
וווגהפ
במערכת

עללפקדהזכותליהייתהעיראקנגדבמלחמה
-רנשר'ה'פלוגהשלהמעוליםחייליה

(EAGLEהמשוריין,הסיורגדוד2,מגדוד
חטיבת(ה-2המשורייןהפרשיםברגימנט
ה-7הקורפוסשלה-2המשוריינתהסיור

הרהרתיבקרבשהתנסיתילפניהאמריקני).'
כדימשוריין,קרבלהיראותעשויאיךפעםלא

שלנו.הלוחמיםאתיותרטובלהכיןשאוכל
קרבעלבכתוביםרבחומרשאיןלציין,ראוי

זהדוחהקטנה.היחידהברמתסדורמשוריין
הפסקת-אשעלההכרזהאחרימידנכתב
החוויותאתלהביאשאוכלבתקווהזמנית,
האמריקני,הציבורלידיעתהפלוגהעלשעברו

אחריבמישרין.חשנוובסיועושבתמיכתו
שדה-אללחזורהזדמנותליהייתההמלחמה
נוספיםחייליםעםהקרבבמהלכילדוןהקרב,

הפלוגתי.המבצעיםיומןאתולבחוןמהפלוגה
הדוחשלהמקורילנוסחהכנסתימכךכתוצאה

ותוספות.תיקוניםכמהשלי

בימיהפלוגהעלשעברמהאתמתארשלהלןהדוח
שלבחזיתשהתנהלהקרבמןבקטעומתמקדהמלחמה

בפברוארב-26השניהמשורייןהסיורמרגימנטגדוד
לקוראלהקנותנועדזהדוחובערב.אחרי-הצהריים1991
מכווןואינוהלחימהבזירתשהתנהלוהקרבותעלמושג
עלמסוימתיחידהשלפעולותיהאתלהאדירפניםבשום
קשהלחימהניהלורבותדומותעוצבותהאחרות.חשבון

דומות.בחוויותוהתנסופחותלא
חייליםכ-140כוללת(troop)משוריינתסיורפלוגת

טנקי9כוללהפלוגהשלהחימוששונים.מקצועותבעלי
מכנויתים2י24134,ברדל"'"נגנוישיMIAI12,אברממ""

פיקודרכבאחדים,נגמ"שיםו,)-FIST)~קוו"קרכב"4.2,
חילוץ.ורכב

)6מחלקותלשתימחולקהפלוגהשלהסיורכוח
מתמקדוהואמחלקה),בכלחייליםו-30ברדלי""נגנר'שי
אגפיובאבטחתארטילריתאשבהזמנתהאויב,באיתור
חייליםו-16טנקים)4הטנקיםמחלקותשתיהפלוגה.

ומשמידהאויבעםבמגעהבאהכוחהןמחלקה)בכל
הרגמים54141.בטנקנעהפלוגהמפקדגםאותו.

רכבמסלול.תלולתנפיצה,באשהאויבאתמשתקים
במצבהגדודמפקדתאתלעדכןאחראיהפלוגתיהפיקוד
הפיקודרכבמתוךפועלהפלוגהסגן-מפקדהטקטי.י
גדולמפותבלוחהמצוידן311-4[,נגמיש[הפלוגתי

בהגמישנעהפלוגהשלהאשסיועצוותובמכשירי-קשר.
הארטילריתהאשאתומתאםן4-(1)13י-FISTהקישור
אתמתחזקיםוהקשרהאחזקהאנשילפלוגה.שתסייע
אותו.ומתקניםהפלוגהשלהציודבכלמטפליםהכוח,

השניהמשורייןהסיורברגימנט2מגדודה'פלוגה
לערב-הסעודיתוהגיעהגרמניה,בבמברג,מבסיסהיצאה
שהגיעוהראשוניםביןהיואנשיה1990.בדצמברב-4

מלוכדצוותומתמידמאזהייתההפלוגהמאירופה.לזירה
שלחודשיםאחריבגרמניה.באימוניהנאהרמהוהשיגה
הלכידותגברההשומםבמדברואימוניםמשותפיםחיים
הלוחמיםגדולה.אחתמשפחהכמוהיווהםהלוחמים,בין

אתוסיגלושלהםהלחימהכישוריאתוליטשושיפרו
ההדשה.לסביבהשלהםהטקטיקה
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הסעודיתערבי.11

השתמרומסורתמטעמי
בצבאוגם(האמריקניבצבא

העוצבותשמותהבריטי)
שהיוהמשנהויחידות
הסבתןלפניבהןנהוגים

זאת,עםלשריון.מפרשים
התוספתהמקרים,ברוב

לשם)(Cavalry)פרשים""
לצייןבאהעוצבהאוהיחידה

עוצבתאויחידההיותהאת
המיוחדהמבנהומכאןסיור,
פרשיםרגימנ(ו'"הכוח.של

יותר,אופחותמקביל,
;לחטיבה

מקבילאסקדרוך'"
היאי00ק-ו(לגדוד,בערך
הקוראלנוחיותפלוגה.בערך
לפיהמונחיםתורגמוהעברי

המקורביםמקביליהם
זהותאיןאםגםבעברית,
ובחימושבמצבותמוחלטת

הצבאות,בשניהיחידותשל
מתיאורללמודשאפשרכפי

זהבמאמרה"פלוגה"מצבת
המערכת).הערת(

יייי"י,"י"י"1""שן..
קואתוחצהיהלוםבמבנה14:30בשעהתקףהגדוד

פלוגהמשמאל,ה'פלוגהמובילה,ו'כשפלוגהבוש,דיווח
נעהההוביצריםסוללתבעתודה.ח'ופלוגהמימיןז'

לסייעכדיח',פלוגהלפניע'מכשניהיהלום,במרכז
תותחי-שדהגדודשלהסוללותשלושמלפנים.באשמידית

ח'.לפלוגהבמקבילנעו6-41

המובילההסיורמחלקתדיווחה15:30בשעהבערך

עלהעיקרי,הגוףלפניק"מ12עד8שנעהו',פלוגהשל

מכוחכחלקמכןלאחרשזוהורגליים,כוחותעםמגע

קצריםחילופי-אשהתפתחופלוגה.שלבגודלמאבטח

סרןקיבלכךואחרהאויב,מחייליאחדנהרגשבהם

הקדמיתהסיורמחלקתעםיחדשנעו',מ"פספראולס,

יי.
וש
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מחופרתשהייתהאויבמחלקתשלכניעתהאתשלו,
קצותיולאורךמצפון,יותרגדולהגדודיתעמדהלפני

היעד"מרל".שלוהדרומייםהצפוניים

שלבלתי-פוסקותוהתקפותמצויןלמודיעיןהודות
השעותביןשנערכומרל'"היעדעלג-01תקיפהמטוסי
יחידותביןאקראייםאשחילופיואחריו-13:00,16:00
החלוהאויב,שלרגליםלביןו-ו'ז'פלוגותשלהסיור
בהמוניהם.להיכנעהגדודבגזרתהאויבחיילי

שלנוכחותןועקבהכלים,אתלתדלקפקדהרגימנט
החליטבשטחששוטטואויבחיילישלקטנותקבוצות

ק"מכ-60דיקסי,דיווחקולאורךולהתארגןלעצורהגדוד

הוראותהגדודקיבל17:30בשעהבוש.דיווחלקוצפונית
התנגדותהיום.למחרתעדדיקסידיווחקולאורךלעצור
ביןכלל.קיימתהייתהלאוב"מרל"כבר,נשברההאויב

ו'פלוגהשלהסיורמחלקותטיהרוו-17:3024:00השעות

שבויים.כ-240לקחוו-ז'ו'ופלוגותמרל',"היעדאת
הפלוגהמרומם;במצב-רוחהיינו1991בפברוארב-23

לערב-עיראקביןהגבולשלהדרומיבצידוהתפרסה

ודחפורהנדסהמחלקתשלתגבורתקיבלנוהסעודית.
גדולותעפרסוללותשתידרךלהבקיעכדימשוריין
הגבול.אתשסימנו

ראייהלטווחעדבחשאיהפלוגהנעה01:30בשעה
מטרים.ארבעהשללגובהשהתנשאוהעפר,סוללותמשתי

שנחשדונקודותעלרועםמסראשהנחיתההארטילריה
מחלקתעיראק.שלשטחהבתוךהאויבשלכתצפיות

המישורפניעלקדימהזינקוההנדסהומחלקת1סיור
המהנדסיםהצליחומהרהעדבהבקעה.והחלוהמסולע
בטורקדימהמיהרווהטנקיםפרצה,בסוללותלהבקיע

דרךשעברתיוברגעראשון,עברשליהטנקארוך.אחד
האבקעננימתוךהאחריםהטנקיםגםהופיעוהפרצה,

היינוגדולה.ראש-חץבתבניתצדדיימשניוהתפרסו
עברואחר-כךהאויב.לשטחנכנסנוסוףסוףנרגשים;
ראשוניםשנעוהסייריםעברוולבסוףשבאגפים,הסיירים
קדימהדהרוהםההבקעה;בשעתהמכשולאתואבסתו
אחריםוטנקיםשליהטנקהפלוגה.בראשלהתייצבומיהרו

אויב.עמדתכמושנראהדברכללעברבמקלעיםירו

ומסוקיא-085,מדגםהרגימנט,שלהסיורמסוקי

אתוטיהרונמוךבגובהמעלינוטסוקוברה""מדגםהסער
כעבודנעצרההפלוגההראשון.היוםשלהיעדאלהדרך
אחריעכשיו,להגנה.ונערכהעיראקבעומקק"מ20

דרךלעבורהיועתידיםואובטח,טוהרהגבולשאזור
היההאווירמזגהאמריקני).(7קורפוסחלקישארהאזור

המנוחה.עלהקשההסוחףוהגשםבלתי-צפוי,

נעהבפברואר,ב-24השחר,עלותאחריקצרזמן
להמשיךרצינונוספים.ע'מ20שללמרחקצפונההפלוגה
ואגדהקואליציהמצבאותאחריםכוחותאבללנוע,

אתלהכשירבמטרהלנוממזרחתקפונחתיםשלאמפיבי
המשורייןהפרשיםשרגימנטהאסטרטגי,לכיתורהקרקע

מכלכליםניסויעלהוריתישלו.החניתחודהיהה-2
כלי-הנשק.

ישבנוואנוכיגיף),(גיפורדג'וןסגןהפלוגה,סגן-מפקד
שנקלטוהמ-BBCלחדשותוהאזנושלנוהפיקודברכב
הקציןהיהג'וןשלנו.ממכשירי-הקשרבאחדגבוהבתדר

הממונה.למפקדהולדיווחהפיקודרכבלאיושהאידיאלי
מהם.יותרהרבהומנוסההסגניםמרובמבוגרהיההוא
מהכליםמוציאיםשהיובמצביםגםרוחקורעלשמרגיף

אחריבשריוןכסיירלצבאהתגייסהואמאתנו.רבים

נשלחבצבאבהיותוקלרקסון.במכללתשנהשלמד
האמריקנית.הצבאיתהאקדמיהשלהמכיןלבית-הספר

דרגתלוהוענקהבו-1987פוינט,לווסטהמשיךמשם
היהניתןשמהןהחדשות,לשמעהתלהבנוואניגיףסרמ.
מכפייותרמהרמתקדמתלנוממזרחשהמתקפהלהבין,

המבצעיםברשתמכןלאתראושרההתרשמותנושתוכנן.
מןמוקדםבמתקפהלהמשיךאמוריםאנחנושלנו.

המתוכנן.
היעדאלבדרךצפונה.לנועהפלוגההמשיכהבצהריים

סרןשלבפיקודוו',שפלוגהבקשרשמענושלנוהחדש
הסיורמחלקתאויב.עםמגעעלמדווחתספראולס,טום

אשספגהלינזי,סגןשלבפיקודוו',פלוגהשלהמובילה
המשיכההמחלקהנכנעו.והיתראויב,חיילישניוהרגה

נתקלהו'שפלוגההעריךסקוס,רטסרןהקטין,בתנועה.
עיראקיתחל'רדיוויזייתשלמאבטחבכוחאוסיורבכוח

הפלוגההעיראקי.הצבאשלהמערביהאגףעלשהגנה
קיבלנוע'מ.60שעברהאחריולתחמושלתספוקעצרה
מערךוהקמנולילה,לחנייתבמקוםלהתארגןפקודה
חפוז.פלוגתיהגנה
ממחלקהסיירלורנס,סטז'רהבחיןהחמהשקיעתעם

כיתתיותמחפורותשלושובוהאויב,שלהגנהבמוצבו,
טקסס.הוד,בפורטיחדשירתנוואנוכילורנסובונקרים.

נעתימעולה.וסיירשנה,13כברותיק,חיילהיההוא
להתרשםכדיפטצ'ק,מייקלסגןו,מ"מעםביחדלפנים

עלמאשריותרגדולהיהפטצ'קמייקעלהלחץאישית.
שהואברורוהיההפלוגה,בראשהובילהואאחר.נר'מכל

ועםהפלוגהאתלנווטעליוהיהראשון.באויבייתקל
מוקשים.ושדותאויבעמדותולאתרעיןלפקוחזאת
אוניברסיטתבוגרוהמתון,בעצמוהבטוחהמיומן,מייק

מ"מהיההואלתפקיד.האידיאליהאדםהיהג'ורג'טאון,
אמוןבונתנוואנוכישלווהחייליםמשנה,יותרכברסיור
מלא.

והטנקיםהנגמ"שיםשלהתרמיותהכוונותבאמצעות
ביןהמסתובביםאויבחיילילראותואני,פטצ'קיכולנו,

האויבלחיילימאתנו.ק"מ2שלבמרחקשלהם,החפרות
סיורלכיתתהוריתיעל-ידינו.נצפיםשהםמושגהיהלא
שלהשמאלילאגפומסביבלנועברדלס)"נגנרישי)2

הנגמ'אעיםפטצ'ק.שלוהנגמ"ששליהטנקבחיפויהאויב,

האויבעלנפיצהבאשפתחומגיוסנפירלורנססמ"רשל
לטווחמחוץשרשרת),מוזני(שלהםמ"מה-25מתותחי

מלועיהרשףבעקבותהאויב.שלל)ץ)ו)(המרנ"טים
הופיעוהנותביםשלהאדוםוהשובלשלהםהתותחים
הטנקירהואזהאויב.עמדותביןהתפוצצויותאין-ספור

הרשףהאויב.שלבונקרלתוךמ"מ120נפיץפגזשלי
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לעמדותשלנוהרק"םביןהשטחאתהאירהתותחמלוע
במרכזחזקההתפוצצותהתחוללהמידכמעטהאויב.

אויבחייליעשרהעלדיווחוהסייריםהאויב.עמדת

הבורחים.אחרילרדוףלאהחלטתיצפונה.הנמלטים

להתקפהוהכנותאבטחההייתההעיקריתהמשימה

כלעודיהיהלאשלאויבמשוכנעהייתיהיום.למחרת
התצפיתלעמדותחזרוהסייריםנגדנו.סיורלשלוחעניין

מאודקרובשנעצרוהגדוד,שלו-ז'ו'הפלוגותשלהם.

פעםומדירבים,שבוייםעלדיווחואחדות,אויבלעמדות
שלהם.באזורמקלעיםחילופי-אשראינו

פטצ'קשליד-ימינוהיההמחלקה,סמלפטרסון,רוברט

פטרסון,דיווחהלילהבאותויותרמאוחר1.במחלקה

הרחקאויבעמדתעםמגעעלשנה,16זהותיקלוחם
העמדהאתהשמידוהפלוגהשלהמרגמותצוותימלפניו.

מסלול.תלולתבאש

שהיוהיחידיםהחייליםהיולאוהמרגמותהסיירים

עלעמלווירילוספררהמכונאיםהלילה.באותועסוקים
ויריל,דיגבי.ויליסמלשללדרב"ב4'במצנןנזילהתיקון

צעירסנו'רהיה31,בןמוצק,גוףמבנהובעלנמרץאדם

הדלק,כליהיושלפלוגהלוודאצריךהיההואלמדי.

לה.שיידרשוהתחזוקתיוהסיועהמזוןהתחמושת,
הפלוגההייתהשובובבוקרהלילה,כלעבדוהחיילים

ממאמציהם.כתוצאהמלאהקרביתבמצבה

ההגנהמערךאתפירקנובפברואר))25בבוקרלמחרת

החייליםצפונה.שובלנועוהתחלנוהתארגנושלנו,

חללישלהנוראיםבמראותהראשונההפעםזונתקלו

אויבחייליבאינספורנתקלנוהאזור,מןכשיצאנואויב.

שלושהשלבקבוצותדרומהוהלכונשקםאתשהשליכו

ובעלימשופמיםעייפים,מזוהמים,היוהםאיש.15עד

הירוקיםהמדיםמלבדדברלהםהיהולאשחור,שיער

מרשיםמראההואבתנועהמשורייןגדודשלהם.והנעליים

רביםזדון.כוונותכללושאיןלהפגיןטרחוהאויבמאוד,

בידיהםונופפוזקורהבבוהןאותנובירכוהאויבמחיילי

ערכוהסייריםאותנו.עודדואפילואחדיםבהתלהבות.

להתעכבלאכדיחבוינשקאחרחפוזחיפושגופםעל
מאוד,להםדרושיםשהיוומים,מזוןלהםנתנומדי,יותר

אותםתאסוףמאתורינושתבואיחידההלאה.ומיהרו

שוםלהםהיולאבאים.הםמניןתהינובהם.ותטפל
השומם,במדברדרומההלכוזאתובכלמזון,אומיםציוד,

ישבאופק.נראתהלאאויבעמדתושוםהתוואים,חסר

רב.מרחקהלכושהםלהניח

המפרץבמלחמתהאמריקניהמערכהטנק-ה14ג2

ש
3%מערנות



בתוךנוספיםע'מ60אחרילתדלוקנעצרההפלוגה

להגנהשניתלהתארגןפקודהקיבלנושעות.מארבעפחות

אותנו.להדביקיוכלוהכבדותשהדיוויזיותכדיחפוזה,

דיווחהולפתעשלנו,העמדותאלקדימהמעטנענו

הפלוגההאויב.עםמגעעלסרטיאנוג'וסרןשלז'פלוגה
(MTLB)אויבנגמ"שישניוהשמידהמקלעיםאשספגה

ז'פלוגהנכנעו.האויבחיילישארסובייטית.מתוצרת

שלמים.אויבנגמעניכמהשלללקחה

נסעתיהחדשות,בעמדותלהגנהנערכהשהפלוגהאחרי

עלמידעקצתלחלובבתקווההגדודבמפקדתלישיבה
אתבחנוואניהאחריםהפלוגותמפקדיהמתקפה.המשך
אתוכןהמסמכיםואתהמפותאתהאויב,שלהציוד

שייכיםוהיומעולה,במצבהיווהנשקהציודהנגמ"שים.

בנגמ'ץ~נהגתיהרפובליקה.משמרשללדיוויזיהכנראה

.MTLBלהחליףוהתקשיתימאוד,צפוףהיההנגששפנים
השריוןהילובים.שמונהבתשהייתההידניתבתיבההילוך

נראהתחמושתעמוסובהיותומאוד,דקהיההנגמ"ששל

מוות.מלכודתכמו

שהחטיבההשמועותלשמעהתאכזבנוהגדודבמפקדת

הקורפוס.שללעתודהותהפוךבמתקפהעודתמשיךלא
פקודותבאלחוטלקבלאמוריםהיינוהלילהבהמשך

כדיכאילוהשתנה,האווירומזגשקעה,השמשמפורטות.

מוחלטתבחשכהשלי.הרוחלמצבעצמואתלהתאים
שכמייתהפלוגה.שלהפיקודמוצבאלחזרתיסוחףובגשם

מפניהיחידהדלהמגןאמצעיהייתהעיראקיתשלל

הגשם.
מסרתישםשלנו,היבשהפיקודלרכבלהיכנסשמחתי

בשלושתשקיבלתי.המידעמעטאתהמחלקותלמפקדי
והייתיבלבד,מעטותשעותישנתיהאחרוניםהימים
למכשירי-מתחתהצרהעץמדףעלנשכבתימאוד.עייף

הספוגהשליהאב"כבחליפתלבוש,שהייתיכמוהקשר
ביהעבירהוהרטיבותכבדה,נעשתההאב"כחליפתמים.

בכלכמוהעץמדףעלבנוחהרגשתיאבלצמרמורת.
עמוקה.בשינהשקעתימהרהועדמיטה,
מפקדתשעות.כמהכעבוראותיהעירגיפורדסגן
לישוןלהמשיךניסיתיחדשה.פקודהלנושולחתהגדוד

ואניהתעקש,ג'וןאבלבקשר,הועברהשהפקודהבזמן
לשנותפשוטעלינוהיההתממשו.שליהחששותקמתי.

ו'כשפלוגהמזרח,כלפישלנוההגנהמערךכיווןאת

האגףעל-ז'ופלוגהשלנו,הצפוניהאגףעלמגינה
לפגושההזדמנותאתמאיתנושיגזלוחששתיהדרומי.

המחלקותלמפקדישלנוהפקודותאתהעברתיהאויב.את
בהתראהההתקפהלהמשךבכוננותלהישארלהםואמרתי
ביותר.קצרה

לגזרתשלנוהמערךאתשינינובחודשה-26בבוקר
נגמ"שי)6פטצ'קסגןשלהסיורמחלקתהחדשה.ההגנה

והסייריםביותר,הקדמיתהייתהחיילים)ו-30ברדלי""

הפלוגהביןקשריצרוגוטיירטימותיסגןשל3ממחלקה
מייקלסגןשלהטנקיםמחלקותמצפוננו.ו'פלוגהלבין

כדיבעומקנערכודה-סטפנוג'פריסגןושלהמילטון
לפנים.להגיבאוהסיורלמחלקותלסייע

מחלקותשלהקדמיותהעמדותאתלבדוקסיימתי
שלהם,האשתוכניתעלהרגמיםעםושוחחתיהסיור

3ממזרח,מגע"דיווחה:פטרסוןסמ"רשלכשהכיתה
."MTLBשלהטורבינהומנועשלי,הטנקלתוךקפצתי

כריסטופרטריששלו.האופייניתביבבההותנען14נ)1ה-

שלהקדמילקוסמוךהטנקאתהסיעסקוג)(הדנסקוג
לסיירניסוMTLBנגמ"שים3מיד.נראהוהאויבהסיור,

כברז'פלוגהשלהסייריםשלנו.העמדותאתולגשש
והשלישישלהם,מ"מה-25בתותחימהםשנייםהשמידו

הנגמישאתלעצורחשובהיהחמיקה.בתמרוניעסק

קראתישלו.למפקדהלדווחממנולמנועכדיהשלישי

שליהשםהאם6:שחורכאן4אדום"באלחוט:לפטרסון

שלךהשםרות,"השיב:והוא"?הזהן74[8-העלרשום
אתכיווןקוך,קרייגסמ"רשלי,התותחןעלינו.מרוח
המנוע,אתהפעילהואהמטרה.למרכזהתותחכוונת
יותרהיההאויבלרכבשהטווחהראההספרתיוהצג

אתהטווח,אתחישבהטנקשלהמחשבמטרים.מ-2,000
ה-120תותחשלהקנההמטרה.מהירותואתהצדרוח

הטען,טיילור,ג'פריטוראינפיץ.בפגזכברטעוןהיהמ"מ
ממסלולהצידהזזושהואמוכןשהתותחלציוןאמר"על',
שברירוכעבורראש"בקשרצעקתיהקנה.שלהרתיעה
רתעוהתותחההדקעללחץהואדירה"קוך:צעקשנייה

הקטנה,האלומיניוםכיפתאתופלטנפתחהסדןלאחור.
התמלאהטנקוצריחהירייה,אחרישנשארמהכלשהיא
ועלהה-MTLBהתפוצץשנייהכעבוראבק-שרפה.בריח

שלאמפניבינזפוהטנקיםמחלקותמפקדיבלהבות.
קרב.אליששוכולםולירות.קדימהלנועלהםהרשיתי
הפלוגה.משימתמעטשונתהבבוקר10בשעהבערך
קשרוליצורז',פלוגהלעברדרומה,לנועפקודהקיבלנו

כבד,ערפלירדבלילהשירדהגשםבעקבות3.גדודעם
שבמהלכהקשה,תנועהאחרינמוכה.הייתהוהעננות

הפלוגהיצרהזמנית,לפעולשלנוהניווטמכשיריחדלו
הייתהט'.פלוגה-שבאגפנוהחדשההיחידהעםקשר

הגדוד,שלהקמב"צמק'גרגור,דגלסשרזתןהרגשהלי
רצתהשליהפלוגהסיבה.בלילאדרומהאותנוהזיז

המשימהאבלעיראק,שטחלתוךהגדודבראשלהוביל

למופת.אותהביצעוואנשיהו',פלוגהשלבחלקהנפלה
שליחידותעםמגעצפוייהיהשאםליהבטיחמק'גרגור

היינוקדימה.ה'פלוגהאתיעבירהואהרפובליקה,משמר
פקודהקיבלנו12:00ובשעה50,אורךקולאורךפרוסים

רס.'ן60.אורךקואלנוספים,ק"מ10מזרחהלנוע
ה'.פלוגהבעקבותינועשהגדודהורהמק'גרגור

התקוותאבלשוב,נעיםשאנונהדרתהרגשהליהייתה
13:00בשעהמהרה.עדנגוזוולתקוףלהמשיךשלנו

הגיעוהנדסהואנשילהגנה,להיערךפקודהשובקיבלנו

הזאתוהתנועהצורתאותנו.לחפרוהחלוהפלוגהאל
היינובפלוגה.דאגהגרמהולעצור,לנועולעצור,לנוע

בהתקפה.להמשיךורצינובזה,וזהבעצמנובטוחים
הערפללתדלוק.האחרונההעצירהאתניצלההפלוגה
סופתוהתחוללהחזקות,רוחותלנשבהחלואבלהתפזר,

יי*%*
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הצהרייטאחרינ199,בפברואר26-ה'פלוגהשלהתנועהסדר1:תרשים

.
ז'פלתה2.דיך(05(ריחבקי,ה.פיייהשיהצפתוהתרהביי( נ.4-4,

--ש!ן~ל=י5!11
סמ-רפוי

שט(מחיקת ייין"י,יי".יעיי-,--.,4 ששaaשפש,ש
ט'כלתה.(דיד(00(רוחבקו,ה'בלעהשלדרומירה,(בול,

מי".י,,-ייי-"9יי,,.asימיי,-
nyw115:25לתקוף.נוספתפקודההפלוגהקיבלה

אנו"לפלוגה:אמרתיההתלהבות.במלואפקודהגתתי

זהו70.אורךקולכיווןדקותחמשבעודמזרחהתוקפים
הכללימיקומןאתאומנםידענולכ'.חיכינושכולנוהרגע

מפורטמודיעיןלנוהיהלאאבלגדולות,אויביחידותשל
תחושה,ליהייתהזאתעםבו.לפגוששעמדנוהאויבעל

בחושידועשהיהגוטייר,סגןבאויב.ניתקלשהפעם
אנחנומגעלאיזה"באלחוט:שאלשלו,הקפואההומור
אמר:והואהאויב".עםמגע":לוהשבתיו'לצפותיכולים
שלבעיצומהקדימהנעהוהפלוגהטובי,הכיזהרות,"
החול.סופת

בהצטיינות,אריזונהאוניברסיטתבוגרגוטייר,טים'
ועלמדרומנוט'פלוגהעםהמגעשמירתעלאחראיהיה

קיווהלנוע,כשהתחלנושלנו.הפלוגהשלהאגףאבטחת
קרבאיזהייפולשלוהמחלקהשלבחלקהשגםגוטייר

שאנשיוספקלוהיהלאפטצ'ק.שלזהכמויותר,קטן
לעלותעלולרגעישהיסוסחששהואאבלהיטב,יתפקדו

ביוקר.להם

סופתאבלהעננים,ביןדרךלהלהבקיעניסתההשמש
הפלוגהארוך.לטווחתצפיתמאיתנולמנועהמשינההחול
פגזיהתפוצצוולפתעקטנה,תלוליתשללראשהגיעה

למחלקתומעלפטצ'קשללמחלקהמעלרסיק-אוויר
קצרבמרחקהתפוצצוהראשוניםהפגזיםהמרגמות.

טר"ששלו,לנהגצעקלורנסלורנס.שלהנגמ"שלפני

אתסגרלורנסלעזאזלו'ימינה,"בקשר-פנים:פרונטי,
אלוחייךהצריחסביבהביטהרכב,לתוךוגלששלוהמדף

שפגזעדלצחוק,החלפלטמןפלטמן.סמלשלו,התותחן
אתהפסיקהלאהפלוגהמקום.בקרבתהתפוצץנוסף

לעקוףכדידרומהופנומדפיםסגרוהלוחמיםתנועתה.
התגובהנוכחגאווהשחשתיזוכראניהמוכה.השטחאת
שלארטילריהנפילתלשחזרקשהבאימוניםהפלוגה.של

באימונים.שתרגלנוכפיבדיוקהגיבוהלוחמיםאבלהאויב,
הוא3.במחלקההמובילהרכבאתנהגלירוברטטר"ש

עומדיםשאנחנושמעכאשרשלוי'ברדלי"בתדלוקעסק

אותם,דפוק":וצעקהכתףעללוטפחוירילסמ"רלתקוף.
הריס,מוריססמלתדרךלתקוף,החלהכשהפלוגהלי!"

באחתחשליבקשר-פנים.שלוהצוותאתלי,שלהמ"כ
סקרנותדאגה,הקלה,פחד,-ומשונותשונותתחושות

זהאתקח"הזמן:כללעצמואמרהוארוח.והתרוממות
זה".בשבילשישלמוזה,אתתעשהפשוטבקלות,

3ממחלקהמק'ריינולדסג'וןסמ"רדיווח15:36בשעה
צפוניתבונקריםבקבוצתשנכנעואויבחייליארבעהעל

ושנימק'ריינולדסהפלוגה.שלהדרומיהגזרותלגבול
ללאמרכבםירדוסנשז,וטרפךולססמלשלו,המיריים
סיפוןעלאותםהעלוהשבויים,עלחיפושערכוהיסוס,

המחלקה.סמלשלהמשאיתלעברודהרוה"ברדלי"
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עלכבדהמקלעיםאשנפתחהלנוע,החלכשמקיריינולדס
לקבוצתמזרחיתשנמצאמכפרהריסשלהנגמ"ש

אתמשליךמק'ריינולדסאיךכשראהצחקליהבונקרים.
אש"צעק:עכשיואבלהנגמיש,שלהסיפוןעלהשבויים

כלשלמקומואתתפסווכעסהתרגשותו".שעהנק"ל,
דיווחהריססמללקרב.מוכןהיההואללי.לו,שהיהפחד
הושמטה],הקללה[רטובהשיב:וזהגוטייר,לסגןהמגעעל

שלנוספיםנגמ"שיםקדימהלהניעוהמשיךאותם",גמור
לסייע.כדי3מחלקה

עזהאשמהלומתהאויבעמדותעללהנחיתהחלטתי
מציציםתותחיםבקנילהבחיןיכולנומצפון.אותןולעקוף
שלכלי-רכבכמההאפורים.האבןבבנייניחלונותמתוך
שלהצריםברחובותחנובמקלעיםממותקניםהאויב
נוימ25נפיץפגזיירוו-ו3ממחלקותהסייריםהכפר.

סביבהאויבשהקיםהעפרסוללתועלהבנייניםלתוך
להםוגתתיקדימההטנקיםתשעתכלאתהנעתיהכפר.
הבניינים,לתוךכולםכמעטירושבעקבותיהאש,פקודת

בבנייניםפגעוהפגזיםמ.'120%נפיץפגזיתשעהברזמנית,
בבנייניםקרסו.גגותוכמהגדולים,חוריםבהםופערו
אתהסתירמהםשהיתמרוהעשןאש,פרצהאחדים
עלינו.לירותחדלומהכפרהאויב.מעיניהפלוגה

בראש,הובלתיאניבטנקרפגענוטנק,"הפלוגתית:
תשעהבןבראש-חץהסיורמחלקותדרךעברווהטנקים
ן14)14(טנקיארבעה(המילטוןסגןשל2מחלקהטנקים.

מימיני.-דה-סטפנוסגןשל4,ומחלקהמשמאלי,נעה
אמריקנית-קנדית-כפולהאזרחותבעלשהואהמילטון,

לאירופההגיעהסוזןאשתובפלוגה.יחסיתחדשהיה-
בוגרהמילטון,הסעודית.לערבשיצאנולפניקצרזמן

שעברנוובאימוניםמלידה,מנהיגהואנוריץ',אוניברסיטת
למחלקהגםחייליו.שלאמונםאתמהרהעדרכשבמדבר

בשנתפוינטוסטאתשסייםג'ף,במפקדה,רבאמוןהיה4
מנוסההיההואלשנה;קרובכברבפלוגהוהיה1989

ותכליתי.
פסקה.לאעדייןהחולוסופת16:18,הייתההשעה
שליהטנקכאשראחרונות,הוראותלפלוגההוצאתי
כשהגענוכמעט.נראיתבלתינוספת,תלוליתעלטיפס
ר'לפניםטנקים"קוך:סמ"רלפתעצעקהתלולית,לראש

מודי.ירהשעליוהאויבממערךיותרגדולחלקראיתיואז

תובה.בעמדותחפוריםטנקיםשמונהמניתיעיןכהרף
נראווהםהטנקים,לפנינערמוגדולותעפרערמות
בפיקחותהתמקמוהטנקיםבלתי-מזוינת.בעיןבקלות
הרכסלראשכשנגיעאותנולהפתיעכדיאחוריבמדרון

ג01:6(שעהג%99,בפברוארנ26הפתיחהמהלכי-73אורךבקוהקרב2:תרשים
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מתח(-מ(ך;),עיראקי
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ש-ס)))1-11.
8

סמעא-י11ק)ט-
*

8י)ןרג-.1.;-ויסש-םע-

מייקשלומחלקהמזרחה,לנועהמשיכההפלוגה
הבחינהלמיקומימודעיםלהיותובלילפנים,נעהפטצ'ק
אתלשנותהחלטתיממזרח.האויבשלמשורייןברכב
והוריתיקדימה,הטנקיםאתולהעבירהפלוגהמבנה

שעמדוולורנס,מגיאחריהנועו"הטנקים:למחלקות
הפלוגהשרובבשעהמזרחהצפומצפון,יותרגבוהבשטח
אויבטנקיבשניהבחיןמודירולנדסמלהכפר.עלירתה
הקשרברשתצעקמגיטאר'."טיליעליהםלירותוהחל

השמדנוהיוםבתחילתאותם:הפתענואנחנואבלהקטן.
ולאראולאהםהחולסופתובגללשלהם,הסיוראת

אותנו.שמעו
והצגהמכייל,כפתורעללחץקוךקרובים!היוהם

מ'.1,420היהשהטווחהראההתותחלכוונתשמתחת

התותחו'אש-וו'ש-מנעלאש,":בקשר-הפניםצעקתי
מידלטעוןעמדטיילוראבלנפיץ,בפגזכברטעוןהיה

-גבוההלועמהירותבעלקינטיתאנרגיהפגזאחריו
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הלועשמהירותמדולל,אורניוםבליבתהמצוידנ"טפגז

ההדק;עללחץקוךבשנייה.מטריםו600,בערךהיאשלו

האויב.טנקלעברטסהנפיץלאחור,ופגזרתעהקנה

הטנקשלהייצובמנגנוןאבלבתנועה,עדייןהיינואנחנו
התפוצץהאויבטנקלמטרה.מכווןיישארשהקנההבטיח

עיראקיטנקלעברהקנהאתצודדוקוךענקי,בכדור-אש

ההגנהקולפניוהוצביותר,הרבהקרובשהיהנוסף
הפעילטיילורלעברו.הקנהאתלצודדהחלהואהעיקרי;

פגזתפסהואנפתחה,הדלתהתחמושת.תאדלתאת
שלושד'על"וצרח:לבית-הבליעהאותודחףודש-מנעל,

קוךהראשון.הטנקאתהשמדנומאזחלפובלבדשניות
טנקשלהצריחבקשר.מדבראניבעודהפגז,אתירה

התובהניצוצות.שלבחינגהשלומהתובהניתקהאויב

ואתהדלקמכלאתהציתהחודרןכאשרבלהבות,עלתה
התחמושת.תאי

ל-20שלנוהנסיעהמהירותאתהאיטהדנסקוגטריש

לעצמוופילסמוקשיםבשדההבחיןהואבערך.קמ"ש

חזיתאתלהפנותמשתדלכשהואהמוקשיםביןדרך

המסוכןהאויבטנקלעברעבה,בשריוןהמוגנתהטנק,
נהגולכןבעקבותיו,תנועשהפלוגהידעהדנסקוגביותר.

יוכלוהטנקיםמחלקותששתיכדיימינה,הטנקאת

לעברנו,ירו7-72טנקישניהאויב.עמדותלעברלירות

טיילורהטנק.צידימשניקצר,נפלושלהםהפגזיםאבל

נוסף,7-72השמידשקוךלאחרנוסף.וז"ש-מנעלפגזטען
שמונה(ודה-סטפנוהמילטוןשלהטנקיםמחלקותהגיעו

שלהמעטותהשניותהתלולית.ראשאלנ14ג1(טנקי
השתתפוהפלוגהטנקיכלנצח.נראובודדכטנקהלחימה
בלהבות,עלונוספים7-72טנקישמונהבלחימה.עכשיו

שלהם.הראשונההיריסדרתאתירושלנוכשהטנקים
שלהטנקיםלפניקצר,נפלוהאויבשלנוספיםפגזיםשני

לאשלנוהטנקיםאבלובסטר.הנריוסמ"רדה-סטפנוסגן
האויב.שלהקדמיההגנהלקובמהירותוהתקרבוהחטיאו

לשרשרותמתחתהתפוצצוהאויבשלנ"אמוקשים
נ"טמוקשנזק.כלגרמולאאךהמתקדמים,הטנקים

מק'גרגור,רסף'ןןשללטנקמתחתגדולברעשהתפוצץ

מהכללבהלה.עכשיונתפסהאויבמועט.היההנזקאבל
טנקיםההפתעה.שלהמעטותהשניותהןצריכיםשהיינו

כדורי-אש.באינספורהתפוצצוהאויבשלBMPונגישים

באשופילסההאויבשלההגנהמערךדרךחלפההפלוגה
קילומטרים.לחמישההגיעשרוחבוהרסנתיב

הקרב.מהלךכליחסיתשקטההייתההקשרתעבורת
דרךולתקוףהמבנהעללשמורהטנקיםאתהנחיתי

ערוכיםהיו3מחלקהשלהנגמ"שיםהאויב.עמדות

האגףאתואבטחו4מחלקהשלהטנקיםמאחורילעומק
ומעברהכפרלתוךלירותהמשיכוהםהפלוגה.שלהימני

מפניבמיוחד,חיוניהיהשלהםהתפקידדרומה.לו,

ט',פלוגהאתעצרבאויב,שנתקלנוידעשלא3,שגדוד

חשוף.היהוהאגף
שלנוכשהטנקיםהסתיימהשהלחימהחשבליטר"ש

לכפר,צפוניתשלוהרכבאתכשנהגאבלהכפר,עלירו

המפרץבמלחמתשריוןמחלקת
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BMPנגמ"שראההריססמלבוערים.ה-7-72אתראה
ליאותו.השמידהנסלי,רב"טשלו,והתותחןמדרום,
לחלופין.תפילה,ולחשלטנקיםהריע

אתלהםלגרדכדי"הטנקיםמאחורינעהומחלקה
עדייןשגילהרגלי,אויבכיסיולטהרמקלעיםבאשהגב"

לנגנראץיםועמדותעמוקיםבונקריםהכיןהאויבהתנגדות.
.BMPהבונקריםועלהאויבנגמ"שיעלירההסיורכוח
י"מ.ותחמושתמ"מ25נפיץפגזיהאלה

אתהפךהאויבמבנה.באותומזרחהלתקוףהמשכנו
אומצפוןאותושנעקוףוציפהחסרשללמעוזהכפר

14טנקים,מ-30מורכבשהיההאויב,שלמגןכוחמדרום.
מצידולנוהמתיןרגלים,מאותוכמהBMPנגמ'אעי
כפיפעלנואמנם70.אורךקולאורךהכפר,שלהמזרחי
ההתקפהומהירותשהשגנוההפתעהאבלציפה,שהאויב
יותרגדולהיהשהאויבהעובדהעלפיצויהיוותעוזתה
שלו.ההגנהמערךשלהטבעיהיתרוןועלמאיתנו

טאר'"בטילאשהשיבהוורמיילעפר.עננתהעלהרק
גםמחדש.לטעוןמנסהבעודוהאויבטנקאתוהשמיד
באגףהאויבשלרכבהעסיקדיגביויליסמלשלהנגנריש
ירהקופר,וסליסמלשלו,התותחןהפלוגה.שלהדרומי

בהתרגשותצעקודיגוניבמשגר,שהיוישאיףטילישניאת
לטעוןפרייזרושריונאיברטורביןטרישאלבקשר-הפנים

האחוריבחלקושישבוהחיילים,שנימחדש.המשגראת
אלולהגיעהמדףאתלפתוחהצליחולאה"ברדל"',של

שלבליגהומתאבקמכללהבוגרברטורבין,המשגר.
ושברהמדףשלבסגרבחוזקהבעטבפלורידה,המכללות

החוצהוזינקשלוהצוותקסדתאתהשליךפרייזראותו.
הגישברטורביןכבדה.נק"לאשלמרותה"ברדלי"מן

הנגנר'ששלהסיפוןעלעלהכךואחרטיליםשנילפרייזר

דיגביסמלאתקצתהפחידברטורביןבמשגר.אותםוטען
טעון.שהמשגרלוואמרהכתףעללוכשטפח

שלהמושמדיםכלי-הרכבפניעלעברושלנוהטנקים

טוואקלנה""הדיוויזיהעםהמגע-73אורדבקוהקרב3:תרשים
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לקועכקיוהגיעושלנוהטנקים16:22.הייתההשעה
בחזיתהאויבשלהטנקיםכלהאויב.שלהקדמיההגנה

שלההגנהמערךאבלבלהבות,כברעלושלנוהפלוגה
דה-מטפנושלוהטנקיםיותר,דרומההשתרעהאויב

הימניבאגףכבדהבאשנתקלוגוטיירשלוהנגמ"שים

מבונקרתכליתיתאש3מחלקהספגהמסויםבשלבשלנו.
המחלקהzsu).23-4מדגם(נר'מ23נ"מתותחהוצבשבו
הראשוןבו-זמנית.טאר'"טילישניהבונקרלעברירתה
ברגענ"מ.התותחאתהשמידוהשניהבונקר,אתמוטט
סגןשלהתותחןהוורמייל,סמלצודדבמיוחדמתוח
ז-26טנקלעברשלוה"ברדלי"שלהצריחאתגוטייר,
שלוהנפיץופגזהחטיא,הטנקעליו.ירהכשהטנקבדיוק

להבותלראשינומעלהעלומשניותוהתפוצצויותהאויב,
ברובי-הסערעלינוירוהאויבשלהרגליםמתכת.ושברי

חבריהםגורלעלבנולנקוםכדיאולישלהם,ובמקלעים
עלהשפעהכלכמובן,הייתה,לאלכדוריםאבלברק"ם,
באשהחמראתקצרנושלנו.הנגמ"שיםועלהטנקים

תנועהללאלשכבניסוחייליםכמהשלנו.המקלעים
זינקוואחר-כךמתים,פנילהעמידאושלהםבבונקרים
RPG.ובמרנ"טיםברוס"'ריםבהםוירוהטנקיםמאחורי

המקביליםולמקלעיםמ"מה-25לתותחיטרףנפלוהם

לפגועלאהחליטהמילטוןסגןה"ברדלי".נגמ"שישל
פטצ'קלסגןואמרעליו,ירושלאאויבחיילישלבכיתה

המילטוןשלשהטנקאחריעין.עליהםלפקוחבקשר
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אחריםוחייליםמקלעים,באשהאויבאותושטףעבר,

פטרסוןושלפטצ'קשלהנגששיםררמעוים.לירותהתכוננו
ובתותחים.במקלעיםאותםחיסלו

אשהנחיתדייוויס,דןסגןהפלוגה,שלהקת"ק
הטכניוןבוגרהקצין,המתקדמת.הפלוגהבחזיתארטילרית

ן1-4()13שלוהפגיעבנגמ"שלנועהשתדלטקסס,של
האש.אתולתקןלצפותשיוכלכדיהטנקים,מאחורימיד

אחדותדקותוכעבורבמהירות,האויבאלהתקרבנו
להסתכןרציתילאהאש.אתלהפסיקלדיוויסאמרתי

כוחותינו.אשלתוךולהיכנס

ליוהזכירהפיקודמרכבאליהתקשרגיפורדסגן

עברנווכברט7,אורךקועדרקלהתקדםצריכיםשאנחנו

במגעעדייןאנחנולעצור;יכוללאאני"לו:אמרתיאותו.

הסבירגיפורדרעטצמ1'שאנילהםתגידהאויב.עם

היהמק'גרגוררס"ןהמצב.אתבאלחוטהגדודלמפקדת

אילולאשורו.המצבאתוהביןשלנו,הטנקיםעםלפנים,

שגרמנוההלםאפקטאתמבזבזיםהיינועוצרים,היינו
שנמצאלאויבמעניקיםהיינולנוע,הפסקנואילולאויב.

מהוויםאנחנובעודנגדנו,להתארגןהזדמנותיותרמזרחה

אתלסייםצריכיםוהיינויתרון,לנוהיהנייחות.מטרות

יושמד,האויבשכלעדבהתקפהנמשיךבמהירות.הקרב

שייכנע.עדאו

לעברצפון-מזרח,לכיווןהפלוגהאתלהפנותהתחלתי
מותקניםהיושלנובטנקיםהאויב.שלהעתודהעמדות

לנושסיפקו(GPS),לווייניםבאמצעותניווטמכשירי
הטנק(הפלוגהשלהשמאליהאגףםיקיודמ.2ומיקוםכיוון
פגעופטצ'קשלוומחלקההמילטוןשל2מחלקהשלי,
גוטיירשל3שמחלקהבשעההאויב,שלהעתודהבכוח

כבדיםאשבחילופיעדייןעסקודה-סטפנושל4ומחלקה

עלערוכיםהיוהאויבשלהעתודהטנקיהדרומית.בגזרה
והתקדמוירו2ומחלקהשליהטנקמטעה:רכסגבי

כוחותלעינינונגלובמדרון,שעלינווככלהגבעה,במעלה
מערךמרכזאלשלנוהטנקיםאתהסענונוספים.אויב

מאחור.האויבשלמכלי-הרכברביםוהשמדנוהאויב
המאסףרכבהיהקורילהמחלקהסמלשלה"ברדלל'

קמפ,ושריונאירודסטריששלו,התצפיתנים3.במחלקה
שדה-להםהיהשלהםהפריסקופיםודרךמאחור,ישבו

החוצההציץרודסשדה-הקרב.שללמדימוגבלראייה
בונקרמאיזהלפתעיגיחלאעיראקיחיילששוםוקיווה
מחודדים;היורודסשלחושיוב-)RP.מאחורבוויירה

מסביבו.שמתרחשמהכלולהריחלשמועהיהיכולהוא

י'ברדלל'מאחוריהקרקעעלסינימוקשבתיבתהבחיןהוא

שםקבוריםזהמסוגנוספיםמוקשיםכמהותההשלו
האויבשלובנגמ"שיםבטנקיםהבחיןרודסבאדמה.

16:30(שעת1991,בפברואר)26כללימגע-אש-73אורדבקוהקרב4:תרשישןן
ב:

ן%! ע.ר"קייםןן.:טרקיו;ש(מע((.ה),11
ן"ע-',.',ה)1)9ירי:()"!ריךנק,,ה'שלכ(,ןהי)91צרה;(ב,,(ן.ן: ;.ן%ן),

1יג"ע,נ49עי. ן-41י%י:ך

ק)%1

lCFtךידך1-'ו,(סנרמ))"1*מס-'-%וי,ט..ששךאי'1'ותן'ש'ים(ע.יאק.-%משמו-;:
בטנקיםהבחנוהעשן,תמרותדרךנוסעיםאנחנובעוד
ביותר.הקדמיותהאויבעמדותמאחורינוספיםוברק"ם

ועתודהבעומק,א8קונגמ"שיטנקיםכמהמיקםהאויב

נוספיםקילומטריםשניבמעגלחנתהז-27טנקי17של

שלהקדמיההגנהקודרךשלנוההסתערותמזרחה.
ולכןשלנו,הדרומיהגזרהגבולאלאותנוהביאההאויב

מזרחה.לנועממשיךה"ברדל"'בעודעבר,מכלהבוערים
לעצירה.מתאיםמקוםסוףסוףמצאתי16:40בשעה

לעמדתדרומיתמעט74,אורךלקוכברקרובהייתי
לטנקימזרחיתנעצרה2מחלקההאויב.שלהעתודה
להגיחהזדמנותכלללהםניתנהשלאהבוערים,ז-27-ה

כמויחסית,תוואים,חסרבמדברשלהם.הכינוסמשטח
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מהזהאבלשולטים,בשטחיםלהבחיןקשההזה,המדבר
הכיוונים,לכלתצפיתאיפשרההקטנההגבעהשהיה.
סוףהיהשזההתברראחדים.קילומטריםשללמרחק
האויב.שלההגנהמערך

כדיהמחלקותלכלבדאגההתקשרתישנעצרנולאחר
לראותיכולתילאהחולסופתבגללהגיעו.שכולםלוודא
לאלוהודיתירבההקלהחשתיהפלוגה.מרביתאת

הפלוגהנפגעים.שוםשאיןדיווחווהרט"פהמ"מיםכאשר
ארבעהועברההיטבמוגןאויבמערךדרךהסתערה

עמדותאתה'פלוגההשמידהדקות23בתוךקילומטרים.
בוערים.כלי-רכבשלמרהיבמערךאחריהוהותירההאויב

במרכזהטנקיםמחלקותשתימחדש:התארגנההפלוגה
העורף.ואתהאגפיםאתמאבטחותהסיורמחלקותושתי
שיוכלורגליםכוחותפניעלחלפנושמאמודאגהייתי

ארנסטושריונאיוודרוברטסמלמאחור.אלינולהתגנב
וטיהרושלהםמכלי-הרכבשירדוהסייריםביןהיודייוויס
הסייריםהפלוגה.שלהקרובהבסביבההאויבשלבונקרים
ההתפוצצויותאתוליוורימוני-ידהבונקריםלתוךהקילו

סמוךהבונקרים,אחדשלהם.ן61-4-המרוביבצרורות
הואבמיוחד.משוכללנראההטנקים,שלהעתודהלאזור
והרצפותוהקירותהאחרים,הבונקריםמרוביותרגדולהיה
כרים,מסודריםהיוהרצפהעלשטיחים.מכוסיםהיו

תצפיתנקודתעיגול.בחציחולשקינערמולבונקרוסמוך
ההגנהקופניעלהרכס,מןמערבההשקיפהזולדוגמה""
הבונקרהיהשזהנראהבאנו.שממנוהכיווןאלהעיראקי,

מתקרביםאותנוראהשהואייתכןהעיראקי.המפקדשל
שאנוכשראהוהרגישחשבמהתמהניממש.זומנקודה

ישעתה;נטושהיההבונקרשלו.העמדהעלמסתערים

והנג~,דםמהטנקיםהרחקמזרחה,נמלטושיושביולהניח
שלנו.המתקרבים

עםהמגעאתלחדשניסתהגוטיירשלהסיורמחלקת
קילומטריםמחמישהיותרשלבמרחקשהייתהט'פלוגה

איתםדיברנולהתקדם.פקודהקיבלהעתהוזהמאחור
שאנוויחשבויטעושלאווידאנושלהםהקשרברשת
האויב.

הפיקודורכבהחובשיםהפלוגה,שלהאחזקהכיתת
שלהרק"םהתארגןשעליולרכסמערביתקטןבשקעחנו

הפיקוד,למוצבמערביתפרסההמרגמותכיתתגםהפלוגה.
הרכס.על-ידימוסתרת

מקוםלפנותכדישליהטנקשלהסיפוןאליצאתי
היבטתיהקשר.לרשתוהאזנתיתחמושתשהעמיסלצוות

שכלליהיהונדמההפלוגהאתשהקיפוהאשבלהבות
לאהקרבבמהלךבלבד.אחדותשניותנמשכההפעולה
שפשוטחושבאנילציון;ראויהתחושהשוםליהייתה
היום.כלאכלתישלאתפסתילפתעמדי.עסוקהייתי
וטרפתימוכנהארוחהחפיסתשלהאריזהאתקרעתי

קצתלגמתיחזיר.ובשרקריםתפודיםשלערבארוחת
זרימתאתקצתהאיטהזההמהירשהעירויודומנימים

האדרנלין.
פצועיםבשבוייםלטפלהחלוהפלוגהשלהחובשים

שלהאחוריבחלקוישבפיווץג'ורג'סמלאותם.ולפנות
החובשברגלו.מכדורשנפצעבשבויוטיפלשלוהאמבולנס
אותולדקורהשבויניסהואזעירוי,שקיתלקחתהתכופף
אתהמםהחובשבמקום.מונחותשהיומחטיםבכמה
שלו.בפצעלטפלוהמשיךאגרוףבמכתהשבוי

צנ_36
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טיליירוה"ברדלי"ונגמ"שיבתותחים,ירוהטנקים
קולפניאחרורק"םנגמ"שיםאויב,טנקילעברטאר'"
נשמעומאוד,מדויקותשהיוהפגיעות,בעקבות74.האורך

חל'רבשיתוקעסקוכלי-הרכבכלאדירות.התפוצצויות

וברובים.במקלעיםעלינולירותשהתעקשהאויבשל
תלוליותשלאינסופיביםואנהאנהשוטטוהאויבחיילי

המרגמותכיתתהאויב.עמדותבנויותהיושמהןעפר,
המרגמותרב;במרץביריעכשיועסקהטיילורסמ"רשל
באווירשהתפוצצוקרבה,במרעומיחמושותפצצותירו

התרמיותבכוונותרסיסים.שלגשםהאויבעלוהמטירו

מסהאויבמןגובותשהמרגמותלהבחיןיכולנושלנו
כבד.דמים

וליצורצפונהלנועוממחלקהסיורלכיתתהוריתי

כבדבקרבנתונההייתהזופלוגהז'.פלוגהעםקשר
אורךבקושנעצרהאחרישלה,הגזרהשלהצפוניבחלק

שדהבגללהתעכבוהגזרהבדרוםשלהםהסיירים73.
מכוסההיההזההפערפער.נוצרלבינםובינינומוקשים,

טרםהפלוגותאבלושלהם,שלנוובאשבתצפיותאומנם
נעולורנססמ"רשלוהכיתהפטצ'קסגןפיסית.נפגשו
שלנוהסייריםהפלוגה.שלההגנהלמערךמחוץצפונה,
שתבטיחלעמדהז'פלוגהשלהסייריםבהכוונתעסקו
טנקיבשלושהנתקלוואזלבינם,בינינובתצפיותחפיפה

שהספקתילפניעודמאוד.נחרדתיהאויב.שלז-27

ולסייעצפונהלנועהמילטוןסגןשלכטנקיםלהורות

ו-ז'ה'פלוגהשלשהסייריםפטצ'קסגןדיווחלהם,

האגףטאר'."בטיליקצרמטווחהאויבטנקיאתהשמידו
עכשיו.מאובטחהיההפלוגהשלהצפוני

לפתוחהאויבניסההחשכהרדתלפניקצרזמן
ונגששיטנקים18:00.הייתההשעהעקרה.בהתקפת-נגד

BMPעפרתלוליותשלהאינסופיהיםבתוךהתפתלו
אתלהגבילהמשיכההחולסופתהאויב.מערךאתשהיוו

ה"ברדלי"ונגמ"שיהטנקיםאבלחמורה,בצורההראות

ההתקפהוניסיוןבדייקנותלירותהצליחובאגפיםשלנו

החלושלושהכליםלאחרמהרה,עדנהדףהאויבשל
זה.אחרבזהבאשלעלות
אנחנובדרום.ט'פלוגהעםבתיאוםהמשיךגוטיירסגן
חשובוהיהלפניהם,קילומטריםשלושהעדייןהיינו

הודיעגוטיירסגןהאויב.שאנחנוויחשבויטעולאשהם

כדי1200מגנטילאזימוטדרומיתלירותלאשלנולפלוגה
מפקדשלנו.שכניםבכוחותתפגעלאשהאשלהבטיח

ולאחרפוינט,בווסטאחדבחדרהתגוררנוואניט'פלוגה

בקשרבינינותיאמנומחדש,התארגנהשלושהפלוגה
שלנו.העמדותמערךאתבמדויק

י'מ25מתותחיממקלעים,רצופהאששקעה.השמש

ובונקריםכלי-רכבלמקומו.האויבאתריתקהוממרגמות

הכבדיםבענניםהשתקפההאשלבעור.המשיכוהאויבשל

ומוזר.אדמדםזוהרבמיןהפלוגהאתואפפהוהנמוכים

רכבשלדלקמכלאותחמושתמארזהיולפעםמפעם
עזה.משניתבהתפוצצותמתפוצציםאויב

MTLBנגמ"שישניעלהסייריםדיווחו18:30בשעה
סמלסיכוי.שוםלהםהיהלאבלילהלעברנו;המתקרבים

והשמידשלוהתרמיתבכוונתאותםאיתרהוורמייל

גילהאחדותדקותכעבורמ"מ.25מתותחבאשאותם
טיל"טאר'הרכב.מכליאחדלהתניעהמנסהעיראקיחייל

לניסיונותיו.קץשם

עדאויבחייליעמוסהמשאיתהתקרבה18:55בשעה
פוי;הנריסטירשלהטנקמןמטריים200שללמרחק

הפלוגהאלינו.קרוביםהםכמהעדהבחינולאכנראה
לנצורהוריתיכאשרגבוההומשמעתהתחשבותהפגינה

לאחרלעשות.מתכווניםהםמהשיתבררעדהאש,את
והחייליםנעצרו,הםהפלוגה,אתגילוהמשאיתשנוסעי

ובמטוליברומטריםמנופפיםכשהםמהמשאיתקפצו

.RPGמנועאתבאשהעלהבאש,פתחפוישלהמקלע
מיהרוהאחריםהאויב.שלאחדחיילופצעהמשאית
חיפוש,עליהםערכוהסייריםונכנעו.נשקםאתלהשליך
שבויים.איסוףלנקודתאותםוהעבירובפצועטיפלו

משוריינים,כלי-רכבמשנילבד19:30.הייתההשעה

אשרקהפלוגהעלנורתה4,מחלקהעל-ידישהושמדו
הצליחוירילסמ"רומפוזרת.מקריתומקלעיםרובים

משאיותלנווהביאכוחותינוביןהעורףאלדרךלולפלס

אללאחור,נעוהפלוגהשלכלי-הרכבודלק.תחמושת
המשיכווהאחריםפעם,בכלכליםמספרהתספוק,נקודת

לאבטח.

מאחורימק'גרגוררס.'ןעםנפגשתינשבר.שהאויבנראה

הלוחמהצוותאתקדימהלהעבירהחליטוהואשלו,הטנק
ברמקולים.ממותקןגלגליברכבהמנוידהפסיכולוגית,

הראשונהבפעםהכווייתיהמתורגמןפנה20:30בשעה
משדרכשהואלהיכנע,בבקשהברמקוליםהאויבאל

לנועהחלומספוררביםאויבחייליהפלוגה.חזיתלכיוון
יכולנובערבית.אותםהנחההכווייתיוהסמללעברנו,

הזוהררקעעלמצטיירותשלהםהצלליותאתלראות
הראשוןהחיילמאחוריהם.עדייןשבערההאשמןשעלה

לבן.שקמחוברהיהשאליועץמוטנשאהאויבשל
היהמורמות.כשידיהםעורפיבטורהסתדרוהשבויים

בהכנעה.אלינובאיםבנושירוהחייליםכיצדלראותמוזר
השבוייםעלשמרהן16-4ברומטריםהמצוידתסיורכיתת

כוללגופם,עלביסודיותחיפשנואצלם.לחפשוהחלה
נוהלבעברתרגלוהסיוראנשיוהארנקים.הנעלייםבתוך

להםהורינוהחיפושאחריהיטב.ופעלושבוייםלקיחת
לחבושהחלוהפלוגהשלהחובשיםבשורות.להתיישב

האישייםהתפציםכלאתלהםהחזרנושלהם.הפצעיםאת
שבויים,42היוהראשונהבקבוצהומים.מזוןלהםוסיפקנו

ולמחרתהלילהבאותולהיכנעהיועתידיםנוספיםו-200
בבוקר.

האנושיהיחסאתהשבוייםקיבלושבהההפתעה
יירושהאמריקניםלהםאמרופניהם.עלניכרהכלפיהם

נעליאתלנשקניסוואחדיםבכו,מהשבוייםרביםבהם.
תודה.להכרתכביטוישלנוהחיילים
הגדודיהחפ"קשלמה"ברדלל'ירדברנסויליסנריר

מהםמישהואםשאלהואבשבויים.בטיפוללנווסייע
השיבמוחמדרס"ןבשםשהזדההוקציןאנגלית,דובר

והנחיותהוראותלשבוייםלהעבירלואמרברנסבחיוב.

וב
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מוחמד,לרעה.בהםיפגעושלאלשבוייםוהבכיתוחזר
מובטח,אנשיוששלוםהעובדהעקברבההקלהשחש
חי"רגדודעלפיקדהואלדבריו,ברנס.עםלשוחחהחל
ש-41סיפרהואטנקים.ב-39שתוגבראיש,900שמנה

ואמרבחיים,שנשארוהיחידיםהיואיתושבאוהשבויים
נוספים,פצועיםמוטליםלנומזרחיתאחדשקילומטר

שנשלחביקשמוחמדשלנו.המרגמותמאששנפגעו
בקוערוכההייתההפלוגהאותם.שיאסוףכוחקדימה
מהלומותאוארטילריהשוםלהנחיתאיןלושמעבר
מסוכןהיהזהבקשתו;אתלדחותנאלצנוולכןאוויר,
עימםנשאולאהכשיריםהחיילים42מדועתהיתימדי.
שלהם.מהפצועיםכמה

תעבור1חי"רשדיוויזיההודעהקיבלנו21:00בשעה
סגןמזרחה.בהתקפהותמשיך22:30בשעהלנומדרום
76אורךקולאורךארטילריתאשהנחתתביקשדייוויס

שלוהגישושיםהתקפות-הנגדבאושממנוהאזור-
שהתותחניםהעידודכיהיומשניותהתפוצצויותהאויב.
פגזיכבדה.מכת-אשבשטחנחתהמהרהועדלו,נזקקו

בשטחוריססובאווירהתפוצצוורקטותארטילריה
די-נורזיקוקיןשלכמוהיההמראהונ"ט.נ"אפצצונות
היהברנסקילומטרים.כמהפניעלהמשתרעיםאדירים,

הארטילריתהאשאתראההשבוימוחמד.רס"ןלידעדיין
מתים".כולםומלמל:"עכשיובברנסמבטהעיףהנוחתת,

האויבשלאספקהמצבוריהשמידוהרבותההתפוצצויות
גדול.פיקודומוצב
להסתיים.עמדהפלוגהשלהקרבלחצות;קרובהיה

שלהטנקיםמנועייבבתאתלשמועיכולנובמרחק
שעהשלהם,השרשרותשקשוקואת1חי"רדיוויזיה
הלילהשאריתקדימה.ונעושלנוהעמדותפניעלשחלפו
מצדלעיתיםנורתהמקלעיםאשורקיחסי,בשקטעברה
לצד.

הנזקלעינינונגלההשמש,זריחתעםבבוקר,למחרת
טנקים,עשרותהיקפו.במלואלאויבשנגרםהאמיתי
עשןעדייןהעלוהאויבשלובונקריםמשאיותנגמ"שים,

השמידושלנווהטנקיםה"ברדלי"נגנר'שיבאש.בערואו
אחרורע'םנגנוישיםכ-20האויב,שלטנקיםמ-30יותר
משאיות35השמידההארטילריהמהלומתמשאיות.כו-30

ואספקהתחמושתדלק,שלגדוליםמצבוריםנוספות,
מפוזריםהיוהאויבהרוגימשוריינים.כלי-רכבוכמהאחרת
הקרב.בשדה

ובטיפולנוספיםשבוייםבאיסוףעסקנוהיוםלמחרת
אתוטיהרקטנהחוליהלקחוירילסמ"רהאויב.בפצועי

חייליההתקפה.במהלךפניהםעלשעברנוהבונקרים
שווירילאחרימורמותכשידיהםהבונקריםמןיצאוהאויב
הסייריםשלו.ה-0.5ממקלעכדוריםהכניסותלתוךירה
חבריהםאתשיזהוכדישבוייםשלקטנותקבוצותליוו

אחריםהגוויות,מעלהתפללומהםאחדיםשנהרגו.
עלהנייראתהניחונייר,פיסותעלשונותבקשותרשמו
אסיריהיוהשבוייםבעפר.הגופהאתוכיסוההרוגחזה
זאת.לעשותהזדמנותלהםשנתנועלתודה

וכמהפטצ'קסגןעלמקלעיםאשנפתחה08:00בשעה
עסקוהחייליםלמקומם.רותקווהםו,מחלקהמחיילי

המפרץבמלחמתשריוןקרבות
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כאשרשנתפסו,האחרוניםהשבוייםאצלבחיפושים
באשעליהםפתחויותרעיקשיםעיראקייםחייליםכמה

וכמההפיקוד,במוצבאזהייתיממזרח.התלוליותמאחת
ורכבהשבוייםנאספושבוהשטחבמרכזפגעומהכדורים
לפתוחמעזהואאיך-האויבעלכעסתיהתחזוקה.

שהצלחנואחריחיילשנאבדהדעתעליעלהלאבאש.עלינו
לנועהחלטתישריטה.בליהקודםביוםהקרבאתלעבור

אליהם,המתקרבי14/)ה-ולמראההאויב.לעברהטנקעם
כשידיהםעיראקייםחייליםארבעההתלוליתמאחורייצאו

והובלתישליהטנקלפנילצעודלהםסימנתימורמות.

דקותכעבור1.מחלקהשלהעמדהאלבחזרהאותם
נוספים.אויבחייליכ-30הופיעואחדות
המיקוםאתלשנותהחלטתיאש,עלינושנפתחהכיוון

היחידההבעיהמערבה;מעטאותהולהניעהפלוגהשל

משוכנעיםהיינוכברעכשיוהשבויים.הובלתהייתה

גביעלאותםהעמסנוולכןאצבע,ינקפולאשהם
הכליםאתלזהותהיהאפשראיהקראק.ורכבהנגמ"שים

מוזר.מראההיהזהעליהם;שעמדוהשבוייםהמוניתחת
שלהם.מהמסענהנושהשבוייםלינדמה

להתבונןכדימק'גרגורוריצץגיפורדג'וןעםביחדהלכתי
בשבישלקחנוהראשוניםהקרבייםהחייליםבשבויים.

מוחלטבניגודועמדובכושרנראוהםבריונים.כמונראו
אמרתילכן.קודםימיםכמהנתקלנושבהםלאומללים

למשהו.זקוקיםאנשיואוהואאםלישיגידמוחמדלרסנן
אוליידו;אתלחצתיאבלזאת,עשיתימדועיודעאינני

אוצבאייםנימוסיםבגלללעשותשצריךמשהוהיהזה
כלפיגדוליםרחמיםאוחמלהשוםחשתילאמסורת.
ישע.חסרילאזרחיםעוללוהםמהידעתיאלה;אנשים
כך.כלמוחלטתבצורהאותםשהבסנושמחתי
רס"ןאתלראייןההזדמנותאתניצלדייוויססגן

כשהפלוגהשמעשהואאמרהרב-סרןבאריכות-מה.מוחמד
מהאוויר.נוספתהפצצהשזוהיחשבאבלהכפר,עלירתה

לאהןאבלרבות,אווירהתקפותספגושהםצייןהוא
רקחמורה.בצורהשלוהיחידהשלהקרביבכושרפגעו

שהייתהאמרוהואקלות,ניזוקושלומהטנקיםשלושה

שלהתקפותלהבחיןיכולתיזאתעםבשפע.אספקהלו
האויב.עלניכרתפסיכולוגיתהשפעההייתההאוויריות

המטיליםהמטוסיםאתידייםבתנועותחיקורביםשבויים

שלושהקרייןלדייוויס,עודסיפרמוחמדרס"ןפצצות.
התכונןוהואממערב,נחתהצנחניםשפלוגתלואמר

אותו.הפתיעושלנוהטנקיםחי"ר.מפנילהגנה
לאומזוהם;מלוכלךאניכמהעדלבשמתילפתע

חליפתשלהפחםשכבותימים.שישהכברהתרחצתי
שליהעוראתצבעורטובה,עדייןשהייתהשלי,האב"כ

שליהטנקשלהאחוריהסיפוןעלעירוםעמדתיבשחור.
מגבתבעזרתיעילהכךכלולאשטחיתבצורהוהתרחצתי

לחושאותםשחינכהמתרבותשבאוהשבויים,רטובה.
זאת.הראוואףהתנהגותילמראהנדהמופיסית,צניעות
והתעוררתיהפיקודבמוצבשנרדמתיזוכראני

ולהמתיןומזרחהדרומהקצתלנועפקודהכשקיבלנו
שבההדרךהקורפוס.מעתודתכחלקחדשהלמשימה

שלההגנהמערךשלהראשוןהקופניעלחלפהנענו
אחרי-בשעותלכן,קודםיוםהסתערנושדרכוהאויב

הרוסים.היוהאויבשלוהנגמ"שיםהטנקיםהצהריים.

אויבחיילימהתובות.בנפרדהתגוללושלהםהצריחים

שאי-המעוקמת,הפלדהגושילידמוטליםהיוהרוגים

לזהותם.כללהיהאפשר
אבטחה,ארגנוהחדש,ההיערכותלאזורכשהגענו

תוכרזשבקרובהידיעהונחנו.ובנשקברכבטיפלנו
ידענובחודש.ה-27בלילאלינוהגיעההפסקת-אש

ספגהלאה'פלוגההסתיים.במלחמהשלנושהתפקיד

לאל.והודינוהתפללנוחייליםוכמהואנוכיאבדה,שום

עלינו,המוטלאתעשינופשוטהאויב;לאידשמחנולא

ותלייניו,חוסייןצדאםשלמבוגדנותםכווייתאתלשחרר

שלהם.האנושיותומחוסרהרפובליקה,משמראנשי
הפעולהזו,הפתעההאויב.אתהפתענובפברוארב-26

היוהפלוגהחיילישלהצוותועבודתשלנוהנועזת

לומראפשר73.אורךבקוכקרבכיוםהידועהההיתקלות

בצבאלפגושמוכניםהעיראקיםהיולאכללשבדרך
יותר,טובומצוידיםמאומניםהאמריקניםארצות-הברית.

הואהאמריקני.החיילהיההאמיתיהמכריעהגורםאבל
בשירותמוחלטתמסירותומגלהעושהשהואבמהמצטיין

זאתועםבקרב,תוקפנייםהיושלנוהחייליםמולדתו.
האויב.כלפיוחמלהגבוההמשמעתהפגינו
איתםלשרתההזדמנותלישניתנהעלתודהאסיראני

זו.בפעולה

הערות
Squadron)Cavalry(Armoredמשורייןסייריםגדוד1.

הואומפקדוק)00[1(,פלוגהעלהממונההמפקדההוא
ו'ה',ק5)00[1פרשים"פלוגות"3מכיל2גדודסגן-אלוף.

שמונה(הוביצריםסוללתטנקים),)14טנקיםפלוגתו-ז'),
מכונאים,הגדוד,מפקדת(מפקדהוכפלוגת"תותחים)
ותחמושת).דלקשלותספוקתחובשים

אתהוכיחהח5)0(לווייניםבאמצעותהניווטמערכת2.
התוואים.חסרבמדברלניווטלוערוךשאיןככלרעזרעצמה

מלוויינים.ויוצריםהמשודריםבאותותנעזרתהמערכת
להיעזרניתןכןהמכשיר.נמצאשבוהמדויקלמקוםחיתוך

לפלוגההיוהקרבבזמןנקודות.שתיביןלניווטבה
למ"פאחדסיור,מחלקתלכלאחד(GPSמכשיריארבעה

לקראק).ואחד

*
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