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 נוח, היה מצבי השמאלי. לאגפם לחתור התהלתי מ'מני.רים
 לאויב. משמאל בהיותי כולה ג'בל-ליבני על לתמרן יכולתישכן

 כוח עם נעתי עצמי אני כוחות. לשני הפלוגה אתחילקתי
 הכוח עם שלחתי הממ"פ, יאיר, את ואילו לפנים, היישראחד
 העסקתי השמאלי. באגפם אותם לתפוס כדי שמאלה,השני
 האויב מטרים. כאלפיים של רחוק מטווח באש האויבאת

 כאלו טובים תותחנים מולנו עמדו לא כאן אך אש,השיב
 בוקר. באותו מילנושעמדו
 באגפם מצויינות לעמדות הגיע משמאל, נע הממ"פ,"יאיר,
 כאלף של מטווח עליהם לצלוף והחל המצריים הטנקיםשל

 ולפגוע לצלוף היה יכול והוא לעברנו רוכזה אשםמטרים.
 פגי- שש יאיר פגע עצמו שלו הטנק מן ו~כן, האגף. מןבהם
 האויב. של בטנקיםעות

 האויב את ראה הוא 'מצויינות. עמדות כטמור, היו,"לסמ"פ
 רק אותו ראה האויב ואילו הכלים, של הרחב בצדםהיטב

 לכונן לך שנוח במצב נמצא אתה כזו בעמדהמעט-מזעיר.
 זאת ; ממנו גבוה בשטח כשאתה בפרט אליו, תותחךאת

 כל את רואה ואתה אליך, קנהו להגביה צריך שהואאומרת,
 סיכויים לנו מעניקה כזו עמדה אגפו. כל ואת העליוןחלקו
 בנו". לפגוע לו מאשר בו לפגוע יותרטובים

 : הסמ"פיאיר
 מקום-התצפית לתצפית. עליתי הגדולים למהנות"משקרבנו

 באגף. קילומטרים כארבעה האויב, מן מאוד גדול במרחקהיה
 מחנות, של שלם 'מערך לפני רואה אני כי למ"פדיווחתי
 געו כבר הללו הטנקים מן חלק מאוד. הבים טנקיםובתוכם
 כל בכיווננו. לתנועה להתארגן החלו שאחרים בעודמערבה,
 הגדוד, שאר עם המג"ד עמד מולם ; עמדות תפסההפלוגה
 לדהור כמובן, החילותי, ואני הקיצוני, "יה שבפיק,ודיהכוח

 שמאל. מצד עמדות לתפוס פקודה קיבלתי בהתקרביולהשיגם.
 מפלו- נוספים טנקים שני עם יחד שמאלי איגוף מיידערכתי

 לפלוגה, מאוד קרוב בטווח עדיין הייתי וכאשר אחרת,גה
 המשכתי מכן לאחר אותו. והיצתי אחד טנק על באשפתחתי
 מן 'מטרים כארבעהמאות של לטווח קהבתי אשר עדשמאלה,
 האויב. של ביותר הקיצוניהטנק
 היו בתחילה שרופים. טנקים שבעה-עשר ספרנו הקרב"לאחר

 ג'בל-ליבני באיזורההתקדמות
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 ביר-לחפן עלהקרב

 ,טי-34' טנקים כשישה-עשר מולנו. עמדות לתפוס כדי עתהנעו
 שלושה למחנותי שממזרח הכביש ציר על עמדותתפסו

 וכעשרים ה-חי"רי מוצב מאחורי שעמדו לשמינההצטרפו
 בטווח שממערב, המצוקים על והתפרסו יצאו נוספיםטנקים
 לחטי- כך על דיווחתי הימצאנו. ממקום אחדים קילרמטריםשל
 היתה ההתקפה תכנית בהתקפה. פתחנו מכן ולאחרבה,

 תתפוס מוצב-החי"ר, את .תשטוף גיא של פלוגתו :כדלהלן
 הפלוגות האגף. מן ותש,מידם לטנקי-האויב ממערבעמדות
 להתפרס היו צריכות המ"מ 120 מרגמות עם יחד וב', ו'של

 גיא". של בחיפויו המחנות, על ולהסתערבחזית

 : גיאגירן
 השמא- לאגפו לנוע משימה המג"ד עלי הטיל ג'בל-ליבני"לפני
 ולהשמידם, מצריים שריון כוחות בו לגלות המערך, שללי

 יר שהגדודעל,מנת
 ה- על להסתערכל

 עליתי עצמו.מחנה
 ג'בל-ליבני-לרכסי
 שלו- למעשהאלה
 ה- של נמוכותחות
 לפני, וגיליתי -ג'בל
 כארבעה-עשרלמטה,
 מ- האויב שלטנקים
 ו,טי-54', ,טי-34'סוג
 בעמ- ערוכיםשהיו
 נמצאו הם בקו.דות

 אלפיים שלבטווח
 אל- עדחמש-מאית

 מט- שבע-מאותפיים

60



 אליהם הצטרפו הזמן במשך אך במספר, כשניים-עשררק
 מש- טנקים. שלושה-ארבעה בערו כבר בבואי נוספים.טנקים
 שלהם. הקיצוני לטנק מאוד קרוב הייתי העמדה אתתפסתי
 הראשון, הטנק את השגתי אשר עד פגזים שלושהיריתי
 בזה רצופים, פגזים ארבעה עוד יריתי מכן לאחר ניצת.והוא
 טנקים חמישה ,דפקתי' ,בולי. פגע מהם אחד וכל זה,אחר
 ואף תותחים נגדי הפעילו לא הם דקות. משתי פחותבמשך
 אשר המ"פ, של הטנקים על וירו עמדו אלא אחר, נשקלא

 לא שמאל. מצד שאוגפו לכך לב כלל שמו ולא מולם,פעלו
 שכן למעשה, מפתיעתני, לא היא אך התנהגותם, אתהבינותי
 רק השתרע שלהם ושדה-הראיה סגורים, מדפים עםישבו
 החו- מתוכם לקפוץ צוותיהם החלו הטנקים, משנפגעוקדימה.

 להבהילם כדי אש-מקלעים, מעט עליהם ירינו ולברוח.צה
 להימלט".ולזרזם

 המצרים עם קרב-מגע מנהל גיא בעוד הגדוד. שלרות
 הגדוד שאר את לקדם יכולתי שלהם, הטנקים אתומעסיק

 מחנות- אל להתקרב גיא, מול הפרוסים הטנקים מאחוריאל
 עליהם. ולהסתערהצבא

 עוד השמדת לזכותם טוענים הימני באגף שהתקדמו"הטנקים
 מתוך זה. באגף נתקלו בהם נוספים, טנקיםשלושה-ארבעה

 מסע-ההתקרבות במשך תגובת-קרב היתה לא עצמםהמחנות
 המחנות לאיזור משהגענו אולם עלינו. ירו לא אף והםשלנו,
 היו טנקים. של אגפית ואש ארטילרית הפגזה עלינוניתכה
 של אחר גדוד על-ידי עת אותה הועסקו אשר הטנקיםאלה

 אהרון. של גדודוהחטיבה,
 כמעט עצמם המחנות הטנקים. בהשמדת כמובן, התרכזנו,"אנו
 הגורם צבאי, גורס אינו עצמו המחנה שכן אותנו, עניינולא
 ממש. של אויב היה לא אלו ובמחנות בו; היושב האויבהוא

 המחגה, על הפלוגות שתי יתר שהסתערו"לאחר
 לבוא רצינו הימני. האגף מן אש עלינוניתכה
 הרב האבק מחמת אך אהרון, שללעזרתו
 קשה הכיורנים, בכל יחד המעורביםוהטנקים
 דיווחתי היכן. עומד ומי מי הוא מי לאתרהיה

 דרומה לנוע לי הורה והוא למח"טעל-כך
 לג'בל-ליבני, ש,מדרום צומת-הכבישיםלעבר

 היתה כבר השעה לחניון-ליל'ה. שםולהיכנס
 לק- התארגנות כדי תוך תחילת-דמדומים.שעת
 ממר- הפגזה ,חטפנו' דרומה, התנועהראת
 כל כי למדנו, העבר מניסיון מ"מ. 120גמות
 כ-100 לזוז כדאי לטווח, מסיים שהאויבפעם

 לנו המאפשר דבר הצדה, או קדימהמטרים
 ממש אותה ל,חטוף' מבלי האש מןלהסתתר

 האש, את מעתיקים היו שהם עד הראש.על
 את לאסוף ג'מרתי אחר. במקום כברנמצאנו
 תנועה כדי תוך דר'ומה. לנוע והמשכנוהכוח

 וכן אחדים, מטנקי-אויב האגף, מן אש,חטפנו'
 הפלוגה את פרסתי נוספת. ארטילריתהפגזה
 המטרה, את חיסלה היא זה. לכיוון ז'של

 בדלק מחדש להצטייד על-מנת לילה, לחניון נכנסנוואנו
 קריטי. מצבנו הלה כבר זאת מבחינה לנו. שאזלוובתחמושת,
 הדר- את להביא הסיירים את שלחתי לחניון לכניסהבמקביל
 עם אישית לנוע נאלצתי כך, לשם נסעו והסיירים הואילגים.
 בשעה לחניון. ולהכניסן הפלוגות את לאסוף כדי שליהטנק
 הגיעו ואז לחניון כולו הגדוד את להכניס גמרתי לערך2400

 החרמ"ש פלוגת נרתמה בחולות, שעמדנו כיווןהדרגים.
 וכן ובחימוש, בתדלוק וסייעה ה'משאיות את גררהלעבודה,
 העבודה, את סיימנו ד' יום שחר לקראת החניון. אתאיבטחה

 הח:וצה. מייד יצאנו בחניון. ארטילרית הפגזה ,חטפנו' שובאך
 ביר-חסנה. את ולכבוש לנוע הפקודה נתקבלהעתה

 ביר-חסנהאל
 באי- לשם הגענו בחטיבה. ראשונים נענו לביר-חסנה"בדרך
 כשלושה- עוד השמדנו בדרכנו הכביש. דרך ולא מימין,גוף

 'החי"ר על-ידי תפוסה היתה בור-חסנה מצריים. טנקיםארבעה
 נטושים. נראו הענקי והמתחם המחנה אך באגפיה,המצרי
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 ביר-שגפה מחנותכיבש

 : גיאגירן
 שלו הטנק מתוך הממ"פ הרס כשמור, הקרב; לתיאור"נ'ם,וב
 קלעו בפיקודו שהיו הטנקים ארבעת גם מצריים. טנקיםשישה
 עם נעתי באשן, הטנקים את הסמ"פ שהעסיק שעהיפה.
 כאלף של מטווח עמדות תפסנו אנו וגם קדימה, שליהכוח

 שלושה והוציא לתמרן האויב ניסה זה בשלב מטרים.מאתיים
 והמג"ד בבואם, אותם ראיתי לא אני השמאלי. לאגפוטנקים
 העמדות מן אלה טנקים בשלושה פגעתי כך. על ליהודיע
 הסמ"פ". את העסיקו לא ועל-כןשלי,

 : אברהםסא"ל
 שלושה מתוך כי ההיסטורי, הדיוק למען לציין, לי"יורשה
 זוקף אני אחד גיא. על-ידי שניים רק הושמדו אלהטנקים
 ; השלבים באחד טנק באותו פגענו שנינו כי יתכןלזכותי.

 שלי. בכל-זאת הוא הטנקים אחד מקום, מכלאך
 משתרעים המצריים, הטנקים עתה נמצאו בו האיזור"מאחורי
 האח- הפלוגות שתי נעו גיא של מימינו ג'בל-שבני.מחנות
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 ביר- לתוך באש ופתחנו שמעל המצוקים על עמדותתפסנו
 היתה משלא היא. נטושה "כן אם לבדוק על-מנת -חסנה
 ברח. באגפים שהיה החי"ר פנימה. נכנסנו - תגובהכל

 נסוגו אשר רכב-אויב, שדרות למקום להגיע החלו זמןבאותו
 ברחו. והיתר חוסל חלקן בהן, ירינו שונים.ממקומרת
 ולנוע למהר פקודה כשקיבלתי 1000, בערך היתה"השעה
 בביר- הכביש. ציר על דרומה נענו ביר-תמדה. לעברדרומה,
 בפיקודו .וחרמ"ש, טנקים מחלקת של חסימה השארתיחסנה
 חרמ"ש מחלקות 2 טנקים, כ-20 שכלל הכוח, שאר עם ב/של
 היו הכביש שולי דרומה. המשכנו מ"מ, 120 מרגמותו-2

 מונחים והיו בלתי-חמושים היו המוקשים מן חלקממוקשים.
 עצומות בשיירות נתקלנו הכביש אורך לכל פניזהשטח.על
 ,סטאלין', כולל הסוגים, מכל טנקים ואף נטושים, כלי-רכבשל

 ו,שרמן', ,אמק"ס' ,טי-34', ,אס.יו.-100', ,טי-54',,טי-55',
 לתוכם, להיכנס היה אפשר ואשר לחלוטין, שלמיםשנראו
 שלא הוריתי הללו כלי-הרכב בין בעברנו ולנסוע.להניעם
 תח- עליהם לבזבז היה חבל פעילים. שאינם בטנקיםלירות
 נותר אשר טנק כל לבדוק הוררתי החרמ"ש לפלוגתמושת.
 הנוק- את להוציא וכדי מישהו בו אין אם לראות כדימאחור,
 'מסדני-התותחים.רים

 1200 בשעה מיוחדים, אירועים ללא לביר-תמדה,,,'הגענו
 ביר-תמדה )איזור נוספים טנקים כארבעה חיסלנו בדרךבערך.
 מתהמים מצויים ובו המצרי, השריון של המחנות איזורהוא

 של בטנקים נתקלנו לשם משהגענו המלז(. במבואגדולים
 טובות, בעמדות כאן היינו דרומה. לברוח ניסו אשרהאויב,
 טנ- כשמונה-עשר עוד ,דפקנו' בשדה-מטווחים כביריוממש
 לשעה- דלק שלנו טנק בכל נותר עתה אולם שלהם.קים

 בצה- אחת שעה בסביבות רביעי, יום זה היה בית1.שעתיים
 הפסק, ללא והתארגנות בתנועה היינו בבוקר ב' מיוםריים.
 אבק. אוכליםכשאנו

 ניסו בלבד מקרים בשני לציד-טנקים. דמו עתה"פעולותינו

 הלילה במשך לראשונה ; ממש להילחם המצרייםהטנקים
 בכל ג'בל-ליבני. באיזור ובשני ביר-לחפן, באיזורוהבוקר
 לפעול, ידעו האויב צוותי לבריח. פשוט ניסו המקומותשאר

 היה עליהם הפיקוד אך לפעולה, כשירים היו שלהםוהטנקים
 מכוסים מהם רבים, טנקים ראינו הציר צדי משניגרוע.

 לפעולה, ומוכנים תקינים כולם לא, ומהםברשתות-הסוואה
 לבדוק סיורים שלחנו מעט, כשהתפנינו יותר, מאוחרבשלב
 היה צריך מהם. לאחדים נכנסו .והם הטנקים של מצבםאת
 ולנסוע. להתניעם המתנע, על ללחוץרק

 בכוירנלהווזזוזינוה
 והורה האוגדה, 'מפקד סגן לי קרא 1300--נ140 בשעה"לערך
 שדרות של דרכן את לחסום כדי האפשר, ככל דרומית לנועלי

 מצב יל לו דיווחתי המיתלה. מעבר דרך לברוח שניסוהאויב
 מצב על וכן - האחרונות בטיפות כבר היינו - שלנוהדלק

 את לרכז לי הורה הוא טוב. הלה לא הוא שאףהתחמושת
 ולנוע. שבאפשרותיהמקסימום

 כלפי האגף את ואיבטח המחנות סביב פרוס הגדוד היה"עתה
 המצריות. השיירות שהעלו ענני-אבק נראו שמשם כיווןדרום,
 שכל במכשיר-הקשר והוריתי הסיירים, את שלחתילפיכך
 - אחת משעת-מנוע ליותר דלק עדיין להם שנותרוכטנקים
 דרומה. ויצאנו טנקים, כ-12 סביבי ריכזתי לידי. מיידיתרכזו
 מרג- 2 חרמ"ש, פלוגת דלק. בלי ,מייד נתקעו טנקיםשלושה
 אחת. רשת על עמי היו כולם ג'יפי-סיור- יר2 מ"מ 120מות
 בדלק, לחסוך על-מנת הכביש. ציר לאורך נעים דרומה,יצאנו
 טנק-אויב מדי-פעם ומשאיתרנו עצמו, הכביש על בשדרהנענו

 ועוד משמאל, טנקים שלושה ועוד גיא - התפרסנובתנועה,
 לשד- בחזרה נכנסנו בו שפגענו לאחר מימין. - טנקיםשלושה

 שלנו כלי-רכב כל לגרור הוריתי דרומה. לנוע והמשכנורה
 תקוע, כלי-רכב להשאיר אין מקרה ובשום דלק, בלישייתקע

 ארבע- לערך, היתה, עתההשעה
 קרב, הלילה אחרזהצהריים.חמש
 רגלים בורחים, המוני שרץהשטח

 של צוות אם כי חששתיורכובים.
 - בלילה כאן יישארכלי-רכב

 קילו- בערך להישחט. עלולהוא
 נת- פרקר, מצבת לפני אהדמטר
 גיא, של הטנק הראשון, הטנקקע
 וגררנוהו אותו קשרנו דלק.בלי
 נגלתה לצומת משהגעתיאתנו.
 הכביש, : מרשימה תמינהלעיני
 לעבר מזרחה המיתלה מןהמוביל
 כלי-רכב אורכו 'לכל עמוסנח'ל,
 תותחים טנקים, - הסוגיםמכל

 האויב חיילי חיל-רגלים.ומשאיות
 מהם אחד ואף בנו, והביטועמדו
 אחד. כדור אפילו בנו ירהלא

 מן מטרים מאה לכדימשהגעתי
 דלק. בלי אני גם נתקעתיהצומת,
 לפני, שנע רפי, של לטנקקראתי
 ובא חזר הוא אותי. ולגרורלבוא

 ביר-חסנהכיבוש
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 לזה. זה ונקשרנו הכבל את הורדתי הטנק, מן יצאתיואני
 מבי- ואנו בנו מביטים המצרים הקו זאת, עושים אנובעוד
 בי- מפריד בלבד מטרים כמאה של מרחק כאשר בהם,טים
 שאנחנו חשבו כי יתכן ירה. לא ואיש - לבינםנינו

 לא - מבוכתם את לנצל יכולנו עוד כל מקום, מכלמשלהם.
 נסיים אשר עד אנו מי להכריז לא כדי באש, עליהםפתחנו
 נוכל בו ל'מקום ולהגיע להמשיך שנוכל וכדי ההתארגנות,את

 הלילה. במשך'לשהות
 נעו הם התעלה. לעבר מערבה, הזמן כל נעו האויב"שיירות
 לעבר ,ונענו מצפון-מזרח באנו אנו ואילו למערב,ממזרח

 ממש נענו ומשם לצומת, עד הצד מן התקרבנודרום-מערב.
 לתאר קשה שלהם. השיירות לתוך ונכנסנו למצריםבמקביל
 הייתי המצרים. שיירות בתוך זו, נסיעהבמלים
 בעדי- זאת להגדיר אם סימפטי', לא ,מאודבמצב
 ואני דלק, חסר בהלותי משותק, שלי המנקנות.
 האויב, שיירות בתוך אחר 'טנק על-ידינגרר
 יריבו, על יורה אינו אחד אף ; בי והם בהםמביט
 0.5. המקלע הוא להפעילו יכול שאני היחידוהכלי
 דמדומים, תחילת בערב, שש היתה עתההשעה
 איני עתה עד זאת. משונה תמונה לתארוקשה
 היו חייבים הערכתי לפי בנו. ירו לא מדועמבין

 לגרור שהחלו 'לפני שכן ישראלים, אנו כילהבחין
 שם עמד שלפני, לטנק שנקשרתי לאחראותי,
 לחס- לזי פקודה ונתתי ממנו, שחששתי מצריטנק
 מדוע להבין לי קשה על-כן כן. עשה והואלו,
 להס- כמובן, רציתי, לא אני באש. הם פתחולא
ן זה, במצב ביריותתבך א ש  של המבוכה את 

 האפשרית במהירות לנוע כדי בטנקהפגיעה
 שלנו. המקוםלעבר
 לקחת מאחור, שהיו הסיירים, ניסו זמן"באותו
 המצרים בתנועה. להם שהפריעו אחדים,שבויים
 הסיירים משלושת שניים והרגו באש, עליהםפתחו
 אלינו. ובא להימלט הצליח השלישי בג'יפ.שהיו
 היה שעדיין חרמ"ש, מחלקת לצומת חזרהשלחתי
 הסיירים שני את להוציא על-מנת לנוע, בשביל דלקלה

 שם. בו שתפגוש מי את ולקטולהפגועים,
 נגררים. שניים מהם בסך-הכל, טנקים תשעה עם עתה"נותרנו
 בלי שלושה עוד נתקעו ההתארגנות לאיזור הגענוכאשר
 להמשך כשירים היו הטנקים מתשעת ארבעה שרק כלומרדלק.
 מלאי גם שכן ביותר, 'מוגבל לפרק-זמן הם ואף ולחימה,ירי

 ואזל=. הלך שלהםהדלק

 : גיאסרן
 בביר- ההצלחה את לנצל נועדה עלינו שהוטלה"הפעולה

 רבים כוחות-אויב בפני המיתלה מעבר את 'לחסום כדיתמדה,
 מאוחר בשלב לכוחותינו התנגדות יהוי לבל האפשר,ככל
יותר.

 כי עתה לי נראה זה, במבצע כמ"פ, שלי,"מנקודת-הראות
 האם תהיתי אז אולם עלינו. המוטל את למלא הצלחנולכן
 והצלחה כישרון מאשר יותר נס, בגדר אינו המתרחשכל

 לא אף כי עד שיירותיהם, בתוך נעים לראותנו נבוכוכה
 שלנו הכוח על להתגבר יכלו - כן עשו אילו באש.פתחו
 כלי- מאות על-ידי פיסית, אותנו לחסום יכלו הםבקלות.
 בלי ראשון נתקעתי אני מקום, שכל סביבנו. שנמצאוהרכב
 הדבר קרה .מדוע להבין קשה 'לא המג"ד. נתקע ואחרידלק,
 יותר הקודמים בשלבים התרוצצנו שנינו שכן לנו,דווקא
 אלינו התחברו הדלק, משתם הדלק. את גמרנו ולפיכךמכולם
 הר- את שיהגיש לאיש מאחל אינני אותנו. וגררו טנקיםשני
 אויבים. מוקף נגרר, טנק בתוך בשבתיגשתי
 ג'ריקאנים, עמוסה משאית מקום בקרבת ראיתי נגרר,"עודני
 הרחתי שגררני, הטנק את עצרתי תקין. כדלק לי נראואשר
 מיכל לתוך שפכתיו ועל-כן הוא, טוב כי וראיתי הדלקאת

 למיתלה בכניסההחסימה

 להתניע ניסיתי - דלק כבר לי משהיה עתה, שלי.הטנק
 הנעה, סחיבה, גרירה, - שבעולם שיטה כל ניסיתי הטנק.את

 של טנקים כשמסביבי זאת וכל - אחר לטנק וחיבורחשמל
 שיכולתי כך כדי עד בהם זילזלנו כבר אנו אולםהאויב.
 שונות. בשיטות-התנעה שלי הטנק את להתניע ולנסותלעצור
 עד אותי לגרור המשיכו בתוהו עלו ניסיונותי שכללאחר

 שלו. בטנק הוא גס שנגרר המג"ד, את מצאתי שםהמיתלה.
 טנ- שלושה עוד ארגנתי לעמדות. עד הטנק עם אותיגררו
 התארגנו וכך אחראי, הייתי אבטחתו על אשר באגףקים

 התקפת-לילה".לקראת

 : אברהםורא"ל
 האפשר, ככל דרומה להגיע היתה עלי שהוטלה"המשימה
 את ולחסום פנימה לחדור ולהתאמץ פרקר, תצבתלאיזור
 המעבר לחסימת ביותר הטוב המקוס כי החלטתי שם.המעבר
 לתוך פנימה להיכנס רציתי ממש. המיתלה מתחת בתוךיהיה
 מוגן אהיה אז שכן עבריו, שמשני המצוקים את ולנצלהמיצר
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 אף משימתי את למלא ואוכל הטופוגרפיים, לתנאיםהודות
 לרשותי. העומד הכוחבמעט

 לפני ראיתי המיתלה מפתחת מ' 500 של למרחק"משהגעתי
 חמור פקק-תנועה ויצרו שם שהצטופפו כלי-רכב,המוני
 למיצר.בכניסה
 ומשליכים מולנו בדיוק מופיעים ,ווטורים' שני ראינו"לפתע
 ראשם, על ירדו הצרורות המצרי. המצבור על פצצותערימת
 ירדו הפצצות אילו קוהה היה ,מה בהרהרי אותי תקפהואימה
 לדעת היה יכול לא חיל-האויר )שארי עליהם ול,א ראשנועל
 בעזרנו. והיה הזמן, כל אותני ליוה זה מזל שם(. אנוכי

 אומד אני השטח. על-פני היקפית באבטחה התארגנו"עתה
 שב- בקעה בתוך לערך מטרים כ-520 של בהיקף נערכנוכי

 ולפניהם עבר, מכל 'מצריים בונקרים המוקפת למיצר,כניסה
 לא-רבים, חי"ר חיילי היו אלה בבונקריםשדה-מוקשים.

 לתוך הטנקים עם נכנסנו אנו שם. עשי בדיוק מה יודעשאיני
 יותר, מאוחר היקפית. אבטחה לנו היתה עתה הזו.הבקעה
 הללו הבונקרים את לטהר אותו שלחתי החרמ"ש,כשהגיע
 מקרוב. הטנקים אתולאבטח
 קודם עוד שנפגעו האויב, של ומשאיות טנקים בערו"בשטח
 כדלקמן: היה בבקעה מצבנו אוירית. הפצצה על-ידילכן
 מזרח, כלפי הטנקים ויתר מערב, כלפי התיצבו טנקיםשני

 כלפי מוצבים שהיו הטנקים שני באנו. ממנו לכיווןכלומר,
 שנותקף. בלי להתארגן לנו ואיפשרו זה, מכיוון איבטחומערב

 עלינו היה כי השעה, כמחצית הפעם נמשכהההתארגנות
 בגרירה ולהכניסם חסרי-הדלק הטנקים מרבית אתלגרור
 להגיע היה יכול לא החרמ"ש גם להם. שנקבעו העמדותלתוך
 זחל"מ וכל הדלק אזל כבר אצלם גם שכן במהירות,אלינו
 והת- הבונקרים את טיהרו בהגיעם, ; אחר זחל"מ אחריוגרר
 באש לפתוח מיהרנו אנו היקפית. אבטחה לשם סביבנוישבו
 ול- להציתו על-מנת הקרובה, בסביבתנו שהיה רכב כלעל

 ,נקי' הכל יהיה באור-היום לראות ניתן עוד כל כיהבטיח,
 עד מאות שש שבין בטווח - היינו אלינו, הקרובבתהום
 הקרוב שבתחום הרכב את משנטהר מטרים. מאותשמונה
 להתארגן גמרנו אשר עד הלילה. לקראת בטוחים נהיהאלינו
 החשיכה.ירדה

 בשדה- דלק פלוגת-הסיור חיפשה דררמה שנענו"בשעה
 אנשי בלילה. אלינו להביאו כדי ביר-תמדה, שלהתעופה
 אותן העמיסו אחדות, דלק-מטוסים חביות שם מצאוהפלוגה
 אלינו הגיעה לערך, בלילה תשע ובשעה משאיתעל-גבי
 משאית- את עמה שהביאה תותחים-מתנייעים, שלסוללה
 בה פגע ואילו ופתוחה, רגילה 6~6 משאית זו היתההדלק.
 התות- שיירת שעליה. הדלק כל את להצית היה עלולכדור
 היתה צריכה המשאית, היתה בתוכם אשר המתנייעים,חים

 המצ- השיירות בין אנו עברנו בה עצמה דרך אותהלעבור
 ההצ- לבין שבינינו כלי-הרכב מהשמדת כתוצאה אולםריות.
 יחסית. יותר נוח עתה מצבם היהטלבות

 והז- תקשורת אמצעי אתם לקבוע ניסיתי מעט,"'משהתקרבו
 לנו; שאירע כפי מצריות, משאיות בתוכם יתערבו לבלדהות,
 נע בתוכם כאשר אלינו הגיעו הם הצלחתי. לא בכךאולם

 לתוך מצריים כוחות כניסת למנוע על-מנתרכב-אויב.
 הדרך, פני על משטרתי מחסום מעין יצרנו שלנוהמתחם
 ודבר זה בקרבת זו מצריות משאיות שתי שהפכנו כךעל-ידי

 מן אחת משאית בזיגזגים. לנסוע הנכנסים את אילץזה
 בחומר- ע'מוסה היתה האחרת ואילו ריקה, היתהההפוכות

 ותחמושת. מוקשיםנפץ,
 זיקוקין פולט החל ותומר-הנפץ המשאיות, שתי את"הצתנו
 להבחין כדי מספקת תאורה לנו היתה לכך הודותדי-נור.
 את הכניסה מול העמדתי לצרינו. ומי - לנו מי : הבאיםבין
 בידם כאשר מקלענים, שני עם הגדוד של המודיעיןקצין
 שנכנס מי כל ,לדפוק' היה ותפקידם השלל; מן מ"מ 30מקלעי
 שלושה עם גיא עמד )מדרום( לכביש .מימין 'משלנו.ואינו
 משמאל הכניסה. לפני קצת הדרך, על שולט כשהואטנקים,
 ומאחור הפיקוד, וזחל"מ שלי הטנק עמדו )מצפון(לכביש
 קשה בעצם התיתלה. פתחת כלפי והגנה ז' של פלוגתועמדה
 שלושה אלא בה היו לא שכן פלוגה, בשם זו פלוגהלכנות
 עמדו השאר כל לתנועה. כשירים היו מהם שניים ורקטנקים,
 על הביסר וצוותיהם מחוסר-דלק, משותקים כשהם הדרך,בצד

 חיילי- פרוסים היו הטנקים כל סביב לא. ותו -המתרחש
 חיל-רגלים. התקפת בפני הטנקים את איבטחו אשרהחרמ"ש,

 במרכז. עמדו - וג'יפ-הסיור כיתת-עתודה עם החרמ"שמ"פ

 בוערים מצרייםטנקים
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 משהגיעה הצומת. לעבר וירו לידם, עמדו המ"מ 120מרגמות
 מצ- מכוניות בתוכה מתערבות כיצד בבירור ראינוהשיירה
 עמדו הזמן כל במשך על-כך. דיווח מייד קיבלנו וכלריות,

 מש- והלטה. הצומת מן הדרך, על דלוקים באורותהמצרים
 ודיווח הדרך ליד אדם עמד המחסום, בקרבת שדרההגיעה
 עם עמדתי אני שלנוי. ,לא ,שלנוי, שלנוי, ,לא ,שלנו', :לי

 שנכנס כלי-רכב לכל פקודות נתתי ובאמצעותומכשיר-קשר,
 מן מייד להסתלק כיוונתים וכך ,ימינה', ,שמאלה',פנימה:
 דבר אותי הטריד האויב. על באש לפתוח שנוכל כדיהדרך,
 ערי- שהמשאית : בלבדאחד

 שכן - תיפגע לאסת-הדלק
 היינו כדור, ,חוטפתי היתהאם

 ה- להמשך משותקיםנשארים
 מייד פתחנו לא לפיכךפעולה.
 הכוח של הכלים כלבאש.
 המת- לתוך כבר נכנסוהבא
 אחד נגמ-ש התגנב בזנבםהם.
 מייד עליו פתחנו האויב.של
 וקליעיהם 0.5, מקלעיםבאש
 חרמ"ש כיתת שריונו. אתחדרו

 הנגמ"ש על מיידהסתערה
 בחר- שנמצא מי כלוחיסלה
 יס- לא איש כי הוריתיכו.

 פקד- המתחם. בתוך עודתובב
 בכליזהרכב ישבו כולם כיתי

 מי בכל לירות לציויתישלהם,
 אישור. בלי בשטחשמסתובב

 הם הצומת. על לירות שיוכלו כך מיקמתי ה,פריסטים'את
 פגעו ושכן כלשהי, תאוהה ליצור כדי זרחן, בעיקרירו

 רבותי.במשאיות

 : גיאסרן
 לי והיתה ממין בצד כשמור, הייתי, מתרחש זה כל"בעוד
 וכל נצנוץ-אור כל לעבר יריתי השטח. לעומק מזרחה,שלימה
 אחדים מעניינים פרטים אזכיר מזרח. בכיוון שראיתיתנועה
 בהן גבעות, התרוממו לימיני מייד כמעט : לילה אותועל

 יודע איני רבים. חיילי-אויב ישבו בתוכם אשר כוכים,מצויים
 במו- לראות פעם אף הצלחתי לא שכן שם, היו חייליםכמה
 חשכת-הלילה. בשלעיני,
 שאנשי כדי מקרוב, הטנקים לאבטחת כיתת-חרמ"ש לי"שלחו
 אנשי עם עסיסי דו-שיח ניהלו המצרים עלי. יטפסו לאהאויב

 ברכות להם השיבו וההבריה !', הון ,תעל להם צעקוהחרמ"ש,
 הייתי פעם 'מדי עסיסיות. ברכות להם החוירו ואלהבשפתם,
 אח- מטחים ויורה והמקלעים התותחים כל את לשםמסובב
 יקבלו ולבל מקומם, היכן לחיילי-האויב להזכיר על-מנתדים,

 ויבואו. - ההזמנה אתברצינות
 כשלוש- של מאוד, קרובים בטווחים לפנינו, גם תנועה"היתה
 זיקו- או בחושך, נע משהו רואה הייתי כאשר מטרים.מאות
 פעם כיוון. לאותו מייד יורה הייתי בהם וכיוצא אורותקין,
 כיתת- את איפוא, הפעלתי, יותר. חזקה תנועה ראיתיאחת

 צעצוע מין היה האבטחה לכוח ברשותי. שהיתההחרמ"ש
 של הטווח פגזי-תאורה. לה היו אבל מ"מ, 52 מרגמהקטן,

 לנסי- אך בלבד מטרים כארבע-מאות אפסי, אמנם אלהפגזים
 באמצ- שהושג באור בדיוק. זה טווח הספיק לילה אותובות
 אותו. והשמדנו נוסע, טנק גילינו אלה פרימיטיבייםעים

 באותו הנוף את האפשר במידת לתאר גם כדאי כי"דומני
 מהטנק בלבד מטרים כעשרים עמדנו, בו במקוםלילה.

 רשפים עפו ממנה שצרית. משאית העת כל בערהשהרסנו,
 בעזהת ואנו, בערו, צמיגי-המשאית וחלקי-מוקשים.בוערים,

 אותנו תגלה לבל לכבותה, בקדחתנות ניסינואנשי-החרמ"ש,
 צמיג- את לכבות היה ביותר קשה בקרבתנו. תתפוצץולבל
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 במיתלההחסדן

 לפיסות-פיסות, בכידונים, אותו חתכנו בסופו-של-דברהגומי.
 עמדה מאשנו, נמוך מזה, הלטה מעט אחת-'אחת. אותםוכיבינו
 אותה והדליק הואדי, לחסימת המג"ד "ציב אותההמשאית
 התפוצצו אשר מוקשים, של טונות עליה היו תאורה.לצורך
 בצוותים, החבר'ה מן מישהו תשאל אם איום. בנפץ העתכל

 המתרחש, את בעיניהם ראו ולא הטנקים בתוךשישבו
 היו בטוחים כי ספק ללא לך יענו ערב, באותולחוויותיהם

 קרוב. סופם וכי יום-הדין,שקרב
 צעקו קיללו, אשר אויב, חיילי שמימין בכוכים ישבו"כטמור,
 52 פצצות נפצי מדי-פעם נשמעו ומאחור הזמן, כלורטנו
 כוו פצצה כל לפנים. ,מטרים כארבעזמאות המאיריםהמ"מ,
 האויב ,מאנשי 'מישהו ניסה 'ואילו כליל, אותנו מאירההיתה
 שקלתי פעם מדי עבורנו. למדי מסוכן הדבר היה בנו,לפגוע
 כי משחשדתי רק לאו. אם המרגמה את להפעיל אםהיטב
 פצצת-התאורה. את יורים היינו שריון, של ניכרת תנועהלפני

 הגבוה הריכוז גם לכך סייע היטב. לילה באותו פעל"הקשר
 קשר לי היה נוספים. מכשירי-קשר שלהם טנקי-קצינים,של
 במישרין. אותם לטווח ויכולתי התותחים, ועם הטנקיםעם
 היה הזמן כל במשך ה,פריסט'. תותחי לרשותנו עמדוכן
 איש נפגע כי לו הודעתי כאשר המג"ד. עם גם קשרלי

 זה טוב לקשר הודות חובש. המג"ד אלינו הריץחרמ"ש,

 בין נעה אשר עמוסת-הדלק, המשאית את לכווןיכולתי
 תמונת היתה זאת הלילה. במשך אותם ותידלקההטנקים
 ורעש". צבעים אורות, רבת - ההואהלילה
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 למיתלהבדרן

 : אברהםסא"ל
 להשלים כדי הימני. ובאגפו לפניו שנעשה מה את תיאר"גיא
 של נוסף מצביר נמצא מאחור כי להזכיר עלי התמונהאת

 ז' היה מהם, אחד כבה כאשר פעם, ומדי בוערים,כלי-רכב
 שכן התאורה, קיום על הקפדנו אחרת. מכונית במקומומדליק

 לא כי שבויים, לשבוק חששנו בורחים. המוני שםהסתובבו
 על-כן עליהם. שישמור מי לא ואף בעבורם מקום לנוהיה

 אשר בכל וירינו מאחור, אחרת מכונית פעם מדיהדלקנו
 נמצאו כשבתווך חושך, שרר העברים מכל בסביבה.ראינו

 האויב. של כלי-רכב בערו הציר, על יותר, רחוק גםנים. הכיוו- בכל חיילים התרוצצו וסביב-סביב בוערים,כלי-רכב
 לקחת הסיור למ"מ הוריתי הדלק. עם המשאית הגיעהלכאן
 לטנק מטנק ולכוונה המשאית, עם לנוע שלה ג'יפ-הסיוראת
 אותם". לתדלקכדי

 : הסיורמ"מ
 מצ- משאית כמובן, זו, )היתה הדלק עם המשאית"משהגיעה

 הג'יפ את לקחת המג"ד לי הורה חביות-דלק( עמוסהרית
 הטנקים כי לעיל נאמר כבר הטנקים. בין הדלק אתולפזר
 ני- לחלוטין. ריקים היו מהם רבים ; לדלק צמאים ממשהיו
 ולא אודה הטנקים. בין נוסעים והתחלנו המשאית אלגשתי
 לחסל היה עשוי בודד כדור רב. פחד פחדתי כי -אבוש
 ספק, ללא מתפוצצת, היתה זו שכן אותי, ואף המשאיתאת
 רצים שכן - טונים ולתיאום לקשר הודות אך הפגיעה.מן

 ול- מתקרבת המשאית כי ולכיתות למ"פ להודיע ברגליצאו
 בשלום. התדלוק עבר - לירות להפסיק להםהורות
 ול- טנק לכל לגשת הספקנו אשר עד אחדות, שעות"הלפו
 והחושך האנדרלמוסיה בתוך לעבךר דלק, חבית לוהוריד
 דבר של ובסופו - חביתו את לו למסור אחר, לטנקבשלום
 בשלום". העניין מכללצאת

 : אבההםסא"ל
 והתדלוק לרכב-הקרבי הדלק את מחלקת המשאית"בעוד
 מקופ- עשינו מ,אולתרים,.אותם משפכים בעזרת ומתבצעהולך
 על הכרזתי מתקרבים. טנקים של רעש שמענו מציות,סאות
 יכולנו לא טנקים. התקרבות על והתרעתי כלליתכוננות
 ברור רעש הכביש על שמענו אך באים, מאין בדיוקלראות
 משאית התפוצצה זמן באותו לבאות. וציפינו שרשראות,של

 עתה. פתוח המעבר היה ולפיכך שבמחסום,התחמושת
 לעינינו שהופיע הראשון הטנק 2300. בשעה בערך זה"היה
 קדימה פרץ הכביש, על נע הוא ,טי-55'. או ,טי-54' מסוגהיה
 השני. מעברו ויצוו אותו חצה המערך, לתוך במהירותוטס
 הרשתי לא שכן ירו, - אליו לירות יכלו אשר המקלעיםכל

 ,לחטוף' שיכולנו כיוון בלילה, המערך בתוך בתותחיםלירות
 רק המצרי בטנק ירו התותחים שלנו. הפגזים אתבעצמנו
 היה נדמה שעה אותה החוצה. פריצתו ובעת פנימהבכניסתו

 לאחור, הבטיח אשר למ"פ ואמרתי שלם, יצא הטנק כילי
 הוא בבוקר אולם שחורה'. נקודה לחובתו ,לרשום עליוכי
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 שהוף. היה לכן הזה הטנק 'כי ובמופתים באותות ליהומיה
 לכך הסיבה היה. כך ~כן כי לדעת ונוכחנו לבדוקהלכנו
 טנק שמע שלנו הטנקים אחד כי היתה, מאחור בו ירושלא
 חלף וזמן-מה בעקבותיו, לנסוע החל עייפות מרוב אךנוסע,
 טנק כי המצרים משראו למקומו. להחזירו הצלחנו אשרעד
 שלו- דרכנו. לפרוזו ,אס.יה-100' של כ.וח ניסה - עבראחד
 בוערים נרסעים כשהם לעבור, הצליחו הראשונים הכליםשת
 הצבתי זאת, משראיתי מאחור. הושמדו אך המערך,דרך
 לכן הרביעי והטנק הכביש, מול ,פריסט' תותח-מתנייעמייד
 כי סבור אני אך בו, פגע 'מי לי ברור לא עבר. ולאנפגע
 ה,פריסט'". של פגז זההיה

 : טנק תותחן - סיניישראל

 דלק, בלי כמעט 'למיתלה שהגענו לאחר כי לעיל נאמר"כבר
 . הלילה. כל בהלחמנו

 לש'מש ויכלו מוארות, היו עמדותיבו
 אותו כל ואכן היטב. אלינו שיכוון למי מאוד יעילותמטרות
 מול'נו באו הזמן כל משך ליל-שי.מורים. לנו היהלילה

 מדי- אותן. לעצור כוחותינ'ו בכל ניסינו יאנומכוניות-ש.רלון,
 לעבר לברוח וניסה שריונית, תחת כלשהו טנק הופיעפעמ

 אפשר אי מתקרבת. ענקית שיירה ראינו בוקר עםהתעלה.
 לא בעצם עיניו. במו אותו ראה שלא למי המראה אתלתאר
 כ-700 הכביש, על הזמן כל .ראיתי למעשה שיירה. כללראיתי
 מספר. לאין ,מכוניות מכונ-ות, לאופק, ועד מאתנומטרים
 על ירינו כל-כך. ענקית שיירה שזוהי דעתי על עלה לאאז

 אחר-כך באיגוף. עליהם הסתערנו ואף הבאיםכלי-הרכב
 להודות יש כמעט. לנו אזלה התחמושת שכן לחזור,נאלצנו
 כליל. כמעט אזלו כוחותינו ש,גם הרגשנו בש.ובנוכי

 החרמ"ש. בעניין 'משהו, ע,וד זו בהזדמנות לומר אני"רוצה
 החזיקו למעשה הם מאוד. אמיצים בחורים הם האלההחבר'ה
 קצר לטורח אלא ראינו לא הטנקים ,מתוך בעמדות.אותנו
 לעי- לבו היו סביבנו, רצו אשר אנשי-החרמ"ש, והם,למדי
 כי נשכח ואל עלינו: 'והגנו הזהירונו לנו, הודיע'ו -ניים
 כמונו". מוגנות בעמדות היו לאהם

 וח1רב1הרח

 : ממשיך אברהםסא"ל
 הנכנסים שלהם הטנקים כי לדעת המצרים ניכחו"כאשר
 לעמוד ונשאר,ו להתפרץ הפסיקו מההה, עד בועריםפנימה
 לעשות בלי עמדו מרביתם אך ירו, חלקם המערך.בקרבת
 ספרנו בב'וקר אך שם, היו טנקים כמה ידענו לא בלילהדבר.
 אותנו הפגיזה כן ,אס.יר100'. שנים-עשר שם היו כיוראינו

 אני 'היטב. מכוונת היתה לא ההפגזה אך מצרית,אהטילריה
 בקרה בלי ,וירו תותחים שתפסו צוותים אלה היו כימניח

 פגעו פעם רצינית; ההפגזה 'היתה לא ולפיכךמרכבת,
 כל במשך בתוכנ,ו. אף ופעם מאח'ורינו פעם לפנינו,הפגזים
 בהן. ירינו ואנו אלינו, להתקרב האויב 'משא-ות ניסוהלילה
 עברתי ואני ש'לי, הטנק תודלק לערך בלילה אחתבשעה
 את הוצאתי מסויים ברגע מתוכו. לפקד כדי לזחל"מ,בינתיים
 אויב, חיילי כעשרה של קבוצה לפני ווראיתי החוצה,ראשי
 ?' האדא ,מין : וש,אלו אלי פנו אלינו, ניגשואשר

 את במהירות שלפתי - לפני שהיתה היחידה בדרך"בהרתי
 אנשי כל באש פחתו עמי שאלתם. על 'להם ו,עניתי'אקדחי
 אחרים ואילו נפגעו האויב מחיילי אחדים הזחל"מ.צוות
 ירה שלפני, כיתת-החרמ"ש מקלען ו"כושי", בורחים"חלו
 אתר- מת והוא הלוחמים, אחד נפגע התנגשות באותהבהם.
 שחר עם "שחר. אור עד המגעים נמשכ'ו כך מפצעיו.כך
 היה התחמושת מצב וגם אוזל, בלילה שקיבלנו הדלקהחל
 שנשארו הטנקים כל את איתרנו היום משהאיר רע.,בכי

 הגיעה הזאת לעת בי.רי-תותחים. אותם וחיסלנוסביבנו,
 להסתער להם הוריתי טנקים. כשישה ובה פלוגתןטנקיםאלינו
 ולאחר ממזרחו, המתחם, לפני עדיין שמצוי מי כלולטהר
 המערבי, מצדו גם ול'טהרו המתחם ~מאחורי אל לנס,ועמכן

 ובמערבו, המתחם במורח פעלו הם ממערב. לתוכוולהיכנס
 כלי- של עצומה שדרה "ופיעה - למתחם בכניסהובעודם
 כלי- מספר את לאמוד יכול ,איני טנקים. כולל ,אויב, שלרכב
 קילומטרים. לאורך התמשכה השדרה שכן שם, שהיוהרכב
 להם הנחנו אנו שלנה המתחם לתוך היישר בבטחה נסעוהם

 שהיו כלי-הנשק מכל באש עליהם פתחנו ואז אלינו,להתקרב
 על בזה זה נתקעים רהחלו נפגעו, שבשיירה כלי-הרכבלנו.

 ש,מימיננו. לשדה בור'ח נראה אנשים והמון ;הכביש
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 הדר- וע,מה שלנו, יחידת-סיור הצפון מן הופיעה זמן"באותו
 טנקים ארבעה וכן ותחמושת, דלק משאיות יובה שלנוגים

 הוא כי אלינו בהתקרבו דיווח הסיור מ"מ אותם.שאיבטחו
  שדרת-הרכב  מאחורי  המתפרסים טנקים כעשרים לפניורואה

 בטי- עליו ירו כי הודיע לאתר-מכן למיצר. בכניסההתקועה
 טנקים הם ,אל'ה : היתה תשובתי בו. .פגעו לא אולםלים-נ"ט,
 כך אחר !' לנוע והמשך 'מהם, תיבהל אל בסך-הכל,מצריים
 יכולתי כיצד תמיהה תוך אלה, דברי את המ"מ ליהזכיר
 מוחלט לזלזול הגענו שעה אותה ואולם כזה. דברלומר

 לקלוט יכולנו לא כי היא, האמת וביכולתו. האויבבתגובות
 פיקד אשר לסגני, הוריתי סביבנו. עתה המתרחש אתולהבין
 ההרים, למרגלות ולהיצמד הכביש מציר להתרחק הדרגים,על

 עמהם שבאו הטנקים על מאחור. למתחם להיכנסולאחר-מכן
 שדרת על באש ממנו לפתוח במקומם, להישארפקדתי
 יצא הוא לפנים. גיא נמצא שעה אותה בה. ולזנבהאויב
 הטנקים את השמיד שברשותו, הטנקים ארבעת עםקדימה

 אשר שבתוכה, חילקהרגלים אנשי את 'והניס האויבשבשדרת
 'המשאיות. מן וברחומיהרו

 מתפרסים, הסיור, הודיע עליהם הטנקים, כי שראיתי"כיוון
 עלו- הם כי חששתי שכן למתחם, מייד לשוב לגיאהוריתי
 בעמ- להימצא עדיף ולפיכך זאת, בכל להתקיפנו לנסותלים
 במרבית התחמושת כך, על נוסף הפתוח. בשדה 'מאשרדות

 ירי- את לווסת לנסות רציתי ולפיכך ואזלה, הלכההטנקים
 על וירו שוב, חיל-האויר 'מטוסי הופיעו הזאת לעתהפגזים.
 הקושי מחמת אולם שלו. הטנקים ועל האויב של הרכבשדרת
 פגעו וביננו האויב בין הקצרים והמרחקים בזיהויהרב

 ההפצצה בעקבות חיילים. שלושה ונפצעו בנו, גם"מטוסים
 אנו בעוד דרהמה. במ'נוסה המצרית 'השדרה פתחההאוירית
 דומה, בעוצ'מה נוספת, שדרה על לי דווח במנוסתםצופים

 אך סוף. אין המצרי לכוח כי "יה נדמה אלינו:המתקרבת
 מפעולת כתוצאה טווח-מגע, כדי עד אלי, הגיעה לא זושדרה

 לעבר דההמה, נע'ה החלה היא גם בה. גם שטיפלהיל-האויר
 לא החוצה. מתוכם ולחרוג לנסות מנת על אל-עונדי,מעברי
 שהסתובבו האויב של כלי-הרכב את לחסל אלא עתה לנונותר

 ובדלק. בתחמושת מחדש ולהצטייד להתארגן ואחרסביבנו,
 ינעה דרכנו עברה אחרת, חטיבה הגישה 1200 בשעהבערך
 תמו, שלנו מסעי-הקרבות לתעלה. והלאה התיתלהלעבר
 כדי מקומות, בא'ותם לאחר-מכן שביצענו אחד מסיורלבד

 אחריהם. המצרים הותירו .מה ולבדוק שבוייםלאסוף
 בחנ- והתארגנו לביר-תמדה, שבנו המיתלה מן יצאנו"כאשר
 להתקלח. היה... כילנו ,ביקשנו אות,ו הראשון הדבר-ון-'לילה.
 הזור- המים את ניצלנו אימה. עד ומצחינים 'מלוכל'כיםהיינו
 כי שכחנו לישון. פנינו ולאחר-מכן והתקלחנו, בברזיםמים
 הכל. את הכריע לישון והרצון - רב זמן מזה אכלנולא

 השכנה, החטיבה דרכנו שעברה בשעה כן, לפני מה זמן"עוד
 אנשי-צוות פונו כבר זה בשלב מאוד. תשרשים היירוכבר

 עייפות. מחמת 'מעולפים כשהם הטנקים, מתוךאחדים
 ולחימה, פעולה של רצופות שעות 86 לאחר עתה"היינו
 הפוגהק. וללא מנוחהללא

 : גיא של סיפורו הוא התשישות למצבאופייני
 לפרוון ,אס.יו.-100' מטיפוס המצריים הטנקים ניסו"...כאשר

 מהם, באחד לירות שלי התותחן על פקדתי כוחותינו,דרך
 דקות כמה לאחר כי זוכר אני לפנינו. מטרים כ-400שנע

 ענה 'והוא ?' יזהה אינך ;מדוע וצעקתי: בבהלההתע,וררתי
 מסתבר !' לפנינו בוער והטנק פגזים שני יריתי ,המפקד,לי:
 שמעתיו ולא אחדות לדקות נרדמתי הפקודות מתן תוך-כדיכי

יורה."

 : אבר,הם סא"למסכם
 את החמצנ,ו המיתלה ליד בחלקנו. שנפלו המלחמות"בשל

 להגיע ראשונים להיות לנ'ו שהיתה ההיסטוריתההזדמנות
 המיתלה". דרךלתעלה

............ .-(. 

ץ.
- , " ל

 דנ( גנזיך..4:ן4
",,,
 י

.~,..,,,..=. - 
9,42 

68



הבעטת
 ן ,עוצבים
 הגוי1: ןןברפת

: - - - - - - -= . ..
:..--. - .-- 

....- 
 ---.-י.-4

 . ' --בנב=ב._ע- י,
- 4 -  

 שרידם.

- - - - - -ו - - -  

 עתה היחידות. מפקדי עם נפגשתי לום אותו מא,וחרת"בשעה
 הכינוס וכטח של מקומו להם נמסר המשימה, להםהוסברה 21 11שש8 111נ ג11ג

 היעצרות. ללא להבקעה תיכנס החטיבה כי הוסבר,וכן : מספר אלברט, אל"מ החטיבה,כפגזה

 הת- המאוחרות, אחר-הצהריים בשעות 7.6.67, רביעי,"ביום
 הפיקוד, לאלוף התכנית %ת "צגתי ה-8.6 שי, חמ .ים':בבוקר

 שרה. אוהוא על כי לי, הבהיר האלוף הצפון. פיקוד אלוף בפנייצבתי

 בוצעה לא הפעולה אך בשטחי-הכינוס, התכנס כולי"הכיח כפר- באיזור הסורית הרמה מוצבי הבקעת הוטלהחטיבתי
 לקבוצת-פקודות נקראנו 2200 בשעה ערב, אותו יום.באותי הפקודות קבוצת זהרה. לעבר ומזרחה,סילד-גבעת-האם

 האפש- את האלוף לנו הסביר ובה הפיקוד, במפקדתנוטפת ערב. אותו להתקיים היתהאמורה
ן

 החטיבות. של לפעולותיהן האלטרנטיביות רויות
 חדש, לשטח-כינוס שלנו הטנקים כוח את קידמנובלילה מזר- - הבקעה : למבצע המשימה הוכתבה הפקודות"בקבוצת

- 1000 ובשעה לתנועה', היכוןראת שנערך בתדריך קונייטרה. לעבר להתקדמות וכוננותמסעדה הת- גיחנה לערך, 0900 בשעה פיזור. יתר לנו איפשר אשר לכביש התחברות זהורה, מערך כיבוש - לגבעת-האם חיתיו:  ,פעל!/ הפקודה: 
יין תוכל הבקעת-יום כי ברור היה הביצוע. בפרטי דנו מכןלאחר

 והת- ההמתנה, לאזורי נע הכוח החל הפקןה קבלת ען ד"מ בדיון מטנקים. כעיקר מורכב יהיה המוביל הכוח אםל'היעשות'ז
 הנכון. התנועה בסדר לו, שייעד הציר על קשיים, ללאארגו' זו, לפעולה כונסו אשר החטיבה לכוחות נוסף כי לינמסרז

 הבו- - אחריו ; אריה של שבפיקודו א', כוה-טנקים נעבראש נוסף. טנקים כוח גם פיקודי תחתיימצא
 שבפיקודו ב', כוח-טנקים - אחריהם ; הקדמיתרת-הפיקוד

 ק' של שבפיקודו החרמ"ש, כוח - ולבסוף אמנון של לאתר כדי בגזרה, סיור אערוך בבוקר השכם למחרת, כי "סוכם4.,
 טנקים. פל.וגתבציהוף תוואי-ההבקעה.את

69 1967 אוגוסט 156-155,"מערכות"



 [lfiu~ מוצבי כיבוש היתה א' כוח-טנקים של"משימתו
 והש-

 אמור ב' כוח-טנקים זעירה. למוצבי שמעל השטח עלתלטות
 לכביש ולהתחבר העליונה זמורה מוצבי את לכבושהיה

 במסגרת תפקידו את לסיים היה אמור לכאן בהגיתומסעדה.
 מוצבי את לכבוש היה צריך ק' של החרמ"ש כוחהחטיבה.
 שצורף מוקטן, צוות למעט פלוגת-הסיור, התחתונה.ועורה
 הפריצה איזור לאבטחת נועדה ניווט, לצורכי אריה שללכוחו
 לכוח-הטנקים לסייע נועדה יחידת-ההנדסה דרום.לעבר

 קשיים. בו יתגלו אם ציר,ההבקעה,בהכשרת
 הכרחי בו שהמעבר גבעת-האם, לאיזור הכוחות הגיעו"כאשר
 על כבדה ארטילרית בהפגזה הסורים החלו זה, צרבציר
 החל אריה, של שבפיקודו כוח-הטנקים, השדרה. ועלהגבעה
 על התקפת-אויר להנחית הפיקוד מאלוף ביקשתיבתנועה.

 נחלשה הארטילריה ואש נעשה, הדבר האויב. שלהארטילריה
 עצרה שלא אף זו אש לחלוטין. חדלה לא אולםמפעם-לפעם

 לאבידות גרמה תנועתנו, קצב את האטה ולא התקדמותנואת
 ק'. של הוותיק סגנו מוש, - ביניהןאחדות,

 שבפיקודו והכוח 'הגבול, את שעבר אריה דיווח 1130"בשעה
 - כבש קצר זמן כעבור האויב. שטח בתוך בתנועההמשיך
 ואמור ונעמום גור-אל-מסכר מוצבי את - רמס יותר,נכון
 צפון- לכיוון המוליך !( דרך ולא )תוואי בתוואי לעלותהיה

 סיירים, - עמו נעו או - הכוח את הובילו זה בשלבמזרח.
 הסיור". מ"פ רפי, רס"נ שלבפיקודו

 מרומתהסיירת
 : בפלוגת-הסיור מ"מ ישראל, סגןמספר
 הפטרולים דרך אל מגבעת-האם הכוח את לנווט עלינו"הוטל
 דרומה, מטרים כ-1,800 זו דרך גבי על לנוע הסורים,של

 צפון-מזרח, לכיוון במפה לנו שסומן בתוואי משם,ולפנות
 זמורה. עבראל

 הסביבה, בן וסייר-נווט, אני ישבתי בו בג'יפ,"התקדמנו
 המ"פ ישבו בו ובזחל"מ השטח, את שהכיר כיוון אלינושצורף
 קצינים. ושלושהרפי

 פניו על עברו והטנקים הזחל"מ נתקע נעשש לכיוון"בעליה
 עד ברגל ונעו ירדו שבזחל"מ הקצינים ביניהם.כשהג'יפ
 הגב. על אתם נישא בזחל"מ שהיה ומכשירןהקשרנעטוש,
 תוואי על הסייר-הנווט אותנו אעלה נעטוש את שעברנו"אחרי
 הוליך דבר של לאמיתו אולם לזעור'ה, מוליך הוא כישסבר

לסיר-אדיב.

 וכן הופגזנו ושם סיר-אדיב, עד הטנקים בין לנוע"המשכנו
 וטי- הג'יפ מן קפצנו מדוייקת. בלתי אש-רובים עלינוניתכה
 נעו כבר זה בשלב הדרך. לאורך הקרובים הבתים אתהרנו
 כוח- מפקד אריה, של הטנק ביניהם טנקים, כחמישהלפנינו
 א/טנקים

 את שמוציאים ראינ'ו סיר-אדיב, של העליון לחלק"כשהגענו
 הטנק, על עלה רפי בלסתי. פצוע כשהוא שלו הטנק מןאריה
 מע- ואת האוזניות את ללבוש לו וסייעתי אתו עליתיואני

 הפי- את קיבל 'כי הקשר, באמצעות הודיע, רפירכת-החזה.
 א/ כוח-טנקים עלקוד

 לא אשר הנווט, עם שלי הג'יפ את ושלחתי הטנק מן"קפצתי
 חזרתי רב. דם שאיבד אריה, את אחורה לפנות בניווט,דייק
 ירדתי שם סיר-אדיב. הכפר לתהילת עד כברת-דרך,עמהם

 ניכר מרחק היה שכן העולה, הכוח את לכוון כדיוהמתנתי,
 אחריו. שנע הכוח לבין א' כות-טנקים של הטנקים טורבין

 על למח"ט ודיווחתי עליו עליתי הפיקוד זחל"מכשהגיע
 הטנקים". בניווטהטעות

 בתכניתנמינוי
 : המח"טממשיך

 נוסף סורי מערך עם מגע-אש נוצר נעשש מוצב כיבוש"עם
 המשיך א', 'כוח-טנקים אריה, של ,והכוח סיר-אדיב,באיזור
 בערך עת באותה סיר-אדיב-קלעה. מוצבי עבר אלבקרב
 עם קרב-אש מנהל כולו הכוח וכי נפצע, אריה כי לידווח
 קלעה. של התחתון הנ"ט מערך ועם סיר-אדיבמוצבי

 לא אך ; הכוח על הפיקוד את קיבל כי לי דיווח"מ"פ-הסיור
 של הודעתו את ברשת-הקשר ושמעתי דקות שלושחלפו
 קולו. נדם מכן לאחר פיקודי. קבל מוביל, ,מ"פ :רפי
 ובעזרת הכוח, על הפיקוד את קיבל טנקים, מ"פ נתי,"סגן

 דרך הפסק ללא ללחום המשיך ואפי, אילןמפקדי-הפלוגות
 התחתונה קלעה של ומערכי-החי"ר הטנקים ומולמערכי-נ"ט,

 המקורי. לציר להחזירו היה ניתן ולא - העליונהוקלעה

 יתר כל את ולהפנות להילחם, להמשיך לו לאפשר"החלטתי
 - צפונה צינור-הנפט, בציר מסיר-אדיב, החטיבהיחידות
 בציר לשוב העליונה זעורה מוצבי כיבוש לאחר ; זמרהלעבר

 בקלעה", הכוח עם ולהתחברגב-הרכס

 הפיקודן את מקבלהמ"פ
 א' כוח-מנקיםעל

 המוביל: המ"פ נתי, סגןמספר

 גור-אל- מוצבי אל והובלתי קו-הגבול את ראשון"עברתי
 אותנו ודירבן אותנו כיוון אריה, הכוח, מפקד ונעמום.עסכר
 הבחנו לא בשטח, בעברנו מקלעה. באה אשר האש, עבראל

 תחילה זעורה, לעבר שמאלה, לעלות עלינו היה בובתוואי,
 איתרתיה, - עלינו כשירו אך לקלעה, עולה שאני ידעתילא

 הראשונים, למוצבים 'מעל סיר-אדיב, הכפר את עברנולפתע.
 הדרך, בצדי מיקוש על הידיעות של בעטיין מתפתל.בשביל
 כלל. התפרסנולא

 מכת- ספגנו תחום-הבתים את הראשונים הטנקים"משעברו
 ויחיד, אחד ציר על נמצאנו שכן לחזור, יכולנו לא חזקה.אש

 במדף- פגז פגע כאן קדימה. אותנו דחף שמאחורינווהכוח
 נעלמו. שעליו, המפות עם והמדף, שלי. הטנק שלהמפקד
 עם חילופי-טנק ערכתי הקשר. נ'פסק והזעזוע החבטה"עקב
 זמן-על-כך באותו לרשת. ונכנסתי המחלקות, ממפקדיאחד
- 'מכן לאחר רק לינודע  אחר-כך הכוח. מפקד אריה, נפצע 

 יודי אינני הפיקוד. את לקבל עלי כי הקשר ברשתשמעתי
 זאת. שידרמי
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 נפגע שאיני ומשהאיתי הציר, מן ימינה הכרח אתלמשכתי
 משמאל, לרכס אפי את שלחתי הכוח. את פרסתי -ממוקשים
 הפתוח. בשטח עלינו ויחפה מטרות שיאכן כדי גבוה,שהיה

 שטנקים כיוון כמעט, משותקת עת אותה היתה הקשר"רשת
 - אחרת מפלוגה וסמ"פ אפי המ"פ לי ענו פגיעות. ספגורבים
 קצין-התותח- וכן - לפני-כן ספורות דקות פונה שלוהמ"פ
 קלעה, היעד, את להעסיק "תחלתי זמן באותו אהוד.נים,
 התיקונים ומתקנה. האש את צופה כשאני ארטילריתבאש
 אותי. הבינו אך ביותר, מקצועיים היולא

 כאשר רק זאת גיליתי אך בראש, כדור קיבלתי"אחר-כך
 גרם מראשי שנזל דם כי והתברר בדקתי, הקשר. לינפסק
 באותה הטנק ספג כן במערכת-החזה. בקופסת-הבקרהלקצר
 נורה הפגז היגויו. את שיתק אשר בדיפרנציאל, פגזשעה

 תות- צמד שם )היה היעד בצפון מוצב שהיה הנ"ט,מתותה
 דמה. תותח היה מהם אחד כי התברר ואחר-כך נ"ט,חים
 האמיתי התותח על לבסוף ורק הדמה, על הזמן כל ירינואנו

 טנק שוב החלפתי מדוכות-העשן, את הפעלתיושיתקנוהו(.
 למחסום מעבר אל הכות את 'מעביר והחילותי אחר, מ"מעם

 הדרך. התפתלה שביניהן קוביות-בטון, בצורת הבנויהנ"ט,
 מחסום- שבין לשטח ונכנסו המחסום את עברו טנקיםעשרה
 ואני טנקים שלושה התפרסנו לדרך מימין והכפר.הנ"ט

 הם פגועים. ברובם היו לדרך שמשמאל הטנקיםבמרכזם.
 מסו- בצורה פרוסים היו לא אך באורח-כלשהו, לכאןהגיעו
 באותו העת. כל במשך ולהילחם לירות המשיכו זאת עםדרת.
 כן לעברנר. ולהתקדם הדרך אל לחזור לאפי הוריתיזמן

 השביל, על להתקדם ימשיך לפעולה הכשיר כל כיהוריתי
 על עולים החילונו עליו. יחפו הבלחי-כשירים שהטנקיםבעוד
 הופסק. והסיוע -היעד
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 מרצח התותחניםקצין

 א': כוח-טנקים של קצין-התותחנים אהוד, סגןמספר

 ביקשתי היעד, על אש להנחית נתי על-ידי"משנתנקשתי
 ולהבחין הארטילריה פגזי את לגהות שאוכל כדיפגזי-זרחן,
 לא אך פגזים, נורו כי לי נמסר הטנקים. פגזי לביןביניהם
 'הרחק נורה אשר אחד, פגן-זרחן זיהיתי .לבסוףזיהיתים.

 נמצאנו. בו המקום מןצפונית-מערבית

- א' כוח-טנקים מצב על דיווחתי מקימנו. את"איכנתי  

 ניכר. ארטילרי כ,הח כסיועוקיבלתי

 )הומני( הדרומי המוצב עבר אל המרגמות אש 'את"טיווחתי

 היעד על הנחתה נערכה לאחרןמכן זרקור. בלט עליואשר
 שותק. והוא - הארטילרי הכוח 3למצד

 מוצבי היו עתה קלעה. עבר אל התותחים אש את"העתקתי
 ללא ארטילרית אש עליהם להנחית ויכולנו מטווחים,השיג
 דריש.ה". על-פיתצפית,
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 הרמההפגזת

 ונחום. אלי אפי, נעו ואחריו מוביל, כשאלפרד"התקדמנו
 נוסף. טנק ועוד ורדי ואחרי אני, נעתי נחוםאחרי

 אלפרד- של הטנק נסע לכפר כשהגענו הדרך. ציר על"נענו
 העת. כל משך ראשון בהילוך - כלשהו מכשול שעברלאחר
 הם אף לזה, זה צמודים כשהם נעו הראשונים הטנקיםשלושת
 לא שכן רווחים, פתחנו ואני ורדי נחום, ראשון.בהילוך
 מימין נחום לצד, התפרסנו אחר-כך זה. בהילוך לנסוערצינו
 משמאל.וורדי

 של טנקים שבעה כי האג"ם קצין לי הודיע שעה"אותה
 במהירות לתפוס רציתי כתגבורת. ציר-הכביש על נעיםהאויב
 זו בשעה הנמוך. בשטח אותי שילכדו לפני השולט, הרכסאת
 כ-20 קדימה, נעו אשר שלי, הטנקים מן שלושה נמצאוכבר

 אחריהם. מטר כ-40--50 נעים שאנו בעוד הכביש, מןמטרים
 וגם מייד, אותו עקף אפי והתלקח. - הראשון 'הטנק נפגעאז

 השלי- הטנק גם נפגע אחריו מייד והתלקח. נפגע שלוהטנק
 היתה לא אך התפוצצויות, אף ונשמעו עשן התאבך 'ממנושי,
 ממש.אש

 שני אך היטב, שמעתי אמנם אני, במקצת. חלש היה"הקשר
 תלי היה לפיכך ; בקושי דברי את קלטו עמי שהיוהטנקים
 אליהם התקרבתי ועל-כן ובצעקות, בדגלים עמהםלהתקשר

 הבתים, בין שמאלה לעלות ורדי על פקדתי האפשר.ככל
 - נע הוא הטנקים. שלושת את שחיסל .מי את לאכןכדי
 ואחר-כך החוצה, קופץ שלו הצוות את ראיתי פגז.וקיבל
 מולנו. הכביש על נמצאו האויב טנקי שבעת הטנק.התלקח

 ,אס.יו.- שני : בלבד מהם שלושה אם כי -- כולם את ראיתילא
 ובי- הבתים, בין אל נכנסנו ואני נחום אחד. ו-,סי-34'100'
 אוירי. סיועקשנו
 הצוותים אנשי כל את סביבי ריכזתי שם, שעמדתי"בשעה
 ,עוזי' מהם אחד לכל מסרתי שנפגעו. הטנקים מן קפצואשר

 אלינו. קרובים שהיו הבתים, את לסרוק להם ההוריתיורימון,
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 הטנקים בצד שוכבים אנשים חמישה ועמו אפי אתראיתי
 אש עליהם נורתה שכן ומסתתרים, - תעלה בתוךהפגועים
 לעברה. וירינו הבתים מבין לכיוונם בתנועה הבחנו קל.מנשק

 צפון, מכיוון לקראתנו מתקדמים הם כי הודיעני"המח"ט
 המח"ט, עם הקשר את שקיימתי בשעה קצר. זמן תוךויגיעו

 למטוסים, ציפינו בהם אלה, רגעים מטוסים. וביקשתיחזרתי
 חיי. כל אשכחלא

 של הטנקים לבין בינינו הבדילו לא אך הופיעו,"המטוסים
 המטוסים אותנו. זיהו לא ולפיכך הבתים, בין נמצאנוהאויב.
 הטנקים על וירדו זיהונו אז ורק ריק", "על גיחות לשתיירדו
 ראינו אך ההפצצה, תוצאות את בדיוק יודע אינני האויב.של

 להסתלק". התחילו שלהםשהטנקים

 פצר עםהמתנה
 : D"U'-טנקים אפי,מספר

 אתו. קשר יצרתי הכוח. את ואירגן הפיקוד את קיבל"נתי
 קשר. קיימתי כולם עם אשר טנקים, ארבעה עמיהיו

 לי הורה שמאל, מצד נפגעים שלו הטנקים כי אילן"משדיווח
 קשה היתה למוצב העליה השמאלי. המוצב את לתפוסנתי
 לבסוף אך - התלול במדרון אחורה החלקנו ובמהלכהלמדי,
 אשר פגוע, תותח-נ"ט בו האיתי נטוש, היה המוצבהגענו.
 אליו גם אשר נטוש ,טי-34' טנק וכן לכן, קודם ירינולעברו

 לי בהודיעו קלעה, לעבר להתקדם נתי לי הורה שעה"אותה
 אחרי. ינועכי

 רציתי נתי. ואת הקוביות מחסום את עברתי לדרך,"שבתי
 טנק אולם - אחרי כשהכוח במהירות, הכפר בתוךלהתקדם
 אלפרד( של הטנק זה שהיה לי נודע )אחר-כך הצד מןשעמד
 נע הוא לפני. לנוע והחל אליו שהתקרבתי ברגע לדרךחזר

 כל לי היתה ולא - ביותר אטית ובתנועה ראשוןבהילוך
 כשאנו טנקים, שלושה עם לאט, אחריו נעתי לעקפו.אפשרות
 - המוביל הטנק עם קשר ליצור ניסיתי לזה. זה כמעטצמודים
 פונה הטנק מפקד של ראשו את ראיתי פעם בידי. עלהולא

 המשיך הוא אך יותר, מהר שיתקדם בדגל לו וסימנתילעברי,
 פן חששתי שכן לעקפו, רציתי לא ראשון. בהילוךלנסוע
 זה, ליד זה צפופים טנקים שלושה יימצאו בו מצביייצר
 האויב. לאש עומדתכמטרה
: ליד הכפר, של העליונה"בנקודה  כבית נראה אשר בניין 
 ניסיתי בה אשר קטנה, כיכר נמצאה המפקדה, אוהמועצה
 ומתחיל נפגע אותו ראיתי ואז המוביל, הטנק אתלעקוף
 הטנק כי והרגשתי שני-שליש, כדי לעקפו הספקתילבעור.
 - אותו הדפתי ראשי. על נפל המדף הוא. אף נפגע:שלי

 שה- וחשתי פרוקה השרשרת את ראיתי הראש. אתוהוצאתי
 הצוות על ופקדתי לעצור לנהג הוריתי בועה. החלטנק

 הטנק. אתלנטוש

 הקרבותמפת פגיעות. בו הבחנתי לא אךירינה
 ופנינו בעמדות"התפרסנו

 נורתה לא קלעה. עבראל
 לאכן התחלנו אש.לעברי
 התקל- עתה בכפר..מטרות

 ולא שלי, בטנק התותחקל
 ולפיכך לתקנו,הצלחתי
 במק- הקרב סוף עדירינו
 שם זיהיתי בלבד.לעים
 ה- לאחד וציינתי אחדטנק

 הוא בו. לטפל שליטגקים
 גם לעברו ירה ,וכןירה,
 ובסופו- -  השלישיהטנק

 האויב טנק נפגעשל-דבר
וניצת.
 נוספים טנקים זיהינו"לא

 ירינו מקום, מכלבכפר.
 בו מקום לכל קלמנשק
 תנועה.נראתה

 הרא- הטנקים את"ראיתי
 את עוברים שלנושונים
 וכאשר הקוביות,מחסום
 נדמה הראשון, הטנקנפגע
 בהבהק הבחנתי כי ליהיה
 ש- ממוצב נ"ט ירישל

 מח- זו היתה לדרך.מימין
 מבוצת.פורת
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