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הלחימה בבסיסי טילים

בסביבות השעה 6:30 ב־19 באוקטובר הצלחתי להוציא את הגדוד מתוך 

השדה מוכה האש, נעתי מערבה והובלתי דרך בסיסי הטילים 6121 ו־6020 

לעבר צח וחושני. תוך כדי מגע בעת תקיפת צח קיבלתי הודעה מִמפקדת 

החטיבה על השלמות של שישה אנשי צוות במקום אלה שנפגעו בשדה 

התעופה. הוריתי לטנקים שבהם היו חסרים אנשי הצוות לרדת מעמדות 

אש לעמדות המתנה, ולסמן עצמם בדגל. עדכנתי את המח"ט על מיקום 

הטנקים החסרים ואיזה איש צוות חסר בכל טנק. תוך דקות הגיעו אליהם 

והצוותים הושלמו. המשכתי דרומה, דרך סרפאום, לעבר בסיס הטילים 

6018 וחושני. יצרתי מגע אש עם יתר כוחות החי"ר, הנ"ט והשריון של 

יחידות הארמיה המצרית השלישית, שחלק ממנה הייתה בתוך סיני ממזרח 

לתעלה וחלק ממנה היה מערבית לה. המגמה כולה הייתה לנוע דרומה 

תוך ירי על בסיס טילים 5920, צפונית לשדה התעופה פאיד. חצינו את 

ציר עובדה וטיפסנו לאזור הרכסים המבותרים מערבית לבסיס טילים 

5718 שעל ג'בל אל־שהאב ונכנסנו לעמדות תצפית ואש עליהם.

היינו מותשים עד אפיסת כוחות, אך מצב הרוח שלנו היה מרומם: 

התקדמנו, שטפנו והשמדנו את האויב, כמו בימים הטובים, כפי שמצופה 

מגדוד טנקים. השתחררנו מהסיוט של קרבות הבלימה הנוראים.

מן הרכסים המערביים של ג'בל אל־שהאב התקדמנו דרומה עד ציר 

ויטמין 47. בצהריים קיבלתי פקודה לפנות מזרחה לעבר בסיסי הטילים 
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שעל ציר ויטמין. מכאן הפניתי את הגדוד, במבנה של פלוגה לפנים, 

מזרחה על ציר ויטמין לעבר בסיס הטילים 5620 והמחנה הצבאי שלידו.

תוך כדי הלחימה על בסיס הטילים תקפו אותנו מטוסי סוחוי. ירינו 

עליהם ממקלעי הנ"מ, אך זה לא הרשים אותם במיוחד. הם חזרו ביעף 

נוסף, וצללו עלינו שוב. למרבה המזל הם לא פגעו פגיעה ישירה באף כלי. 

ההתקפה נמשכה כמה דקות שנראו ארוכות, אך למזלנו הגיעה ישועה 

משמים. שני מטוסים שלנו תקפו את מטוסי האויב, ורווח לנו כשראינו 

אותם צוללים עם זנב עשן מאחור — זה אחר זה בהפרש של פחות מדקה. 

בתחושת רווחה המשכנו לעסוק במתרחש על הקרקע.

בסיס הטילים 5620 הושמד באופן טוטלי. כל עמדה ובונקר בו בערו. 

הבסיס נשטף כולו על־ידי פלוגות הטנקים ופלוגת החרמ"ש. פלוגת 

הטנקים בפיקודו של רמי יפה מימין, פלוגת הטנקים בפיקודו של אלברט 

במרכז ופלוגת הטנקים בפיקודו של מנש משמאל. לוחמי החרמ"ש היו 

צמודים לטנקים, וטיהרו את העמדות והבונקרים. כל הכלים והרכבים 

שהיו בבסיס הטילים הושמדו ובערו, והחיילים המצרים שנותרו בחיים 

נסו על נפשם. תוך כדי ירי לכני השילוח של הטילים נפלט אחד הטילים. 

למרבה המזל הוא היה מכוון גבוה. אם היה מכוון נמוך יותר — היה עלול 

לפגוע באחד הכלים שלנו. הבסיס הושמד ונהרס לחלוטין. מתוך העמדות 

בבסיס הטילים 5620 ירינו גם על בסיסי הטילים הבאים: 5519, 5621, 

5622. נוצרה מעין תחרות בין הכלים — מי יוריד את האנטנות. כל פלוגה 

בגזרתה השמידה כל מה שנראה בבסיסי הטילים.

היינו כבר ריקים מדלק והתחמושת, פרט למנות חירום שתמיד הוריתי 

לפלוגות לשמור לעת מצוקה למקרה שהדרגים לא יצליחו להדביק אותנו, 

שכן היינו הרבה לפני היחידות האחרות של החטיבה, ושיירות הדרגים 

וההספקה הזדנבו רחוק מאחורינו.

לאחר השמדת כוחות האויב שהיו שם וטיהור האזור מכוחות עוינים 

הכנסתי עם רדת החֵשכה את הגדוד לחניון לילה בבסיס הטילים 5620 
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להתארגנות ולהחזרת הכלים לכשירות. מ"פ המפקדה, סרן ניסים כהן, פעל 

במשך רוב הלחימה ללא סמג"ד משום ששני הסמג"דים נפצעו ופונו. אין 

זה דבר קל להוביל דרגים אחרי גדוד המוביל בלחימה רוב הזמן באזורים 

מוכי ארטילריה ביום ובלילה. אמנם הוא נעזר מאוד בבני סלע הקמ"ן, 

בניסן לב־רן קצין הקשר ובמחלקת הסיור, אך עדיין רוב הנטל היה עליו. 

הנהגים של מכליות הדלק והמשאיות הוזהרו שבכל פעם שיש הפגזה 

עליהם לעצור, לרדת מן הכלים, להתרחק מהם ולמצוא מחסה ולשכב 

בו. הם מילאו את ההוראות בשלב הזה בשל החשש שלהם להיפגע מן 

ההפגזות, אולם התעוררו בעיות כאשר הם נקראו בגמר ההפגזה לחזור 

לכלים כדי להמשיך בהתקדמות. שלב החזרה היה הרבה יותר קשה וִאטי 

משלב נטישת הכלים. לעתים היה צורך לשלוף את הנהגים מתוך המחסה 

שמצאו ולשגר אותם לכלים.

הדרגים נעו בדרך־כלל על צירים. לא הייתה משמעת צירים. רובם 

היו פקוקים על־ידי רכבים שנתקעו, כלים שהלכו לאיבוד ושיירות רק"ם 

לא ממושמעות, שנעו על הצירים למרות האיסור. מחלקת הסיור נדרשה 

לא מעט פעמים לנתב לדרגים דרך, לעקוף קטעים חסומים, להוביל אותם 

במהלך הימים אחרי הגדוד ולהוביל אותם בלילות אל תוך החניונים. 

מכיוון שלא ניתן היה לשמור על תנופת ההתקדמות ללא דרגים זמינים, 

הוריתי לצייד את ניסים במקלט עזר נוסף כדי שיוכל להאזין באותה עת 

לרשת הגדודית ולרשת המנהלה החטיבתית הממונה. עם כל הקשיים, 

ניסים, מפקד פלוגת המפקדה, לא אכזב. לא היה חניון שהדרגים לא הגיעו 

אלינו עם האספקה והחימוש הנחוצים.

נוסף על בסיסי הטילים שלחמנו עליהם, השמדנו לאויב חמישה טנקים 

וכ־30 כלי רכב אחרים. כמו כן פגענו בחיילי חי״ר רבים של האויב. הגיעו 

ידיעות שהמצרים מקדמים מזרחה את יתר כוחותיהם שנמצאו בסביבות 

קהיר, ומחזירים מן הגדה המזרחית לגדה המערבית חלק מן הכוח כדי 

לקדם את פנינו בהתקדמותנו דרומה, ממערב לתעלה, לעבר העיר סואץ. 
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שתי חטיבות האוגדה פעלו באגפינו. גם הן התקדמו דרומה — אחת מהן 

הייתה פרוסה משמאלנו עד הגדה המערבית של התעלה, השנייה הייתה 

פרוסה מימיננו, מערבית לנו.

בסיסי הטילים היו יעדים שסומנו בעדיפות גבוהה להשמדה, בין היתר 

כדי להקל על הפעילות של חיל האוויר שלנו. עד אז עדיין לא הסתייענו 

בחיל האוויר בשל יעדים שנמצאו במקום גבוה יותר בסדר העדיפויות 

בגזרתנו ובגזרות אחרות.

ביום שבת, 20 באוקטובר הגיעו אלינו עם שחר הדרגים עם הדלק, 

התחמושת והמזון. פרסתי חלק מן הכוח בעמדות אבטחה באזור, כדי 

לאפשר ליתר הגדוד למלא בשקט דלק ותחמושת. לאחר מכן התחלפו 

הכוחות ביניהם, וכך כל הגדוד התמלא, והיה מוכן להמשך המשימות.

במהלך ההתארגנות כינסתי את מפקדי הפלוגות לתדריך קצר שבו 

הגדרתי את משימותינו: להמשיך להתקדם לכיוון דרום ודרום־מזרח, 

לכבוש את בסיס הטילים 5421 ומשם להמשיך ולהשתלט על רכס ג'בל 

ג'ניפה, השולט על המישור כולו, כולל כיבוש בסיס הטילים 5323 והמחנה 

הצבאי הסמוכים לו.

המפגשים עם מפקדי הפלוגות כאשר הלחימה אפשרה זאת היו נחוצים, 

ובמקרים מסוימים הם היו הכרחיים — זאת אף שמצבם של המפקדים 

לא עודד אותי. למראה הפנים העייפות, הרציניות והקודרות, העיניים 

הטרוטות והאדומות בשל חוסר שינה. שאלתי את עצמי כמה ימי לחימה 

יחזיקו מעמד הבחורים הצעירים האלה. עם סיום המפגשים פיזרתי אותם 

לפלוגות, וביקשתי שיודיעו לי כשיהיו מוכנים לתנועה. תוך כמה דקות 

לאחר שהגיעו לפלוגות הם דיווחו לי שהם מוכנים לתנועה.

המשכתי לנוע דרומה — פלוגה מ׳ הובילה. ירדתי מציר ויטמין דרומה 

לעבר ציר עברה 57, ומשם על עברה לכוון דרום־מזרח לעבר בסיס הטילים 

5421. האויב החל לחוש חזק יותר את הלחץ של יחידות האוגדה באזור 
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הזה, ולכן העביר יחידות מן הגדה המזרחית של התעלה לגדה המערבית, 

בין היתר כדי להיערך לבלימה על ציר סואץ‑קהיר.

הגדוד בכיבוש בסיסי הטילים ובתנועה דרומה

גלשנו מבסיס הטילים 5620 לעבר ציר עברה 57. תוך כדי התנועה ירינו 

לעבר הבסיסים 5519 ו־5420 שנמצאו דרומית־מערבית לציר ההתקדמות 

שלנו. משם המשכנו לכיוון דרום־מזרח — ללחימה על בסיס הטילים 5421. 

טיהרנו אותו והמשכנו דרומה לעבר ג׳בל ג׳ניפה. המראה של הטנקים 

שלנו שועטים קדימה אל המרחבים הפתוחים כשהם משאירים אחריהם 

שובלי אבק הנראים למרחקים גרם לתחושה טובה. המראה הזה המחיש 

את עוצמת הגדוד ואת יכולותיו בקרבות התנועה לעומת ימי הבלימה 

המתסכלים. מנש הוביל במבנה של "אחת לפנים" — הפלוגה שבפיקודו 

הייתה מלפנים, והפלוגות של רמי ואלברט היו בדירוג מאחור ובאגפים. 

לא הורגשה התנגדות משמעותית של האויב. ארטילריית אויב הטרידה 

אותנו מדי פעם. התקדמנו וירינו על כוחות האויב. חלק מהם היו מאורגנים 
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ונחושים וחלקם פחות — נראה היה שהם התפרקו מיחידות האם שלהן. 

החטיבה נעה דרומה — מאזור ציר ויטמין כ־15 ק"מ צפונית־מערבית 

לג'בל ג'ניפה. הובלנו והתקדמנו לעבר בסיסי הטילים 5323 ו־5423, 

שעל רכסי ג'ניפה תוך השמדת כוחות האויב שבשטח.

בשלב מסוים קדמתי את רמי יפה שיוביל את הגדוד ויחליף את 

מנש. רמי התחיל את המלחמה כמפקד מחלקה, ותוך שלושה ימי לחימה 

מיניתי אותו לסמ"פ, לאחר שיובל המ"פ נהרג ב־10 באוקטובר, ומנחם 

גלברד, סגנו החליף אותו. חמישה ימים מאוחר יותר, מנחם המ"פ הטרי 

נפצע ואז קידמתי שוב, בנסיבות שנוצרו, את רמי לפקד על הפלוגה. 

מסלול הקידום הזה היה לא נעים. בשל הנסיבות הקשות לא התאפשר 

הלוקסוס של הכשרת בעלי תפקידים ושל קידומם כנהוג. לשמחתי, ברוב 

המקרים המחליפים לא אכזבו, נתנו את המיטב, ואת הניסיון רכשו תוך 

כדי הלחימה. המבנה שוב היה "אחת לפנים" שהתאים לפני השטח ואפשר 

תנועה מהירה וגם מאובטחת.
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הלחימה בעורף הארמיה השלישית
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רמי יפה מ"פ כובס סיפר:

משימתנו הייתה לנוע דרומה תוך חיסול בסיסי הטילים, שנמצאו בדרך־כלל 

על הרכסים, כדי לאפשר בין השאר לחיל האוויר שלנו לפעול. הפניתי מבט 

אל המפה שעליה סומן כל בסיס טילים בפרח אדום. והיו בסיסים רבים 

כאלה — כחול אשר על שפת הים. לפתע שמעתי את נחום ברשת הקשר 

פוקד עליי להוביל יחד אתו את תנועת הגדוד. קיבלתי את הפקודה לא 

בשמחה רבה. חששותיי היו רבים. מוניתי לפקד על הפלוגה לאחר ששני 

המפקדים הקודמים נפגעו בהפרש של חמישה ימי לחימה. חששתי שאני 

הבא בתור. השטח היה קשה לניווט, ונווט גדול לצערי אף פעם לא הייתי. 

הקשה מכול הייתה הידיעה שזו תנועה תוך מגע עם האויב. "קיבינימט"! 

סיננתי קללה בין שיניי. פרסתי את המפה בצורה נוחה וניסיתי להזדהות 

במדויק ולתכנן את נתיב ההתקדמות על־פי הנקודות הבולטות בשטח. 

המפה הייתה ענקית, והסתבכתי בקיפולה. הניילון שציפה אותה היה עכור 

מרוב אבק ושמן שדבקו בו. קריאת המפה הייתה קשה. התחלתי בתנועה 

הססנית לאמת את מקום הימצאי ביחס לנקודה שאליה רציתי להגיע. 

נרגעתי כשנוכחתי שאני בסדר.

בשלב מסוים פרס נחום את הגדוד, חילק גבולות גזרה וגזרות אש, ותוך 

רגעים ספורים נשמע רעם התותחים ונראו בשטח הפגיעות של פגזי תותחי 

הטנקים. הייתה לי תחושת הקלה למראה עוצמת הגדוד. ראינו פגיעות 

שריסקו מטרות לכל עבר. כלים של האויב נפגעו, וחייליו נורו והושמדו.

עמדתי בשיא הרכס בתוך בסיס הטילים. את קרון הרדאר חיסלתי 

בפגיעה ישירה עם כניסתי לבסיס, ושרידיו המפויחים התפזרו לכל עבר. 

חלק מן הטנקים התפרסו בין הטילים שעמדו עתה כאבן שאין לה הופכין. 

המטרות היו ברורות — תחילה קרונות הרדאר, ולאחר מכן הטילים עצמם. 

את השעות הקרובות בילינו בירי ובשיפור עמדות ללא אויב משמעותי שאיים 

עלינו. אט אט ירד מתח הלחימה, ופעילותינו דמתה יותר ויותר למטווח 

פרוע. תחושות אופוריה ופורקן לא מרוסנות השתלטו עליי.

בזווית העין, דרומה לרכס שעליו פעלנו, ניתן היה לראות את מחנות 

הצבא המצרי ואת ההתרחשויות הרבות בהם. היה ברור לי שניקוי השלוחה 
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שעליה התפרסנו יקל עלינו מאוד בהמשך. אולי סוף סוף נזכה למעט סיוע 

מחיל האוויר שלנו. התנועות הרבות של המצרים הטרידו אותי, ובד־בבד 

החזירו אותי למציאּות ולהתפוגגות תחושת האופוריה. חזרתי לשלוט על 

עצמי ועל אש הפלוגה והחזרתי אותה לירי מסודר, תכליתי ומבוקר.

עם סיומה המוצלח של משימתנו נערכנו בעמדות במורדות הרכס 

לכיוון מחנות הצבא המצרי. תחושת שביעות רצון הציפה אותי. התבוננתי 

לשני צדדיי והתמלאתי בגאווה. הגדוד היה פרוס על רכס ג'ניפה כולו ואיים 

על העמק שלמרגלותיו. בשלב מסוים קיבלנו הוראה להישאר בעמדות 

ולדומם מנועים. עם השתקת המנועים השתרר לפתע שקט, והמדבר כאילו 

בלע לקרבו את המולת הקרב וחזר לדממת העולמים שאופיינית לו מימים 

ימימה. רק עמודי העשן שהיתמרו מבסיסי הטילים הפגועים העידו על מה 

שהיה. רעם מנועי הטנקים המצריים נשמע מדי פעם מרחוק, והפר את 

השקט ששרר בסביבתנו.

החל משעות הצהריים ובמשך כל אחר הצהריים היינו פרוסים בעמדות 

על ג׳בל ג׳ניפה מפרח 5323 ומערבה עד ציר עברה ופרח 5322. ניהלנו 

אש מול אויב שנמצא לרגלי ההר בסביבת הצירים סריה‑עשור. הסתייענו 

בארטילריה ובמרגמות שלנו להשמדת האויב הפזור בשטח, ובתגובה 

לארטילריה שלהם. מן העמדות האלה נצפה היטב כל השטח עד לרגלי 

ג׳בל עתקה. ראינו היטב את יציאות הפגזים שלהם מתוך הסוללות הפרוסות 

בשטח המחנות שלרגלינו. אל הרחוקים כיוונו את הארטילריה, ובאלה 

שהיו בטווחים היעילים שלנו טיפלנו באש תותחי הטנקים והמקלעים. 

מנש פרוס מלפנים ומימין, רמי במרכז ואלברט משמאל. מינקו ִאבטח 

עם הנגמ"שים וקיים תצפיות בין הפלוגות ובאגפיהן. חזי התעכב בינתיים 

בגלל תקלות טכניות, ונשאר עם הדרגים כדי ללוות אותם אלינו אל תוך 

חניון הלילה. בסיום יום הלחימה השארתי את הגדוד לחניון לילה על 

רכס ג'ניפה באזור פרח 5323. השארתי כוח קטן מכובס ומחזי מלפנים 

במשימת אבטחה במשך הלילה.
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שמירה על רצף הלחימה

ביום ראשון, 21 באוקטובר, יצא עם שחר להתארגנות גדוד 430, 

שנמצא מזרחית לנו, ואני קיבלתי את האחריות גם על הגזרה שלו. את 

הגדוד פרסתי עד לקצה הגבול האפשרי. החל מהבוקר ניהלנו מגע אש 

עם כוחות האויב שנמצאו באזור הצירים שלרגלינו. חלק מהם היו פשוט 

מטרות טובות, וחלק מהם ניסו מדי פעם לטפס לבסיס הטילים 5323 

שעליו ישבנו, בעיקר דרך ציר הכביש. תוך שעות הועתק מאמץ האויב 

לגזרה המזרחית של הגדוד שבה לחמה הפלוגה של אלברט בן הרוש. 

לפיכך דיללתי את הגזרה המערבית, לקחתי אתי את הפלוגה של מנש 

ודילגתי ִאתה שמאלה — לגזרה של ליבק וסורט.

בדרך לעמדות, אחרי מעבר הבונקרים של בסיס הטילים, נפתחה 

עלינו אש מרוכזת מטווחים קצרים של 400‑500 מטרים מכמה טנקי 

אויב שארבו לנו. טנק מפלוגת מנש נפגע מפגיעה ישירה של טיל, והיו 

בו שלושה פצועים, בהם המט"ק ירון שלו המבורגר שנפצע קשה, ובדרך 

לתאג"ד מת מפצעיו.
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שמואל יאנה, הטען־קשר בטנק של ירון, נפגע מרסיסים בפניו ואיבד 

את מאור עיניו. שמואל התגייס לצה"ל ב־1970, סיים שירות סדיר כמה 

חודשים לפני המלחמה, וחזר לגדוד ביום הכיפורים.

שמואל סיפר:

עמדתי על כיסא הטען־קשר והסתכלתי החוצה על השדרה שלנו, משתומם 

למראה הנוף הפסטורלי המרהיב. לפתע הזדעזע הטנק מאש שנפתחה עלינו. 

חטפנו פגיעה ישירה במרכז הצריח, סמוך לקנה התותח. הפגז חדר פנימה 

ביני לבין התותחן ופגע בתא המפקד. המט"ק ירון שלו נפצע אנושות ומת 

מאוחר יותר מפצעיו. הפריסקופ שלי התרסק ורסיסיו מילאו את עיניי. 

נעשה לי חושך בעיניים, לא ראיתי דבר. קפצתי החוצה מהטנק, מצאתי את 

עצמי שרוע חסר אונים על דיונת החול שמסביב לטנק. למרות שלא ראיתי 

דבר, ניסיתי בחושיי להתרחק מהטנק מחשש שתיכף יתפוצץ עלינו. התותחן 

נפצע קל בידו השמאלית. הנהג היה היחידי שלא נפגע. סובל מכאבים אך 

בהכרה מלאה פוניתי לתאג"ד, משם לבית חולים ברפידים, ומשם בטיסה 

לסורוקה בבאר שבע. לאחר ניתוח וסדרת טיפולים שוחררתי לתקופת 

החלמה לבית קיי בנהריה. כדי לא לשקוע במרה שחורה, החלטתי למרות 

פציעתי שלא לשנות את תוכניותיי הקודמות. נרשמתי ללימודי סוציולוגיה 

ומדעי המדינה באוניברסיטת תל־אביב. סיימתי תואר ראשון ותואר שני, 

ובשנת 1984 התחלתי לעבוד במחקר כ"א כאזרח עובד צה"ל, ולאחר מכן 

בשירות קבע עד שנת 2005, שבה השתחררתי בדרגת סגן־אלוף.

המט״ק יאיר נחמיאס, שהיה מאחורי הטנק של ירון שנפגע, ניגש לפנות 

את הנפגעים, אך גם הוא נפגע, והפעם מארטילריה. הוא פינה את עצמו. 

פגזי ארטילריה הוטחו צמוד לטנקים שלנו והעלו פטריות עשן, חול 

תחוח ומטר רסיסים מזמזם. רעד עבר בגופי כאשר ענן עשן אפף אותי. 

חטפתי רסיס פגז ארטילריה, שלמזלי הרב פגע במשקפת שהייתה תלויה 

על צווארי. הנפגעים פונו באמצעות טנק מפלוגת ליבק עד לעמדות 

המתנה, ומשם הועברו בנגמ״ש לתאג״ד. המשכנו במהלך חילופי האש, 
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השמדנו את הכוח האורב, והתארגנו בעמדות על רכס בסיסי הטילים. 

פלוגת ליבק אבטחה משמאלי לכיוון דרום, ופלוגת מפתח הייתה פרוסה 

מימיני בגזרתה לכיוון מערב וחלקית גם לכיוון דרום.

אלטמן המ"כ סיפר:

לרגלי ג'בל ג'ניפה נתקלנו במערך נ"ט מצרי. הטנקים שלנו נכנסו לקרב אש 

עם המתחם המצרי. אנחנו הינו בעתודה ומוכנים גם לחלץ נפגעים למקרה 

שיהיו. במרחב שהיה פרוס לפנינו ראינו הרבה מתחמים מצריים — חלקם 

ירו בכינון ישיר, חלקם בארטילריה וחלקם בשניהם. למרות ההפגזות 

הארטילריות, הקטיושות ונשק הנ"ט שנורו לעברנו במשך כל זמן הלחימה, 

הטנקים שלנו עשו עבודה מצוינת. רוב המטרות שהיו בטווחים היעילים 

שלהם נפגעו. יתר המטרות טופלו כאשר המשכנו להתקדם דרומה.

במשך היום ניסה האויב שוב ושוב לטפס ולפרוץ בציר הכביש דרך הטנקים 

של ליבק, אך הוא שכנע אותם שהניסיונות לא כדאיים, והשמיד בכל פעם 

את הטנקים הקדמיים בטור הפורץ. יתר הטנקים חזרו על עקבותיהם 

ונסוגו. גם הארטילריה שלנו ירדה עליהם רוב הזמן.

בשעות אחר הצהריים, בהיותי על ג'בל ג'ניפה, קיבלתי פלוגת טנקים 

מוקטנת שנקראה מיכה, שאותה החזקתי בינתיים כעתודה גדודית מאחור. 

כעת הגדוד מנה את הכוחות הבאים: שש פלוגות לוחמות, ארבע פלוגות 

טנקים ושתי פלוגות חרמ"ש — האחת של מינקו על נגמ"שים והשנייה 

של חזי על זחל"מים.

מעל ג׳בל ג׳ניפה ניתן היה לראות — כמו על כף היד — את כל רצועת 

החוף של האגם המר הקטן ואת רוב רצועת החוף של האגם המר הגדול. 

זה היה מראה מרהיב: חורשות ושדרות עצים, חוף ומים, שטחים מעובדים 

וסתם גנים. כל אלה היו בטווח הראייה בשעה שהיינו במגע אש עם האויב, 

ומלמעלה נורתה עלינו אש ארטילרית כמעט ברצף. זו דרכה של המלחמה 

ואלה הם הניגודים שבה.
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במהלך היום הייתה לי הפתעה לא שגרתית ונעימה מאוד. תוך כדי 

הקרב הופיע משום מקום תא"ל דב )דוביק( תמרי, סגן מפקד האוגדה. 

הוא טיפס על הטנק שלי בעמדת האש בשעה שהייתי עסוק בניהול אש 

של הפלוגות, וטפח על שכמי למשוך אליו את תשומת הלב שלי. הופתעתי 

למראהו ולהופעתו בעיתוי הלא שגרתי הזה ממש על צריח הטנק שלי. 

עייפות מצטברת ניכרה בו, עיניו היו טרוטות מעט, אך עדיין נוכחותו 

הייתה מרשימה מאוד. הוא שאל לשלומי ולמצב הגדוד. עניתי: "אנשיי 

ואני בסדר, מחזיקים מעמד אבל הטנקים פחות. זה הטנק השלישי שאני 

מחליף".

ממשיכים בהתקדמות וברדיפה

במשך חמישה־עשר הימים של לחימה רצופה נשחקו ונפגעו עשרות 

טנקים. חלקם יצאו מכלל פעולה, וחלקם תוקנו והוחזרו לכשירות עוד 

באותו היום או למחרת היום. בשלב ההתגייסות למלחמה קיבלו שני 

גדודי המילואים של החטיבה ממחסני החירום טנקים כשירים ומוכנים, 

שטופלו והוכנו לעת כזאת של לחימה. אנחנו, הגדוד הסדיר של חטיבה 
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500, יצאנו למלחמה עם סט הטנקים שעליו התאמנו כל מחזורי גדודי 

השריון במא"ח 500, שבאו להתאמן מדי שבועיים, מחזור אחר מחזור. לכן 

היו בעיות טכניות רבות תוך התנועה אל אזור הלחימה ובימי הלחימה 

עצמם. בסוף כל יום לחימה, כשהיינו עייפים וסחוטים, היה עלינו לעבוד 

קשה במעט השעות שהיו לנו על התקלות הרבות שהיו בטנקים, לטפל 

באלה שנפגעו, לטפל בכלי הנשק, לחמש ולתדלק את הרכבים לקראת 

יום הלחימה החדש.

לצד המגבלות הטכניות של הטנקים היה לגדוד שלי יתרון עצום 

באיכות המפקדים והלוחמים שכן צוותי הטנקים והמפקדים התבססו על 

מדריכי מרכז השריון ולוחמי ומפקדי פלוגת החרמ"ש התבססו על מדריכי 

מרכז החי"ר. כמוהם, גם המחלקות המקצועיות: סיור, חבלה, מרגמות 81 

מ"מ, התאג"ד ופלוגת המפקדה — כולם שימשו מדריכים בבסיס האימונים 

מא"ח 500. מכיוון שהם עסקו בהדרכה האינטנסיבית של גדודי השריון, 

הם היו רעננים בחומר. האנשים היו מקצועיים לא רק בתחום העיסוק 

שלהם, אלא הם הכירו את כל מקצועות אנשי הצוות. העובדה הזאת 

התגלתה מאוחר יותר כיתרון עצום בתחלופת אנשי הצוות — כאשר חלק 

מהם נפגעו האחרים יכלו למלא את מקומם.

תמרי חייך, וברוגע האופייני לו גם בשעות קשות כאלה ענה לי: "אני 

רואה שאנשיך ואתה עושים עבודה טובה מאוד. המשיכו כך". בה בעת 

שם לב, בעיניו הבוחנות, למשקפת הפגועה שעל צווארי, הושיט את ידיו, 

הסיר אותה מצווארי והחליפּה בזו שהייתה על צווארו. זו הייתה מחווה 

קטנה אך משמעותית מאוד.

במלחמה יש הרבה רוע וחוסר אנושיות, אך יש בה גם רגעים של 

התרוממות רוח ותחושות אמיתיות של אחווה, רעּות ודאגה שחשים 

הלוחמים זה כלפי זה, בייחוד במצבים קיצוניים כאלה. הקשר שנוצר 

תחת אש אינו דומה לקשר בין חברים היוצאים לבילוי משותף לסרט או 

למסעדה. זו רעּות שלעולם לא תפוג. מלחמה היא פעולה שמותחת את 
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החוויה האנושית לרמה ששום פעילות אנושית אחרת לא מגיעה אליה — 

לא מבחינת האינטנסיביות, לא מבחינת התובענות ולא מבחינת המחיר. 

אלה מצבים שבהם המבט משדר הרבה והמילים המעטות אומרות המון. 

את תמרי הכרתי מקרוב ב־1970 כאשר הגעתי לשרת כסמג"ד בגדוד 

79 של יעקב לפידות, והוא היה מח"ט 401. בשיחת הכניסה לתפקיד 

הסביר לי המח"ט את האני מאמין שלו ואת מצבו של הגדוד שלקח 

חלק משמעותי במלחמת ההתשה. הוא סיפר לי שלפידות מאושפז בבית 

חולים בשל תשישּות, והוסיף שיש המון עבודה לעשות. הוא איחל לי 

בהצלחה. בסיכום דבריו אמר שִמפקדת החטיבה תעזור בכל מה שיידרש. 

ואכן נחוצה הייתה עבודה רבה כדי לפוגג את אווירת הנכאים ששררה 

בגדוד. בסיני היה נהוג לעשות תורנויות סוף־שבוע של מפקד או של 

סגן בגדודים ובִמפקדת החטיבה. כבר בשבועות הראשונים, באחת מן 

התורנויות האלה, התהפך נגמ"ש במהלך פעילות מבצעית. בתקרית היו 

לנו הרוג וכמה פצועים. בשעה שדהרתי לעבר מקום התקרית עדכנתי את 

המח"ט. תוך דקות הגיע גם הוא למקום. למרות ההרוג והפצועים הוא 

נתן לי לנהל את האירוע לפי ראות עיניי ותחת עיניו הבוחנות. החמיא 

לי שהוא סמך עליי למרות היכרותנו הקצרה מאוד.

בשל הרצף בלחימה הטנקים החלו להתרוקן מדלק ומתחמושת. 

אף שהדרגים היו זמינים למלא את צורכי הגדוד, לא נראה לי אפשרי 

שהגדוד כולו יתארגן באותה עת. לכן החלטתי להוציא בהדרגה פלוגה 

אחר פלוגה ממגע אש עם האויב כדי להתארגן, לתדלק ולמלא תחמושת. 

הדרגים שהקפידו באדיקות להיות צמודים מאחורינו ונגישים ככל האפשר 

למלא אותנו לפי הצורך, ספגו הפגזה ארטילרית שבה נהרג סמל גבריאל 

בלנקנהמר מפלוגת המפקדה.

חילופי האש נמשכו בחלקים שונים של הרכס. המשכנו לנקות את 

קני ההתנגדות ולהתבסס ברכסי ג'ניפה עד הערב. מן הניסיון של הלילות 

הקודמים למדנו שבמקומות הגבוהים עלול להיות ערפל המקצר את טווח 
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הראייה, המועט ממילא בלילה, ונותן יתרון לכוח האויב שינסה להטריד 

אותנו בחניון הלילה.

עם רדת החֵשכה החלטתי לפצל את הגדוד לשני חניונים בקרבת 

העמדות שעל בסיס הטילים וג'בל ג'ניפה. את הפלוגה של רמי יפה, יחד 

עם חלק מפלוגת חרמ"ש בפיקודו של עודי מנור הסמ"פ, שלחתי לחניון 

קדמי, ואת יתר הגדוד, יחד עם המחלקות המקצועיות וִמפקדת הגדוד, 

כינסתי בחניון נפרד להתארגנות. מאוחר יותר נודע לי שרמי לא כל־כך 

אהב את המשימה, ואף ייחל לכך שאחליף אותו במפקד פלוגה אחר, 

אך לאכזבתו זה לא קרה. למרות זאת הוא ביצע את המשימה במלואה 

ובאופן מעולה.

רמי יפה, מפקד החניון הקדמי, סיפר:

"עליך להיערך לחניון לילה קדמי על קדמת הרכס הנמצא כ־1,000 מטרים 

לפניך", פקד נחום בקשר. לא בשמחה קיבלתי את התפקיד המפוקפק לשמש 

כחניון קדמי במורדות הרכס, במרחק טקטי כפי שהוגדר לי. ריח של סוף 

המלחמה כבר היה באוויר, דּובר אפילו על הפסקת־אש קרבה. הדבר שהכי 

רציתי היה כמה רגעי אתנחתה בחניון רגיל שבהם אוכל להרהר מעט. כל 

מה שרציתי היה לסיים את הסיפור הזה בשלום ולחזור הביתה. כל יום 

לחימה נוסף הגדיל את סיכויי להיפגע. הרי ברור שאני צריך להיפגע כי 

דברים קורים בשלשות, ואני המפקד השלישי של הפלוגה הזאת. הראשון 

נהרג, השני נפצע ונעלם, גורלו לא היה ברור לי. השלישי זה אני, עדיין 

שורד. ההרהורים על הצפוי לא עזבו אותי. האם אמות? איך אמות? האם 

אפצע? איך אפצע? האם אסבול, האם אשרף, אפול בשבי? רגליים... ידיים... 

שיתוק... מה אני צריך עכשיו להיות בחניון לילה קדמי? השתהיתי עם 

התשובה בקשר, אולי נחום יחשוב שוב ויבחר במנשה, מפקד הפלוגה הבכיר 

בגדוד למשימה... יוק... אין ִנסים. "רות", עניתי. "רות סוף", חתם נחום ונדם.

נסיעה קצרה הביאה אותנו למקום החניון שלנו. נחום גם תגבר אותי 

במחלקת לוחמי חרמ"ש בפיקוד הסמ"פ עודי מנור שנסעה במרחק מה 

בעקבות הטנקים. סקרתי את השטח שנחום סימן לי, ובחרתי מקום מדויק 
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למיקום חניון הלילה. נערכנו במעגל שהזכיר לי את סרטי המערב הפרוע 

בהם עמדו קרונות המתיישבים הלבנים בעיגול, והאינדיאנים רכובים על 

סוסים תוקפים ומקיפים אותם תוך צרחות ורכיבה מהירה. מיקומנו על 

שיפולי הגבעה, כ־50 מטרים מקו הרכס, סיפק לנו מסתור מפני המחנות 

שמדרום לנו. עם הכניסה וההתמקמות בחניון בדקתי שכל אחד מכיר את 

גזרת האש שלו ושהתותחים והמקלעים טעונים ומכוונים לגזרותיהם — 

אל אותן נקודות בשטח שמהן הם יכולים להפתיע אותנו. וידאתי שכל 

האנשים נמצאים במקומותיהם בעמדות קרב, שכל הרמקולים על מצב 

ַהשֵקט ושהאורות בטנקים מעומעמים. לבסוף עליתי אל הטנק שלי. זירזתי 

את התותחן להיכנס לתאו ולפנות לי את מקומי. דרכתי את המקלע שלי 

ּווידאתי ששרשרת הכדורים משוחררת ויכולה להזין בחופשיות את המקלע. 

התמקמתי במקומי וחזרתי שוב ושוב על ההכנות שעשינו. אי־שם בתודעתי 

הייתי מוטרד. ברגעים כאלה, כאשר לכל פרט קטן בהכנות יכולה להיות 

משמעות גורלית, התעורר בִלבי חוסר שקט. עצמתי את עיניי, חזרתי בִלבי 

על האירועים האפשריים ועל התגובות המתאימות. לחשתי לעצמי את 

הפקודות שצריכות להיאמר, איזה סיוע יידרש מן הגדוד ואיך אבקש אותו. 

שיננתי את הפקודות לטיווח ארטילרי למקרה שאזדקק. למרות כל ההכנות 

ידעתי שבסוף תמיד קורה הבלתי צפוי והאירועים מתפתחים דווקא בכיוון 

הלא מתוכנן. תפסתי את עצמי עוסק כבר באירועים אפשריים שאותם אי 

אפשר להעלות על הדעת אפילו בדמיון הכי פרוע. הפסקתי את הקדחת 

הזאת שפקדה את ראשי. בחנתי שוב את הטנקים והנגמ"שים. יכולתי לראות 

את הצלליות הכבדות עומדות ללא נוע ואת דמויות האנשים מציצות מן 

הצריחים. דממת מוות נפלה עלינו, ורק מדי פעם נשמע רחש מאחד הטנקים 

כאשר מישהו מאנשי הצוות חילץ את עצמותיו.

העייפות החלה לתת את אותותיה. סריקת השטח התכופה נעשתה 

קשה ומעיקה יותר ויותר. מבטי נתקע לפתע בנקודה כלשהי בחלל, ובראשי 

הדהדה המחשבה שיקרה הבלתי צפוי. העפעפיים נסגרו אט אט כמו תריסים 

כבדים. ניסיתי בכל כוחי להיאבק בשינה המאיימת אך ללא הצלחה רבה. 

לבסוף הוכרעתי — שלווה אפפה אותי ואני שקעתי בתנומה מתוקה שעטפה 
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אותי כמו שמיכת פוך. מדי כמה דקות קפצתי במושבי לשמע צעקה בערבית 

בחלומי, שהעירה אותי בבת אחת. לקחתי נשימה ארוכה, עיניי רצו לכל 

צדדי החניון בסריקה עצבנית, אך הכול נראה שֵלו, הכול עמד במקומו. 

הצצתי לתוך הטנק. כולם ישנו, התותחן נשען על כוונת התותח, הטען היה 

שרוע בין הפגזים, נחירות קלות הגיעו מתא הנהג. כעסתי על עצמי — איך 

אני מרשה לעצמי להיכנע לעייפּות בתנאים האלה.

לאחרונה הועברו אלינו ידיעות על כוונות של המצרים לבצע מחטפים 

ותקיפות קומנדו, ואני נמצא כאן הרחק מיתר כוחות הגדוד, מודע לרגישּות 

המצב ונרדם. לפחות נמנעה ממני המבוכה של הפשלה שלי מול חייליי 

מכיוון שגם הם ישנו שנת ישרים. התמתחתי במקומי וסקרתי שוב את 

הטנקים והנגמ"שים מסביבי. קשה היה לי להבחין במצב האנשים בשל 

החֵשכה אך נראה לי שהכול כשורה. לפחות בינתיים. בהלה אחזה בי בכל 

פעם שהקצתי במושבי. מתחתי את גופי המכווץ, התארגנתי שוב במקומי 

ועצמתי את עיניי בתקוות שווא שכאשר ייפתחו יהיה כבר אור יום. משכתי 

את הרגע כדי שלתקוותי תהיה שהות כלשהי להתממש.

כל הפלוגות סיימו את ההתארגנות: טיפול בכלי הנשק, מילוי דלק ושמנים, 

מילוי תחמושת — פגזים לתותחים וכדורים למקלעים ולנשק האישי. 

למרות המשימות הרבות והצורך לטפל בפתרון הבעיות לקראת יום 

הלחימה הבא ולמרות מעט הזמן שנותר, חשוב היה לי להחליף כמה 

מילים בארבע עיניים עם כל מפקד פלוגה. אין תחליף לזה כדי לחוש 

מה עובר על המפקדים הצעירים שעוברים עליהם ימים קשים ועמוסים 

בלחימה בה איבדו פקודים וחברים. איש מאתנו אינו יודע עוד כמה זמן 

זה יימשך. עיניים טרוטות ואדומות, פנים מוכתמים, גבות מורמות כאילו 

מתאמצות למשוך כלפי מעלה את העפעפיים המבקשים להיסגר מרוב 

עייפות. חרדה, חוסר שינה ותשישּות פיזית נראו על כולנו, והחלו להטביע 

את חותמן על עצבינו. עברתי גם בין הלוחמים, שוחחתי ִעמם, התעניינתי 

במצבם ובמצב הכלים. לא היה לי קשה לחוש את מה שמתרחש בתוכם, 
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את החשש מפני הבאות, את הכמיהה לסיום, את התפילה שישרדו את 

הישורת האחרונה של המלחמה.

בהשוואה לקרבות הבלימה הקשים, שבהם האויב בעיקר החי"ר שלו, 

המשופע בטילי נ"ט, עשה בנו שמות וגרם לנו לאבדות כבדות בנפש ובציוד, 

הרגשתי הקלה למראה הטנקים ועוצמת האש שלהם בקרבות התנועה 

מאז הצליחה. ואולם, איש עדיין לא ידע מה צפוי ואיך המלחמה תסתיים. 

דבר אחד היה בטוח — העייפות והתשישּות הלכו והצטברו אצל האנשים.

במהלך היום הארוך הזה היו לנו תשעה נפגעים: שבעה פצועים ושני 

הרוגים. סמ"ר שלו המבורגר ירון )מיקו( מפלוגת 'מפתח', יליד כפר 

שמריהו. התגייס לצה"ל בשנת 1969 לחיל האויר וכעבור חודשים אחדים 

הוצב בחיל השריון. את מלחמת יום הכיפורים עשה עם הגדוד מתחילתה.

סמל בלנקנהמר גבריאל, מפלוגת מפקדה, יליד חיפה. התגייס לצה"ל 

בשנת 1967 לחיל השריון. את מלחמת יום הכיפורים עשה עם הגדוד 

מתחילתה.

נפגעו לנו שני טנקים. השמדנו לאויב חיילי חי"ר רבים, שבעה טנקים 

וכעשרה כלי רכב אחרים. החטיבה איבדה ביום הזה את סא"ל אריה ארצי, 

המג"ד השני של 429, שהחליף את דן ספיר שנהרג ביום התקפת הנגד. 

ארצי פיקד על הגדוד מ־8 באוקטובר. החליף אותו סא"ל יצחק רבין.
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טנק אויב פגוע

פגיעה טובה
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הלחימה בג'בל ג'ניפה 
והשמדת כוח הקומנדו המצרי

אט אט השתרר שקט בחניון הגדודי, הלילה ירד. השקט הּופר מדי פעם 

על־ידי רעש המנועים ופלטות הטנקים. חניוני הלילה היו הזמן לקבל את 

החבילות והמכתבים — אם אלה הצליחו להגיע אלינו. הלוחמים הצליחו 

לכתוב גלויות בנות שורה או שתיים — רק כדי להראות סימני חיים. זה היה 

הקשר של הלוחמים עם המשפחות הדואגות והעורף. גם בחניון הקדמי 

של רמי ועודי נשמר בינתיים השקט. התפללתי שהשקט יימשך בשעות 

המעטות שנותרו לנו עד השחר של יום שני, 22 באוקטובר. גם אני עליתי 

לתאי בטנק לתפוס תנומה על מושב המפקד — ככל שיאפשר לי השקט. 

אלה היו תקוותיי, אך אלה לא היו תוכניותיו של כוח הקומנדו המצרי.

רמי מפקד החניון הקדמי סיפר:

לפתע אוזניי קלטו מעין רחש. הגבהתי את ראשי והשארתי את עיניי סגורות, 

וכל תודעתי התמקדה ברחשים. האם זה חלום או אמיתי? העייפות והמתח 

עושים לי כנראה דברים לא טובים. פקחתי לרגע את עיניי, שום דבר לא נראה. 

עצמתי אותן שוב, הגבהתי את ראשי והטיתי את אוזניי לכיוון הרחשים, וזה 

נשמע לי אמיתי. לגמרי אמיתי. פתאום, כמו רעם, שמעתי צעקה בערבית 

וחריקה של עשרות נעליים צבאיות הננעצות באדמה תוך כדי הליכה של 

עשרות חיילים מעברּה השני של הגבעונת שלרגליה חניתי. ההכרה במצב 

החדש הלמה בראשי וברקותיי כמו סלע ונפלה למעמקי בטני. היא רוקנה 

את ריאותיי מכל טיפת אוויר, והותירה אותי חסר נשימה ובברכיים כושלות. 
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ניסיתי לזוז ולהגיב אך מוחי ואיבריי היו קפואים. לבסוף מתוך מחנק הולך 

וגובר מילאתי את ריאותיי אוויר ופלטתי בצעקה נוראה: "אש!!!" ואולם 

קולי לא נשמע. התעשתתי. הידקתי את לסתותיי וניסיתי שוב לפקוד: "אש!" 

אך הצעקה נעצרת בגרוני. רקותיי הלמו, דמי רץ כמטורף בעורקיי. ידעתי 

שמשהו חייב להיעשות לפני שיהיה מאוחר מדי. בגלל החשכה שמעתי את 

הקולות אך קשה היה לי לזהות את הדמויות. על כן פתיחה באש בשלב 

מוקדם תהיה פחות יעילה, ואם הם מצוידים בנשק נגד טנקים זה יקנה להם 

יתרון שיסתיים בטנקים בוערים שלנו.

מבט מסביב לימד אותי שאין כל תכונה מיוחדת בקרב הטנקים שלי 

והנגמ"שים של עודי. אני כנראה היחיד ששמע והיה מודע למצבנו המסוכן. 

העייפות של שבועיים וחצי של לחימה רצופה הכריעה את כולם, הקהתה את 

חושינו. צריך לוודא שכולם ערים ומוכנים לבאות. ידי נשלחת למיקרופון, אך 

לא העזתי ללחוץ על כפתור השידור מחשש שאחד הרמקולים לא הושתק 

והרחש שיבקע ממנו יחשוף אותנו בטרם עת. למרות לבטיי החלטתי לבדוק 

את מצב הרמקולים בכלים. לחיצה קצרה על כפתור השידור ותאורת קליטת 

השידור מנצנצת מתוך הטנקים. חשתי בהקלה כשנוכחתי שכל הרמקולים 

מושתקים. ניסיתי לקרוא בלחישה לכל הכלים כדי להכינם לתגובה. לחשתי 

פקודה להיות מוכנים למכת אש לפי הפקודה שלי. התעודדתי כשראיתי 

שחלק מן המפקדים מסמנים שהם בקשב. האחרים הראו סימני חיים גם אם 

לא הגיבו לשדר שלי. לא הייתי בטוח שמפקדי הכלים מבינים את חומרת 

המצב שאותה אני מבין זה כמה דקות.

לא ידעתי מה מצב הנגמ"שים שהיו מרושתים על התדר שלנו, ותפקידם 

היה לאבטח את גזרתנו הצפונית. קיוויתי שאחד מהם קלט את השדר שלי 

ּווידא שהם דרוכים לקראת הצפוי לנו. עיניי יצאו מחוריהן בניסיון לראות 

רמז כלשהו לצורת ההיערכות של האויב שמלפנים.

בינתיים העברתי פקודת אש לצוות הטנק שלי לסימן שאפקוד "אש!" 

חשתי בגבו המתוח של התותחן שלי. ראשו היה תקוע בתוך עינית הכוונת, 

ואצבעו עטפה את הדק התותח. ידעתי שהפגז יעוף עוד לפני שאספיק 

להגיע לאות שי"ן בפקודה "אש!" שאלתי: "אתה רואה משהו?" התותחן ענה 
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בקצרה: "לא". מכיוון שהיינו מוכנים לפתיחה באש, החלטתי לפתוח באש 

רק לאחר זיהוי ברור של הכוח התוקף או פתיחתו באש. החלטתי למקד את 

כל הפוקוס בפלוגה, ובינתיים לא לדווח לנחום עד שהדברים יתבהרו יותר.

התותח והמקלע של הטנק שלי היו מכוונים אל קו הרכס 50 מטר 

לפניי. סרקתי את השטח ללא הפסקה — מימין לשמאל ומשמאל לימין. 

הייתי מוטרד מהנגמ"שים של עודי. תהיתי מה קורה שם. מה יהיה אם 

נותקף דווקא מהכיוון שלהם, והם לא מודעים לחומרת המצב.

לפתע הפר את הדממה מפץ של צרורות מנשק אוטומטי, שהיה מלווה 

בצעקות ובשאגות בערבית. הצרורות חלפו לנגד עיניי. ממש ראיתי אותם 

במעופם. בעודי קופא במקומי שמעתי פיצוץ מחריש אוזניים, ובזווית העין 

ראיתי את הטנק שמימיני נפגע מפגז RPG )נשק אישי נגד טנקים(. המועקה 

שבגופי השתחררה ואני זעקתי: "אש, כל אחד בגזרתו!!!" בד־בבד סחטתי 

את הדק מקלע המפקד ופקדתי על התותחן: "אש!"

הקשר התעורר לפתע לחיים. נחום הבין שאני בצרה, נכנס לרשת והציע 

עזרה באש ובתאורת השטח. אני חושש שהתאורה תעזור למצרים יותר 

מאשר לי, ודחיתי בשלב הזה את ההצעה. ואולם, נחום כבר הורה לירות 

תאורה מתוך כוונה להקל עלינו לזהות את התוקפים. סיננתי קללה, שונא 

את נחום לשנייה, והמשכתי לירות ללא הפסקה עד שלפתע נעצר המקלע. 

תוך כדי ניסיון להתגבר על התקלה גיליתי שבלחיצה אחת רצופה גמרתי 

ארגז תחמושת של 250 כדורים.

הירי — גם אם נשמע חלש ורחוק — הקפיץ אותי מהנמנום. נדרכתי והייתי 

מוכן לגרוע מכול. חניון טנקים בשטח לחימה הוא פגיע מאוד, בעיקר 

כשמדובר במצב שבו היינו — אנשים מותשים, מתוחים עד הקצה. סקרתי 

את החניון שרובו היה עדיין שקט, ומן הסתם שקוע בשינה, ומיד קלטתי 

שהירי הוא בחניון הקדמי של רמי. נכנסתי אליו לרשת להתעדכן, ואכן 

הבנתי שהוא מותקף. עדיין לא היה ברור על־ידי מי הותקף. השטח היה 

חשוך, וקשה היה להבחין בכוח חי"ר או קומנדו שיודע את מלאכתו ומכיר 

את החולשות של חניוני הטנקים. הקומנדו המצרי פעל באומץ מתחילת 
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המלחמה ובמהלכה. פעילותו כוונה לשבש את תנועת הכוחות אל אזורי 

הלחימה וביניהם. הוא הונחת בצומתי דרכים, הניח מארבים לכוחות 

ותקף חניוני טנקים כדי לשבש את ההתארגנות שלהם ליום הלחימה הבא. 

השטח שבו חנינו היה טוב לפעולת כוחות קומנדו — הוא ִאפשר מסתור 

והתגנבות עד למרחק אפס. ברובו היה מצויד בטילים נגד טנקים. כוח 

קומנדו שמצליח לקצר טווח לחניון טנקים יכול לפגוע בו אנושות. הוריתי 

להאיר את השטח שבחזית החניון הקדמי, ניערתי את הצוות שלי, הנענו 

את הטנק ונעתי לעבר העמדה של רמי. ככל שהתקרבתי חששתי יותר 

ויותר. חילופי היריות נשמעו היטב, והיה לי ברור שמדובר בכוח תוקף 

רציני. הוריתי ליתר הגדוד להיות דרוכים ומוכנים לתנועה, אך עדיין 

להישאר בחניון מוכנים לפקודה שלי, לפתיחה באש או לדילוג קדימה.

רמי המשיך לתאר:

באמצעות התאורה זיהיתי את הנגמ"שים שפרוסים קמעה מאחור ויורים אש 

תופת כל אחד בגזרתו ובזוויות האש שיש לו. רעש ירי המקלעים והתותחים 

החריש אוזניים. מכשיר הקשר עם בקשותיו של נחום לעדכונים ניער אותי 

והחזיר אותי לעניינים. לפני שאדווח לנחום, שהיה כבר בתנועה לעמדות 

שלי, ניסיתי לסרוק בעין את השטח כדי לראות מה תוצאות הירי שלנו. 

הרבה לא הצלחתי לראות, אך דבר אחד היה ברור — המקום שממנו נפתחה 

האש מעשרות כלי נשק אוטומטיים נותר דומם ושומם. העברתי לנחום 

דיווח על שאירע, וביקשתי להפסיק בינתיים את התאורה. נותרו עוד כמה 

דקות עד שהשחר יעלה, ואז נוכל לסרוק בעזרת החרמ"ש ובחיפוי הטנקים 

את השטח. הוריתי למחלקת הנגמ"שים להיות מוכנים לסריקת השטח. 

היה להם יתרון בתפעול המקלעים והנשק האישי מתוך תא הלחימה בכל 

זווית שנדרשה. גם עבירותם הייתה מצוינת. את עודי הכרתי עוד בילדותי 

כשלמדתי בקיבוץ גבעת ברנר — חייכן, תמיד ראה את חצי הכוס המלאה. 

הופתעתי לראות אותו עם המחלקה שסופחה אליי. מאז הילדּות לא נפגשנו. 

והנה, בתנאים המיוחדים האלה נפלנו איש לזרועות רעהו בחיבוקים. עודי 
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היה סמ"פ של מינקו, וצורף לחניון הקדמי עם המחלקה. הרגשתי לא נוח 

כלפיו על כך שאני שולח אותו לסריקה שיש עמה סימני שאלה רבים ואני 

נשאר מאחור לחפות. נותרו עוד כמה דקות של המתנה לאור יום. אט אט 

צבע אור היום את המדבר בגוונים של צהוב ואפור. יכולתי כבר להבחין 

בטנק של עמי שחטף טיל נ"ט, שפגע למזלו בתא הזיווד בצדו השמאלי 

של הצריח, ללא נזקים חמורים.

הודעתי לנחום על תוכניתי לשלוח את עודי לסריקה. עם קבלת אישורו 

הוריתי לעודי לצאת לסרוק, ולטנקים לחפות עליו וללוות אותו באש ככל 

שיידרש. עודי החל את הסריקה בעין ובאש תוך שאנו, הטנקים, מלווים 

אותו באש מקלעים. בשלב מסוים, בגלל תנאי השטח, נעלמו הנגמ"שים 

מאחורי הגבעה ורק על־פי האנטנות ניתן היה לעקוב אחריהם, כדי להסיט 

את האש. בסוף הסריקה הופיעו הנגמ"שים מעברּה השני של הגבעה, נעו 

לכיווני ועצרו בסמוך אליי. כשעודי פתח את החלק האחורי של הנגמ"ש 

נגלו להפתעתי לעיניי שישה חיילי קומנדו מצרים, כושלים ונתמכים על־ידי 

חייליו של עודי. המראה העלוב של החיילים המצרים הלם בי. קשה היה לי 

לעכל את העובדה שהם באמת שייכים לאותו צבא שעמו אנו מתמודדים 

יותר משבועיים. אספתי את מחשבותיי תוך שאני מתנתק מן השבויים ופניתי 

אל עודי לשמוע ממנו על תוצאות הסריקה. עודי מצא בגזרתו עשרות רבות 

של גוויות של חיילי כוח הקומנדו שתקף, חלק מן החיילים ברחו ושישה 

נלקחו בשבי. סוף דבר — כוח הקומנדו המצרי הושמד כולו.

שמעתי מעודי ומרמי עדכון על מה שהתרחש בגזרה של כל אחד מהם. 

ראיתי את השבויים שנראו תשושים, מבולבלים ומפוחדים. ניסיתי לדלות 

מהם מידע על יחידותיהם אך ללא הצלחה. דבריהם היו מבולבלים, 

והתרשמתי שהם אינם יודעים דבר שיכול לסייע בידינו. עיניהם היו 

כבויות, המראה שלהם עלוב. הפחד שלהם ממה שצפוי להם עורר חמלה. 

באותו הרגע לא יכולתי שלא לחשוב על מה שעובר על חיילינו שנופלים 

בשבי המצרי. לא היה לי ספק שהם עוברים השפלות ועינויים פיזיים 

ונפשיים קשים לאין ערוך מאלה שעוברים השבויים המצרים אצלנו. 
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הדבר האחרון שרציתי לעסוק בו היה טיפול בשבויים. הוריתי להעביר 

אותם לגורמים המתאימים בחטיבה ולהיות מוכנים להמשך תנועה. עוד 

יום ארוך וקשה לפנינו.

גדוד 433 בהמשך התקדמות ורדיפה

הגדוד על בסיס טילים
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ממשיכים בלחימה: בבסיסי טילים ובכוחות אויב

רמי עם שארית כוח הקומנדו שחוסל בג'ניפה
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רמי ועודי מרכזים את אלה ששרדו מכוח הקומנדו
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כיתור הארמיה השלישית 
והלחימה לעבר ציר 

קהיר‑סואץ

ביום שני, 22 באוקטובר, קיבלנו בשעות הבוקר עדכון על כך שהוסכם — 

על־פי החלטת מועצת הביטחון — על הפסקת־אש שנכנסת לתוקפה כבר 

באותו יום. ואולם, בשטח לא הרגשנו שום סימנים לכך. האויב המשיך 

לירות ולפעול כרגיל, בעיקר המשיך בירי ארטילרי מטריד ובפשיטות על 

חניוני הטנקים, ואנחנו המשכנו את הלחימה בהתאם. בבוקר קיבלתי הודעה 

על כך שגדוד הטנקים של עמיר יפה יגיע להחליף אותי בגזרה, ושאני 

אמשיך להתקדם דרומה למשימות הבאות. את עמיר הכרתי שנים רבות 

קודם לכן, בפלוגה צנטוריונים )שוטים( הראשונה של רב‑סרן גורודיש, 

כשעמיר מפקד מחלקה ואני איש צוות. עמיר יפה, קצין שריון רב פעלים, 

נחשב למפקד מוכשר ומקצועי אבל קשוח וקשה עם אנשיו. הוא לא חשש 

לומר את אשר בלבו למפקדיו — גם לקשוחים שבהם. החברּות בינינו 

התהדקה כאשר, בסוף 1966, שנינו נשלחנו למספר חודשים להשתלמות 

בצבא בריטניה במחנות ללוורס ובובינגטון. כשהוא היה קצין בשירות 

קבע ואני קצין בשירות מילואים שגוייס לשנה לשרות קבע.

במהלך ארבע שנים לאחר השחרור מהשירות הסדיר, למדתי לתואר 

ראשון כלכלה ומדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים, התחתנתי 

עם שרי רעייתי ונולד בננו הבכור ירון. באחד הימים התקשר אליי סא"ל 
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משה נתיב, קצין שלישּות גייסות השריון, והזמין אותי לריאיון עם אלוף 

ישראל טל, מפקד גייסות השריון. הוא ביקש ממני לחזור לשירות קבע 

לתקופת של שנה. אחרי זה ההחלטה בידי אם להשתחרר או להמשיך בשירות 

קבע. הוא הודיע לי כי אסע להשתלמות לבריטניה יחד עם סרן עמיר יפה 

וכי אחרי שאחזור אשובץ ביחידת האם שלי — גדוד 82 של חטיבה 7. כך 

שוב נפגשו דרכינו. עמיר ואני גרנו בכפיפה אחת במחנה הצבאי הבריטי 

חדר צמוד לחדר במשך כמה חודשים. את רוב שעות היממה בילינו יחד, 

זה לצד זה — הן באימונים והן בשעות הפנאי המעטות. הוא סחט ממני 

את סיפור חיי וסיפר לי על משפחת יפה המורחבת והמוערכת מאוד. על 

חלק מהם שמעתי עוד קודם, בעיקר על אנשי הצבא שבהם, אברהם יפה 

שהיה אלוף פיקוד, אברהם יפה מחיל האוויר, יוסי יפה מהצנחנים ובני 

משפחותיהם. כולם קצינים רבי זכויות.

הוריתי לרמי להישאר בגזרה כדי להעבירה לגדוד המחליף. את יתר 

הגדוד הכנתי וערכתי להמשך המשימות. את עמיר הכירו היטב עוד שני 

קצינים נוספים בגדוד: סגן יצחק לוריא, מפקד מחלקה, שהיה לאחר 

מכן סגן מפקד פלוגה אצל מנש, וסגן רמי, מ"פ כובס, בן דודו של עמיר.

רמי סיפר על המפגש:

מכשיר הקשר ברשת הפלוגתית התעורר לפתע. הקול היה מּוכר לי. "אני 

חובר אליך מצפון", שמעתי בשידור. סימנתי עצמי בדגל. טנק מפקד הגדוד 

קרב אלי ונעצר בעמדה מרוחקת מעט מן המקום שבו חניתי. ירדתי מן הטנק, 

רובה הקלצ'ניקוב על כתפי והמפה בידי, פסעתי אל טנק המג"ד המחליף. 

הקול המּוכר הגביר את סקרנותי לראות מי הוא האדם שמאחורי הקול. 

מפקד הגדוד עמד עדיין בצריח הטנק, גבו מופנה אליי, הקסדה לראשו 

וידו על כפתור השידור. כשסיים לשדר הוריד את ידו מכפתור השידור, 

הסיר את הקסדה והפנה ראשו לכיווני. הופתעתי לזהות את עמיר יפה, בן 

דודי. גם הוא זיהה אותי למרות מצבי, קפץ מן הטנק, חיבק אותי חיבוק 

אבהי וחייך. ואני נותרתי מופתע ונבוך. בגדיו נקיים, פניו מגולחות, רגוע 
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ומקרין שלוה וביטחון. הרגשתי אי נוחות ביחס למראה המרושל שלי. לא 

מגולח, מאובק, סמרטוט מדברי מצוי. שמחתי שלפחות אני עם משקפת, נשק 

ומפה — שלושה חפצים שבלעדיהם לא זז מפקד בשריון המכבד את עצמו.

רבים מבני משפחתנו השתתפו בלחימה, ומובן מאליו ששיחתנו התמקדה 

בתחילה בספירת מלאי — מי נמצא איפה? מי עושה מה? לאחר מכן העברתי 

לו את הגזרה, נפרדנו לשלום ופניתי לדרכי. עליתי על הטנק ופקדתי בקשר: 

"נהג, סע". העפתי מבט אל עמיר וראיתי אותו מחייך אליי. הוא עקב אחריי 

מאז שנפרדנו. חשתי תערובת של מבוכה וסיפוק. מבוכה בשל תשומת הלב 

וסיפוק בשל ניצוץ האנושיות והרגישּות שהתגלו בו לפתע.

ענני האבק שעלו מתוך העמק שלרגלינו העידו שמדובר בתנועה של 

יחידה גדולה של טנקי אויב שנעה לעברנו ושחלק מיחידות המשנה שלה 

מכוונות גם לאגפים שלנו. הטווחים עדיין רחוקים יחסית. נתתי פקודות 

מקדימות, קבעתי את מבנה התנועה ואת גזרות האחריות. לאחר פריסת 

הגדוד בעמדות כלפי דרום התחלנו לנהל אש עם טנקי האויב. קשה היה 

לי להעריך לאן מּועדות פניו של האויב ולאן הוא מכוון. באופן מעשי זה 

לא שינה הרבה. הטנקים נכנסו לטווחים יעילים שלנו, ואז התחלנו לפגוע 

בהם — בטנקים, ברכבים אחרים ובלוחמי חי"ר — בכל מה שעינינו צדו. 

כשהיינו בעמדות הירי נתקע הצידוד שלי. גלשתי לעמדת תצפית וקראתי 

לאלכס מאיר קצין החימוש לעזרה. הוא התקדם עם רכבו, וחשמלאי עליו, 

אל מאחורי הטנק שלי במטרה להתגבר על התקלה כדי שלא יהיה צורך 

שוב — בפעם הרביעית — להחליף טנק. לפתע הגיח אליי איש חימוש, 

טיפס על כיפת הצריח והשתחל פנימה — איני יודע איך הצליח לעשות 

זאת עם הציוד שלו.

על האירוע סיפר החשמלאי משה ממרוד:

ב־22 בחודש היה הגדוד באזור ג'ניפה, וניהל קרבות נגד כוחות מצריים. 

בטנק של המג"ד, שהיה בעמדת אש ובחילופי אש עם האויב, התגלתה 
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תקלת חשמל במערכת הצידוד. מחלקת החימוש שלנו, בפיקודו של אלכס, 

הייתה בשלב הזה מגמה קטנה מאחור כאשר קיבלנו הודעה מן המג"ד על 

התקלה. נשלחתי עם הזחל"ם לטנק המג"ד כדי לטפל בבעיה. יצאנו מן 

המחסה והתחלנו לנוע לעבר העמדות של הגדוד, אך חששנו להתקרב בגלל 

האש והמתנו מאחורי הגבעה. המג"ד שראה כי החשמלאי בושש להגיע 

שאל אותי היכן אני נמצא ומדוע לא הגעתי אליו. הוא הורה לקצין החימוש 

להגיע אליו מיד יחד ִאתי. אלכס, שהיה יחף לאחר שהחליט לאוורר את 

הרגליים, עלה על הנ"נ ]רכב שטח[, ויצא בדהירה לכיוון עמדות הטנקים. 

בדרך ראה אותנו מסתתרים וכעס מאוד. הוא נתן לי הוראה לעזוב את 

הזחל״ם ולעלות מיד על הנ"נ שלו. המשכנו לדהור לכיוון טנק המג"ד, 

ותוך כדי נסיעה הוא הורה לי לקפוץ מהנ"נ ולרוץ לטנק. עליתי לטנק 

המג"ד והשתחלתי לתוך הצריח דרך פתח המפקד — צללתי בין נחום ובין 

הפתח הצר. אין בעולם אחד שבשגרה היה יכול לעשות זאת. בשיא גינס 

החלפתי מגבר צידוד ועפתי מחוץ לטנק באותה מהירות בזק שבה נכנסתי 

לתוכו. אלכס רק ראה את ראשי יוצא מן הצריח — התחיל בנסיעה חזרה. 

פתחתי בריצת אמוק אחריו כדי להשיג את הנ"נ. טיפסתי עליו תוך כדי 

נסיעה וחזרתי למחלקה.

לזכותו של אלכס קצין החימוש ייאמר שלמרות הסיכון הרב שהיה כרוך 

בכך, הוא הקפיד להימצא קרוב ונגיש אל הדרג הלוחם, לעקוב אחרינו 

ולהאזין לרשתות הקשר, כדי לשמוע על הבעיות בזמן אמיתי, ולא להמתין 

לקריאות לעזרה. הוא היה קצין קפדן, מקצועי, ריכוזי ויצירתי והפעיל 

את החוליות הטכניות הפלוגתיות יחד עם מחלקת החימוש כגוף אחד, 

יעיל ומשומן — זאת תוך מיצוי מקסימלי של היכולות של אנשיו.

המראה של הגדוד הפרוס בעמדות, מנהל אש ומשמיד מטרות רומם 

את מצב הרוח שלי, והחזיר אותי לתרגילי האש הגדודיים שעשינו אחת 

לשבועיים במא"ח 500 זמן קצר לפני שפרצה מלחמת יום הכיפורים.
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לאחר שתוקנה התקלה ירדנו מג׳ניפה ונענו דרומה לעבר ציר עשור. 

בסביבות הצהריים הגדוד כבר היה פרוס דרומית לעשור 64, וניהל קרב 

עם כוחות של האויב שנסוגו דרומה ומערבה. כאן נפגעו לנו שני טנקים 

של ליבק, והאנשים פונו מיד בעזרת נגמ״ש מפלוגת סורט. האזור היה 

מלא מחנות צבאיים. על הצירים נעו שיירות של רק״ם וכלי רכב נוספים 

של האויב; חלק מהן נסו דרומה לעבר העיר סואץ. בטווחים היעילים 

הטנקים והרכבים הושמדו ובערו, ובטווחים הרחוקים הצליחו חלק מן 

הכלים לצאת מן הטווח היעיל שלנו ולהיעלם. על החטיבה הוטל לטהר 

את המרחב עד לדרום האגם המר הקטן בגדה המזרחית של התעלה. 

המשכתי להתקדם עם הגדוד לכיוון מזרח בצירים עשור, עקל, חבית 

ופח. בצד הכביש עבר צינור נפט שחלקים ממנו בערו. האש הלהיטה 

את האזור. החום הלך וגבר ואתו הרוח החמה. אלה יחד עם ענני האבק 

שנוצרו מתנועות הטנקים אפפו אותנו, חדרו לנחירינו ולעינינו וייבשו 

את פיותינו.

תכיפות הקרבות סוחטי הכוחות ומטילי האימה השפיעה על עצבינו 

המתוחים. לעתים נדמה היה שהלחימה האינטנסיבית הקשיחה אותנו, אך 

למדנו שיש דברים שקשה להסתגל אליהם גם אם הם מתרחשים בתכיפות. 

מכל פגז שנורה לעברנו או ארטילריה שירדה על ראשינו חשנו שוב ושוב 

את הפחדים מן המוות שנוכחותו הייתה מורגשת מאוד מסביבנו.

ביום שני בוצע למעשה ניתוק הארמיה השלישית — כאשר הגיעו 

חלק מכוחות האגודה לשני הצירים בין קהיר וסואץ. שתי דיוויזיות 

החי"ר נשארו תלויות באספקה דרך ואדי חגול. רוב המחנות העורפיים 

של הארמיה השלישית כבר נתפסו. לפנות ערב שמעתי את המח"ט קורא 

למג״ד 430: "2, כאן 20, שלח כוח לכבוש את המוצב שלפני הסוללה". 

המג״ד השיב: "20, כאן 2, אם לא אקבל את פלוגת הסיור החטיבתית 

או פלוגת חי"ר נוספת לא אוכל בשום אופן לבצע את המשימה". מעט 

מאוחר יותר קיבלתי פקודה לדלג לחניון לילה. עוד יום לחימה שבסופו 
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דילגנו גם אנחנו לחניון לילה בפח 74. ביום הזה היו לנו שלושה פצועים 

וכן שלושה טנקים פגועים.

ב־23 באוקטובר עם שחר — בעת שהוצאתי את הגדוד מחניון הלילה — 

נפתחה עלינו אש טילים מסוללת מסילת הרכבת ומבסיס הטילים 5228. 

מטחי הטילים נפלו לתוך החניון ושיבשו את היערכותנו. הוריתי למ"פים 

לפרוס את הטנקים ולהיכנס לעמדות אש. השבנו אש תותחים והשמדנו 

את משגרי הטילים שפעלו בעיקר מסוללת מסילת הרכבת.

במהלך חילופי האש קיבלתי פקודה ממפקד החטיבה להמשיך מזרחה 

ולטהר את אזור הסוף עד לתעלה. מיד עם כיבוש סוללת מסילת הרכבת 

וחצייתה קיבלנו הודעה על שינוי המשימה: להמשיך דרומה לעבר העיר 

סואץ. בשדרה אחת הובלתי את הגדוד על הצירים פח‑חבית עד חבית 77. 

משם נפרסנו במסגרת החטיבה לעבר בועז ובבלי. שטפנו את שני היעדים 

האלה, ולאחר שכבשנו אותם נכנסנו לחניון לילה בעברה 81. בחניון 

הצטרפו אלינו חפ"ק המח"ט וכוח מרס בפיקודו של סא"ל יעקב חסדאי.


