזרה 
ולהגיע במהירות האפשרית לעיר סואץ כדי להשלים את כיתורה של 
הארמיה המצרית השלישית. בדרך לשם עלינו לפגוע בכמה שיותר 
בסיסי טילים, בסוללות נ"מ וארטילריה ובמצבורי כלי רכב, נגמ"שים 
חופשיות,  ביתר  לפעול  האוויר  לחיל  יאפשרו  אלו  פעולות  וטנקים. 

לפגוע במטרות עומק במצרים ולשבש את צירי האספקה המצריים.
המידע  פי  על  החטיבתי.  המודיעין  קצין  דיבר  המג"ד  אחרי 
המודיעיני שהיה בידיו, צפויות בדרך לסואץ היתקלויות עם יחידות 
שריון וחי"ר מצריות. "חלק מהן מנסות לפרוץ מערבה לכיוון קהיר", 
אמר, "ואחרות שואפות לעבור מזרחה ולחבור אל הכוחות המצריים 
בשטח  האפשר.  ככל  בהם  ולפגוע  מהם  זאת  למנוע  יש  שבסיני. 
יש  והתפזרו.  שנפגעו  מצריות  מיחידות  פליטים  הרבה  מסתובבים 

לתאם עם המשטרה הצבאית את לקיחתם בשבי.
דרום- לכיוון  גדולים  מרחקים  במהירות  גומאים  מהרכס,  גלשנו 
מזרח. מהמ"פ למדנו ששעטנו במישור ָשלּוָפה. במהלך הבוקר התקדמנו 
ללא כל הפרעה, פרט למטח ארטילרי קצר ודליל. בצהריים עבר עלינו 

רגע של פחד. שני מטוסי מיג מצרים חלפו ביעף מעלינו בגובה נמוך. 
כמה מאיתנו עוד הספיקו לירות במקלעים כלפי מעלה, אך לא פגעו. 
למזלנו המיגים לא הפציצו אותנו, אלא נעלמו בשאגה מחרישת אוזניים. 
השטח  תא  על  והשקפנו  נמוך  רכס  על  עלינו  הצהריים  אחר 
במהירות  שנעה  מצריים  טנקים  שישה  של  שיירה  זיהינו  שלפנינו. 
ובחוסר  ברשלנות  נתקלנו  במלחמה  לראשונה  שלרגלינו.  במישור 
זהירות כה רב מצד המצרים. ייתכן שלא היו מודעים לעומק החדירה 
שלנו ולא ציפו להיתקל בנו כאן, או שברחו מקרב אחר וטרם הספיקו 
להתארגן במבנה קרבי. הרגשנו כאילו היינו במטווח הטנקים בצאלים. 

תוך דקות הפכו כל הטנקים שבשיירה לאבוקות.
לפתע עצר לידינו זחל"ם החוליה הטכנית הפלוגתית. אנשי החוליה 
בו, בכיפת המפקד, הבחנתי  נרגשים. מהמקום הגבוה שעמדתי  נראו 
שברצפת הזחל"ם ישבו צפופים ארבעה שבויים מצרים. מפקד החוליה 
הטכנית אמר לי שהם כנראה רצו להסגיר את עצמם ובמקרה נתקלו 
אותם  כדי למסור  לדרגים העורפיים  לנסוע  הוא תכנן  בזחל"ם שלו. 
ומטונפים,  מאובקים  שהשבויים  הבחנתי  הצבאית.  המשטרה  לידי 
שמפקד  אף  על  פחד,  הביעו  פניהם  מכנסיים.  חגורות  וללא  יחפים 
החוליה חזר וצעק "לא תחאפן, לא תחאפן". אינני יודע ערבית והוא 
הסביר לי שפירוש המילים בערבות הוא "אל תפחדו". האפיזודה הזו 

וצמד המילים הזה מנקרים במוחי כבר יותר מארבעים שנה.
אלה היו רק הסנוניות הראשונות של שבויים. באותו יום ולמחרת 
בבגדיהם  יחפים  מדשדשים  מצרים  חיילים  מאות  פני  על  חלפנו 
הבהירים. הם לא אחזו בנשק אלא בפיסות בד לבנות לאות כניעה. 
מיואשים וצמאים כנראה העדיפו ליפול בשבי יותר מכל אפשרות אחרת. 
כיחידת טנקים, לא היינו ערוכים לקחת שבויים ולשמור עליהם. 
קיבלנו  מסוים  בשלב  בהם.  שתטפל  הצבאית  המשטרה  את  הזעקנו 
פקודה שלא לקחת עוד שבויים ולא להזמין שוטרים צבאיים. ההוראה 
חמושים  אינם  בחולות  שמשוטטים  המצרים  החיילים  שאם  הייתה 
ואינם מסכנים את כוחותינו, יש להתעלם מהם ולאפשר להם להמשיך 
במסעם. כך חלפו על פנינו המוני חיילים מצרים שנסו לכיוון העיר 
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שלנו  האוגדה  על  הוטלה  כך  לשם  הכיתור.  את  סופית  ולהשלים 
המשימה לכבוש את העיר סואץ והחטיבה שלנו נבחרה להוביל את 
הפריצה לעיר. המ"פ יצר את הרושם שלמרות הקושי הכרוך בכיבוש 
את  לטנקים שמעתי  כשחזרנו  מיוחדות.  בעיות  לנו  צפויות  לא  עיר, 
אחד ממפקדי המחלקות אומר שהכניסה לעיר תהיה מעין מצעד צבאי 
מכה  המצרים  על  להנחית  רצינו  כולנו  המלחמה.  סיום  את  שיציין 

אחרונה וניצחת.
גם הצוות שלנו נדבק באופטימיות הכללית. ראשית, היינו בתחושה 
המוני  את  ראינו  האחרונים  ביומיים  שנית,  סיום.  סף  על  שהמלחמה 
מלקחתם  שנלאינו  לאחר  לעיר  שזרמו  והמוכים  השבורים  המצרים 
יוכלו להתנגד בצורה  בנו, לא  יילחמו  בשבי. אלה חיילים, שגם אם 
רצינית לכוחותינו. מלבד זאת, כלקח מהקרבות של ראשית המלחמה, 

כוחות השריון שלנו מלווים בחרמ"ש ובצנחנים. 
לאחר התארגנות קצרה יצאנו לדרך והגענו למבואותיה הצפוניים 
 ,433 גדוד  לעיר:  הכניסה  סדר  ונקבע  בשדרה  נערכנו  סואץ.  של 
בעקבותיו  ייכנס  שלנו  הגדוד  ראשון;  ייכנס  זקן,  נחום  של  בפיקודו 
שמשי,  אלישיב  של  בפיקודו   ,430 גדוד  בחטיבה,  השלישי  והגדוד 

ישתלט על הכניסות לעיר.
כמתוכנן  התקדם  כבר   433 שגדוד  הבנו  בקשר  מהדיווחים 
חיכינו  בלבד.  קלה  בהתנגדות  ונתקל  העיר  של  הראשי  ברחוב 
הסיבה  התעכבה.  ההוראה  מה  משום  אך  לעיר  להיכנס  לפקודה 
בעיר  הגבוהים  שמהבתים  דיווח  זקן  נחום  קצר.  זמן  תוך  התבהרה 
רימונים  מלמעלה  "השחילו"  המצרים  קטלנית.  תופת  אש  נפתחה 
לתוך הטנקים והנגמ"שים, וירו טילי נ"ט ואש מנשק קל מטווח של 
הקשה  וזה  כוחותינו,  מעל  גבוה  מבוצרים  היו  הם  ספורים.  מטרים 
לגובה  הטנקים  תותחי  את  לכוון  היה  ניתן  לא  ירי.  להשיב  מאוד 
הגדוד.  של  התמרון  יכולת  את  הגביל  הצר  הרחוב  בנוסף,  רב.  כה 
 התוצאה הייתה פגיעה במפקדים רבים וקושי לסגת אל מחוץ לעיר.
טמנו  המצרים  בעיר.  קורה  רע  שמשהו  התחושה  חלחלה  אט  אט 
לעומק  בקלות  לחדור  הפורץ  לכוח  אפשרו  הם  מתוחכמת.  מלכודת 

סואץ. לא העלינו בדעתנו שיומיים אחר כך הם יחזרו להיות לוחמים 
נושאי נשק שיגרמו לנו צרות צרורות בעיר סואץ.

הקרב בסואץ

יום רביעי, 24 באוקטובר, נפתח באווירה אופטימית למדי. יום קודם 
הגענו למבואות הצפוניים של העיר סואץ לאחר יום קל יחסית. עם 
שחר ערך המ"פ שיחת עדכון וסיפר שוב שמטרתנו העיקרית בימים 
האחרונים הייתה לכתר את הארמיה המצרית השלישית. הפסקת האש, 
הרחבנו  מאז  כובדה.  לא  באוקטובר,  ב-22  להתחיל  אמורה  שהייתה 
הפסקת  והושלם.  כמעט  והכיתור  שבשליטתנו  השטחים  את  בהרבה 
למהר  עלינו  ולכן  ספורות  שעות  תוך  לתוקפה  החדשה תיכנס  האש 
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פצועים,  חלקם  מהם,  ועשרות  אותם  גם  הפתיעו  המצרים  צנחנים. 
נלכדו ברחובות סואץ ונותרו נצורים בבתים שבהם מצאו מקלט. 

את  לחלץ  ניסיונות  נעשו  ובלילה שאחריו  היום  אותו  כל  במשך 
אלא  לנו  נותר  לא  מלהושיע.  קצרה  ידנו  בעיר.  ש"נתקעו"  הכוחות 
להאזין לקשר. בשלב מסוים של הערב נשקלה האפשרות לחלץ את 
לתנועה, אבל  קיבלנו אתרעה להתכונן  כוח שריון.  בעזרת  הלכודים 
שעשרות  הוא  ביותר  הטוב  שהפתרון  הוחלט  התלבטויות  לאחר 

הלכודים יחלצו את עצמם בהסתננות רגלית. 
הורו לנו להיכנס לשגרת לילה, אבל איש מאיתנו לא חשב ללכת 
לישון. הדאגה ללכודים לא נתנה לנו מנוח. רשתות הקשר דממו בבת 
נדמו.  הירי  קולות  גם  המתרחש.  על  מושג  שום  לנו  היה  ולא  אחת 
ואז, בערך בשעה חמש לפנות בוקר, כ-20 שעות לאחר תחילת הקרב, 
צפינו בטור ארוך של צנחנים יוצא מסואץ. הם נשאו אלונקות ועליהם 
פצועים והרוגים. המחזה נראה לרגע כמסע אלונקות באימון, אלא שמי 
ששכבו על האלונקות היו פצועים והרוגים. הם צעדו בדממה מוחלטת, 
כנראה מחשש שהאויב קרוב ועודנו יכול לשבש את מנוסתם מהתופת. 
הלוחמים הלכו והתרחקו מהעיר ואז, לפתע, החלו לשיר. תחילה 
נשמעה שירתם חרישית, אך היא הלכה וגברה ככל שהתקרבו אלינו. 
אינני זוכר מהו השיר שפיזמו, נדמה לי שזה היה אחד משירי הרעות. 
האחרונה  התמונה  הזו,  המצמררת  התמונה  את  אשכח  לא  לעולם 

במלחמה. אחוות הלוחמים הדהימה אותי. 
לא יכולתי להתאפק. גרוני נחנק ודמעות התגלגלו על לחיי. פרצתי 
בבכי, לא רק בשל ההתרגשות העצומה. זה היה פורקן של מועקה קשה 

שרבצה על ליבי ב-19 ימי מלחמה שנראו לי כמו נצח.

העיר ואז תקפו אותו בעוצמה. ממכשירי הקשר בקעו קריאות דחופות 
לעזרה ולחילוץ נפגעים. גדוד החרמ"ש הצליח לחלץ חלק מהנפגעים 
במבנים  ולהסתתר  רכביהם  את  לנטוש  נאלצו  רבים  לוחמים  אבל 
שלאורך ציר הפריצה. מהחניון שלנו, במבואות העיר, ראינו נגמ"שים 
שהתפרשו  הרפואה,  ופלוגות  התאג"דים  לכיוון  במהירות  שנוסעים 
שפעל  שדה  חולים  לבית  אותם  הטיסו  מסוקים  מהעיר.  הרחק  לא 

ברפידים שבסיני. 
בסואץ  בעמידה  שראו  כנראה  לא נשברו.  והמצרים  חלפו  שעות 
מרשתות  להבין  וניסינו  בטנקים  ישבנו  במיוחד.  וחשוב  סמלי  אתגר 
הקשר מה קורה לא הרחק מאיתנו. הבנו שהוחלט להפסיק את הלחימה 
גדוד  חפוזה  בצורה  ארגנו  כך  לשם  הנפגעים.  בחילוץ  רק  ולהתמקד 

יצחק קאופמן  | |  מחמוטל לסואץ




