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סוללותאתמפניםשהמצריםמידעהתקבלבאוקטובר,5שישי,ביום

סימנים,עודהיומלחמה."יש"לעצמי:אמרתימהתעלה.העפר

שבתבערבהמכריע.הסימןהיההעפרסוללותשלהפינויאבל
נעימההיתההאווירההביתה.אלימהטייסתאנשיםשישיםהזמנתי

לאכול.לשתות,ולשוחח,לשבתלהמשיךרצוהחבר'המאור.
להיותהולכתמחרלישון,יאללה,"להם:אמרתיבלילהב-12:00
מלחמה."

תורגלתיכברהימיםששתבמלחמתהלילה.באותוטובישנתי

אומוכןהצבאהאםחשבתילאהמלחמה.שלפניהלילהשללשינה

למלחמהעצמיאתלהכיןצריךאני"לעצמי:אמרתימוכן.לא

תפרוץ."שכנראה

הואהבסיס.מפקדפקר,רןשללטלפוןהתעוררתי5:00בשעה
להתפנותלהתכונןלאשתיאמרתימלחמה.תפרוץשכנראהליהודיע

מהבסיס.בצהריים

אמרתירוח.התרוממותחשתי

עצמיאתשהכנתיהיוםזה"לעצמי,
כטייסיםכברזהעלדיברנואליו."

עצמךאתמכיןאתהכטייס,צעירים.

להפילצריךאתהובמלחמהלמלחמה,

מקוםכאןאיןמולך.שנמצאהמטוסאת
להרוג.רשיוןמקבליםהכנפייםעםביחדכזה.משהואולאבירות

באותיותכתבתילכולם.תדרוךבטייסתעשינובבוקרב-7:00

תדריךליהיהלאמלחמה."היום"התדריכים:בחדרהלוחעלגדולות

למלחמה.כתובתדריךלושיהיהצריךמפקדטעות.היתהוזוכתוב,
אתהכתובתדריךלךאיןואםלאנשים,להגידשצריךדבריםיש

האישיהציודואתעצמואתלהכיןאחדלכלאמרתיאותם.שוכח

מופקד.הואשעליוהאחריותבתחוםולהתרכזשלו
שלטייסותהיא,לכךהסיבותאחתבמתח.היולאהטייסים

בשונהזאתהמלחמה.בתחילתלעשותמהכל-כךהיהלאהמסוקים
מעלעצמךאתלמצואעלולאתהשבהלמשל,פאנטום,מטייסת
בשעהפרצההמלחמהבמלחמה.שאתהשהבנתלפנימערבקהיר-

ולפזרהמסוקיםאתלקחתהיתהשלנוהראשונההמשימה14:00.

המצרים.שלאוויריתלתקיפהמחששלבסיס,מסביבבשדותאותם

אנימה-עצמיאתשאלתילהמריא,התחילוהקרבכשמטוסי

משתגע.שאניחשבתיבזה?משתתףלאשאניזהאיךפה?עושה

פצועים,פינוי-משימותוקיבלנוהמצרים,שלההפצצותהתחילוואז

אלקטרונית.לחימהונשק,ציודהובלת

במהלךטייסתמפקדשלבתפקודהבעייתיותאתלהביןחשוב

המזל,למרבההעניינים.אתלנהלוקשהמתפזרים,המסוקיםמלהמה.
כמעטכישוריםבעלהיהמהםאחדשכלסגנים,חמישהליהיו

לרפידים,כשטסתישגםמשוםחשוב,היהזההטייסת.אתלנהל

שלה.המשימותבשארהיטבפעלההטייסת

עתקהבג'בלהמבצע
ב-10היהבמלחמההטייסתעל-ידישבוצעהראשוןהמבצע

כשהגיעוהמלחמהלפניחודשייםהתכוננוהזהלמבצעבאוקטובר.

אלהיבילי-אוויר.א-201תותחיארבעהמארצות-הבריתלארץ
היסעור.למסוקולהכניסםאותםלקפלשניתןיחסית,קליםתותחים

המסוקבתוךשלהםהטסהשכללואימונים,כמהאיתםעשינו

האימוניםבאחדמיוחדות.בנקודותשלהםוהנחתהמטעןובמתלה

כשהתחילהכך,ונשבר.המסוקיםמאחדתותחבטעותנשמט

תותחים.שלושהרקבארץנשארוהמלחמה
לטיסהמסוקיםשנילהכיןלטייסתהוראההגיעהבאוקטוברב-10

עשריםשליחידהסואץ.לעירמערביתעתקה,לג'בלהתותחיםעם

שצה"למכיווןלטייסת.הגיעהתותחים,שניעםתותחנים,ושניים

אחד,צנחןגםאיתםשלחוהתותחנים,עםהתאמנושכברידעלא

כךקישור.כקציןמארצות-הברית,אזחזרשבדיוקירון,עמוסאת

לוחמים.ושלושהעשריםהתותחניםביחידתהיושבעצם

אמרוהםלמבצע.מודיעיןלהםישאםהתותחניםאתשאלתי

ונתונימודיעיןמהמטהביקשתישלא.

תוכניתכלום.היהולאמטאורולוגיה,

עלהתותחיםאתלהנחיתהיתההמהצע
האווירבצילוםשנראהבשטחעתקהג'בל

קהיר-סואץ.ציראתולהפגיזיחסית,ישר

שהכוונהלי,התבררהמלחמהלאחררק
חיוניצומת-קשרלהפגיזאלאהכביש,אתלהפגיזסתםלאהיתה

מאוד.

תחמושתכמהנקבעלשםשכשנגיעוהחלטנולרפידיםטסנו

יכולמסוק,כלכמוהיסעור,המסוק.למשקלביחסלקחתאפשר

היהברפידיםיותר.הםהאווירשמזגככליותרקטןמטעןלשאת

עשינותותח.מכלתחמושתקצתלהורידהחלטנוולכןמאוד,חם

האחרוניםהדבריםאתקבענוהכוח,עםברפידיםאחרוןתדריך

לטיסה.ויצאנובמבנה,

סוללתישבהשבוסודר,ראםהיהלעברושטסנוהראשוןהמקום
בתקופתלטיסהבבית-הספרטייסתמפקדכשהייתיהוק.טילי

שעשהשליהטייסיםאחדאתהזאתהסוללההפילהההתשה,מלחמת
לאשהםידעתיההוק.טיליאתהכרתישכברכךהחוף,לאורךסיור

בצורהלהםואמרתיקשר,איתםיצרתישם,כשעברנוירידותיים.
ואחר-כךמערב,בכיווןסואץמפרץאתחוציםאנחנו"ברורה:הכי

מכםמבקשאניביחד.נחזורשלאוייתכןמזרח,בכיווןנחזוראנחנו

אותנו."להפיללא

מדרוםסואץמפרץאתהצינויפה.ירחלילהיהזהנמוך.טסנו
ענייןהתעוררכאןההנחתה.שטחלכיווןצפונהופנינועתקה,לג'בל

במקצוע"התותחנים:מפקדליאמרהטיסהשלפניבתדרוךחשוב.

שבוהשטחשלהאווירבתצלוםהסתכלתיגיאולוג.אנישליהאזרחי

מגרשכמויפה,גדול,שטחזההתותחים.אתלהנחיתאמוריםאנחנו

מהאז"שאלתי:מאוד."סלעישטחגםשזהלינדמהאבלכדורגל.
התותחירייהבכלמאוד.קליםהאלההתותחים'לי:ענההואהבעיה?"

היהשהואלנקודהאותולהחזירוצריךלאחור,מטריםכמהקופץ

שאלתיהזה."הזמןאתלנוואיןזמן,המוןלוקחזהאותו.ולאפסבה

תוקעיםאנחנורגיליםבמקרים"השיב:הואעושים?".מהאז"אותו:

אתקושריםאנחנושאליהןמאלומיניוםמיוחדותיתדותבאדמה
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ייכנסו.לאהיתדותוכנראהסלעים,אלאחול,איןכאןאבלהתותח.

פחותשטחזהגבעה.מיןשהואאחר,בשטחלנחותאפשרותיש
הראשון,בשטחשננחתמציעאניסלעים.איןשםאבללנחיתה,טוב
נחליטואזהסלע,אתאברוקגיאולוגים,פטישעםמהמסוקארדאני

לנחות."איפה

קפץהכוח)מפקד(הגיאולוגהסלעי,לשטחטסנועשינו.וכך
לירותאפשרשאיואמרוחזרוהסלעים,האבניםעלדפקמהמסוק,

לאחרהתותחנים.אתשםוהנחתנוהגבעהשללאזורטסנוואזמשם.

הטיליםבילפגועעלוליםאזכילגובה,לטפסלישאסורידעתי

הענן.מתוךויצאתילאחורחזרתיהסתובבתי,גובה,שמרתיהמצריים.
הצלחתי.ולא-ממערבממזרח,-אחריםמכיווניםלגשתניסיתי

בעיהשישברור,ליהיהלהיכנס.לנואיפשרולאההרעלישבהענן

יחידותכמההיוההרעלעצמם.אתוחשפוירוכברהתותחניםקשה.

שעות,כמהתוךאליהםיגיעוהמצריםהמצרים.שלתצפית
עתקהמג'בלאותםלהוציאחייביםקומנדו.יחידתלאהםוהתותחנים

שלושהרקישהצבאבכלכיהתותחים,אתגםלהחזירוחייבים

ל,,ן.י.",
דוה),איההציידשםהאירוע.שור(עתקהבג.בלהשניהתותחהעמסת

שלו.התותחניםואתהשניהתותחאתהשניהמסוקהורידמכן
אמרו,התותחניםההמתנה.שטחמעלהמסוקיםבשניהסתובבנו

לירות.שיסיימועדאותםשננחיתמהרגעדקות50להםשיידרשו

בואוסיימנו,"ואמרו:קשריצרוהםדקות50לאחרהיה.באמתככה
המפונהכולקודםפינוי:שלנוהלשקייםלציין,ישאותנו."קחו
במסוקמחווןאשררדיו,משואתמדליקהואאחר-כךלך,קורא
קרן,פנסלהדליקממנומבקשיםאחר-כךאליה.הכיווןאתמורה

אתלהדליקממנומבקשיםלמפונהקרובנמצאיםכיוכשמעריכים
הקרקע.עלמנורותארבעשהןהטרפז,

אחר-כךאותה.הדליקוהםהמשואה.אתלהדליקמהםביקשתי

שלבמרחקלפתע,ואז,הקרן.פנסאתלהרליקמהםביקשתי
באזורמאוד.גדולההפתעההיתהזולענן.נכנסתימהםק"מכ-3

נמוך.בגובהטסתיעננות.תנאישייווצרוחשבלאאחדאףמדברי,

ענן.בתוךכזהבגובהלטוסאפשראיאבלכאלה.
לגובהלרדתפעם:אףעשינושלאדברלעשותלנסותהחלטתי

5-שלנמוךבגובהלטוסנחיתה,אורותלהדליקלענן,מחוץנמוך,

לגבישליהצוותאתתידרכתיהקרקע.פניאחריולעקוברגל10
שכךאותםלשכנעהצלחתיבסוףספקניים.קצתהיווהםהתוכנית,

שלהמחטאתהזמןכללבחוןהמשנהטייסאתתידרכתינעשה.
כללילהקריאהמוטסהמכונאיואתמהירויותולהקריאהמשואה

לעברלאטלאטהתקדמנוככהנמצאים.אנחנוגובהבאיזההזמן
הכוח.

ממפקדביקשתימהם,סבירבמרחקנמצאיםשאנחנוכשהערכתי
שידליקוביקשתיעפות,רקטותכשראינורקטות.לירותהתותחנים

הטרפזאתמצאנוהרקטות,לכיווןטסנוהטרפז.ואתהקרןפנסאת
החלטתיהזהבשלבנחתנו.אבלזמן,הרבהלקהזההכוח.לידונחתנו

מלחפתהיום"888,



אתניקחושאנחנומדי,מסוכןשזהמשוםייכנס,לאהשנישהמסוק
שנמריא.עדההמתנהבשטחלהישארלוהודעתיהתותחים.שני

שניהעמסתשלהאפשרותאתתירגלנוהמלחמהלפניכבר
בג'בלזאת.לעשותניתןשלאטעןהאווירחילאבלבמסוק,תותחים

בקלותהכנסנואחדתותחבהחלט.אפשרידווקאשזההוכחנו,עתקה
הצליחולאוהתותחניםהמטען,גרירתכבלנקרעאזאבליחסית,

אחרת,לנקודהלטוסהחלטתיהכבש.במעלההתותחאתלדחוף
בזוויתנוטהכשהמסוקנחתתיהגבעה.שלהשיפועמתחילשבה

לתוךהשניהתותחאתלהכניסהתותחניםהצליחוואזקדימה,חדה
המסוק.

חישובעשינובדלק.מאודקצריםהיינוזמן.המוןעברבינתיים

אמרתילנו.שישהדלקעםלרפידיםלהגיעשנוכלבטוחשלא
הדלת."אתותסגוראותםתספוריאללה,יאללה,'המוטס:למכונאי

אחד."אףכאןאיןאותם?תספוראומרתזאתמה"לי:ענההוא

לסרוקאותםלקחשלהםהמפקד"ענה:והואהםהיכןאותושאלתי
משתגע.שאניחשבתיכלום."שכחולאשהםולראותהשטחאת

הגענוהביתה.בחזרהוהמראנוהדלת,אתסגרנוהגיעו.הםבסוף
בדלק.מאודקצריםלרפידים

לאשאתהידענויובל,"לי:ואמרירוןעמוסאליניגשכשנחתנו"
לכך.קרובהיהזהכמהידעולאהםהזה."ההרעלאותנותשאיר

סוריהבלבחילוץמבצע
שמטרתולמבצעיצאנובאוקטובר,12המלחמה,שלהשביעיביום
מכיווןשנעוהעיראקיהמשלוחכוחשלהשיירותאתלתקוףהיתה

ולהנחיתלסוריהלבנוןדרךלטוסהיההרעיוןלרמת-הגולן.עיראק

לדמיר.צייקלביןמופזשאולשלבפיקודוצנחניםסיירתשלכוח

ובמובילימיםבמעברילפגועלכביש,ללכתאמוריםהיוהצנחנים

הראשון,במסוקאותם.לפנותהשנילמסוקלקרואואזטנקים,
אניהטייסת.מפקדסגןקסן,אליהיההטייסהחיילים,אתשהנחית

השני.במסוקהייתי

הנתיב.לגביאותילתדרךוהספיקחזרבשלום,אותםהנחיתאלי

וחומסמלדקיההמובילכבישישהזההנתיבשבמרכזאמר,הוא

הצנחניםשלהמבצעבתנועה.מאודעמוסהזהושהכבישלדמשק,

ואזבחזרה.וטסנובעיהשוםבליאותםפיניתיטסתי,בשלום.עבר
והגעתיחומס-דמשק,הצירעלמאודרבהתנועהיששבאמתראיתי

אותה.לשבששכדאילמסקנה,

ראשי,צנחניםלקציןהרעיוןאתהעברנודודרמתלבסיסכשחזרנו

לעשותפקודהקיבלנואישור.והשיגלרמטכ"להלךהואשקד.מנו

ולפוצץלגשרסמוךהצנחניםאתלהנחית-שעשינולזהדומהמבצע

יותררבמספרלקחתהיהניתןיותר,קרובהיהשהיעדבגללאותו.

זאת,עםאיש.40עםלשםיצאמופז25.במקום40-צנחניםשל

לפנות.וגםלהנחיתגםאמורשהיהאחד,מסוקרקלנוהיההפעם
ואתבירותאתלעבורוצידון,צורדרךלטוסהיתההתוכנית

הלבנוןוהריבעלבקדרךלהמשיךהים,מעלמזרחהלפנותג'וניה,
אמוריםהיוהצנחניםקטייפה.העיירהלידהצנחניםאתולהנחית

קשרוליצורחומס-דמשק,כביששעללגשרקילומטריםכמהללכת

דוד,לרמתחזרהלטוסאמוריםהיינואנחנואותו.שיפוצצולאחר

לקריאתם.ולהמתיןלתדלק

פשוטלמבצעהולכיםשאנחנוטובהבהרגשהנוףמתלהמראנו
חיפהמולבערךהמסוק.עלנפץחומרק"ג400לנוהיואתמול.כמו

הנתיבאתלנולשנותשמבקשיםואמרוהאווירחילממטההתקשרו

עננים,ישג'וניהשבאזורחושביםבמטאורולוגיהשהאנשיםמשום

חבר'ה,"להם:אמרנובעלבק.לכיווןמצידוןשנחתוךרוציםהםולכן

איןרוציםשאנחנוואיפהעננים,יששנטוסרוציםשאתםאיפה
זהבאוויר.נתיבלשנותאוהבלאאניוהתווכחנו.התווכחנועננים."
שלו.המודיעיןאתלמדתשלאנתיבזהולבעיות.לטעויותמקור

גדולאורהדלקנוהקרקע.עלהמפקדשלהיאהאחרונההמלהאבל
הואצידוןמולהחדש.הנתיבאתשירטטהמשנהוטייסבקוקפיט,

החדש.לנתיבופנינוהאוראתכיבינולשרטט,גמר
האנשיםשבחרובנתיבבהרים,לטפסוהתחלנוהחוףאתכשחצינו

הענניםאבלמתחתיהם,לטוסניסיתיבעננים.נתקלנובמטאורולוגיה,

שללגובהערהענניםפסגתמעלעליתיההרים.עלישבוממש

כיווןלפיטסנומוחלט.התמצאותמאובדןסבלנורגל.אלפיםעשרת

כדיהקרקעיהמרחקאתומדדנוהניווןאתלקחנוכלומר,-וזמן

מדויקאינוכזהחישובאבלנמצאים.אנחנונקודהבאיזולהעריך

כשנגמרוהתוצאה.עלהמשפיעיםאחריםוגורמיםרוחשישמכיוון
זאת,בכלנמצאים.אנחנוהיכןבערךידענוהעננים.נגמרוההרים,

בשלום.להגיעקיווינוהכרנו.שקצתשטחהיהזה
בדיוקהיכןלנוברורשלאלו,ואמרתילקוקפיטלמופזקראתי

במקוםבריוקתהיהלאשההנחתהלהיותושיכולנמצאיםאנחנו
גדולשהכבישמכיווןלומשנהכל-כךלאשזהאמר,מופזשתיכננו.

אתהנחתנוהגשר.אתלמצואבעיהואיןרבה,תנועהבווישמאוד

המראנוואנחנוהגשר,לכיווןללכתהתחילוהםהצנחנים.שלהכוח

דוד.לרמתבחזרה
מדווחמופזאתשמעתיהכוחאתשהנחתנולאחרשעהכחצי

שיעוריעשושהסוריםהתברר,אותו.מקיפיםרביםסורייםשכוחות

יכוליםהישראליםמקוםבאיזהעצמםאתשאלושהםמניחאניבית.

בסביבה.גדולהכיהגשרעלשמירהוהציבוכזה,בלילהלתקוף

מדייותרדיברנולבנון.מעלכשהיינואותנואיתרושהםגם,ייתכן

במכ"ם.אותנולראותהיהשאפשרכךגבוה,וטסנובקשר

כוחותהשטח.אתומניריםמלמעלהבאיםשמיגיםדיווח,מופז

בדיקהעשיתיצדדים.משלושהאותומקיפיםשריוניות,כוללקרקע,

מספיקליהיהלאאבלמייד,אותולחלץיכולאניאםלראותמהירה

מכונאיאליבאהמנוע,אתשכיביתיברגעדוד.לרמתהמשכתידלק.
ענייןבאיזהמיידברורליהיהטלפון."לךיש"לי:ואמרמה"ליין"

למרבהאותם.ולחלץלטוסהוראהמהמטהקיבלתיובאמת,הטלפון.

ואתהקסדותאתלקחנולטיסה.מוכןהיהחלופיחילוץמסוקהמזל,
אליו.ורצנוהציוד

למילוט.התכוננוובמקבילגבעהעלהתבצרווכוחותיומופז

ושאצורוחצי,שעהעודאליושאגיעבקשר,לואמרתיכשהמראתי

בנתיבג'וניהדרךהפעםטסנושאגיע.לפנידקותעשרשובקשר

חיי,שלהשיאמרגעיאחדהיתההזאתשהטיסהלמרותעננים.ללא
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שבקושיעדישנתי,לאכמעטשבושבועלאחרעייף,כל-כךהייתי

ומטייסמימייההמוטסמהמכונאיביקשתיפקוחות.עיניאתהחזקתי

ושפכתיהקסדהאתהורדתיההגאים.אתלהחזיקביקשתיהמשנה

התאוששתי.וכךהאוברול,ועלראשיעלהמיםכלאת

וביקשתימופזעםקשריצרתילאזורשהגעתילפנידקותעשר

שמחהשםשהיתהיודע,אניבדיעבדהכוחות.תמונתאתשיתאר

אותם,לחלץיבואשמישהובדעתםהעלולאהצנחניםכיגדולה,

שריוניותהמצב:אתליתיארמופזלמילוט.ברצינותוהתכוננו

העולהחי"רכוחישומדרום-מזרחומדרום,ממערבאותוסוגרות

שלאהלוואיבקשר.ולדברסיכוןלקחתנאלצנוהגבעה.במעלה
ברירה.היתהלאאבלהזה,הסיכוןאתלקחתצריכיםהיינו

המחטטרפז.קרן,פנסמשואה,הנוהל:לפיללכתממופזביקשתי

עלהראתהלאהיאלצד,מצדמעלות60-30רטטההמשואהשל
לי:ענהוהואהקרן,פנסאתלהדליקממנוביקשתימדויק.כיוון
קרוביםהסוריםרבר,שוםלהדליקיכוללאאנימדבר?אתהמהעל"

בסדר,"למופז:אמרתימלא.לאאמנםירח,לילהיהזהמאוד."אלי

הורדתיהמהירות,אתהפחתתיככה."גםאותךלמצואאנסהאני

בקשר:ליאמרמופזלפתעאותו.וחיפשתילאטטסתיהגלגלים,את
מהזהקשר.ל-120קשרמ-70המהירותאתהגברתיעליך."יורים"

להתחמקכדימספיקלאזהכמובןאבלביסעור,לעשותשאפשר
החריףהריחאתוהרחתיבנופוגעצרורהרגשתיטרה...ואזמירי.

נפגע.המסוקשריפה.אבקשל
-נזקיםישאםלדאיתכדילאחידהמוטסהמכונאיאתשלחתי

בסדר.נראהשהכולואמר,חזרהואמשהו.בועראםמשהו,נוזלאם

הםגבעותשלקובאיזהליוהתברריותרגדולההקפהעשיתיואז
שמהםהכיווניםעלמופזשלהדיווחלפיברור,ליהיהנמצאים.
צפון-מכיווןהצנחניםכוחאללהגיעשעליעליו,סוגריםהסורים

מצפון-מזרח,אגיעכשאנימופז,"לו:אמרתיכשהתקרבתימזרח.

קצר."אחדקרןפנסממךלקבלחייבאני

ובמרחקבכיווןשאניוכשהרגשתיהחושים,על-פיהתקדמתי
אתהדליקמופזקצר."קרןפנסעכשיועכשיו,"לו:אמרתיהנכונים

המשכתיחייו.שלהאורקרןהיתהוזואותוראיתיאחת.לשנייההפנס

המשנהמטייסביקשתיהפנס.היהשבוהמשוערהמקוםלעברלטוס
הפחתתיהגובה.אתלילהקריאומהמכונאימהירויותלילהקריא

נמצאהצנחניםשכוחשחשבתילמקוםהתקרבתיוגובה.מהירות

אניאםבדקתילאאפילוביניהם,נחתתיאותם.ראיתיואז-בו

לספורהמוטסלמכונאיאמרתיהדלת,אתפתחתימישהו.עלדורך

סגרנואנשים."40יש"לי:ואמרחזרספר,הואאחד.אחדכולםאת

והמראנו.הדלתאת

חוריםעודשנית,נפגעהמסוקלעברנו.יריהיהשובדקהלאחר

למסקנהוהגענונזקיםבקרתעשינונפצעו.צנחניםושניבו,נפערו

להם,ואמרתישלנוהשליטהלמוצבהתקשרתילהמשיך.שאפשר

הוספתי,הביתה.חזרהבדרכנוושאנחנוהמסוקעלהצנחניםשכל

ביקשתיבדרך.לנחותשניאלץלהיותושיכולצרורותשנישחטפנו

בשלום.דודברמתנחתנולקראתנו.הרזרביהמסוקאתשיוציאו

מצאנו,במסוק.הנזקיםאתלבחוןוהלכנופנסיםלקחנוואנימופז

הדלקבמכליבמנועים,בלהבים,כדוריםשלושה-עשרבושפגעו

כל-כךהמסוקאתשבנוסיקורסקיאנשיאתבליביבירכתיובגוף.

ומשוריין.הזק

החרמרןהיברש
החרמון,כיבושמבצעאתלבצעלמחנייםנוףמתלהמראנוכאשר

הולכים.אנחנומהלקראתידענולא

הטייסתמסוקיכלכאשרבבוקר,ב-7:00רקהגיעההפקודה

מעטכללהוהיאוקמב"ץ,לחימהמנהללמעטבאוויר,היווטייסיה

המשימה.עלפרטיםמאור

הקרקעכוחותכיבלבד,מסוקיםחמישהלאסוףהצלחנו11:00עד
קצרכלליתדריךנתנואותם.לשחרררצולאמסופחיםהיושאליהם

החוםבצהריים12:00בשעהבמחנייםכשנחתנווהמראנו.בלבד
יותר.גרועהיההבלגןרקנורא.היה

ותיקים,מילואיםצנחנישלחבורהלנוחיכתההקטןבטרמינל

שביקשואלהכלשםהצטופפוכןכמונדל.חייםאל"משלבפיקודו

האוויר.במיזוגמחסהלמצוא

כלאתלחררךלצוות,לתכנן,משעתייםפחותלנונשארו
ניתןבלתינראהמתכנניושבעיניהמבצע,אתולארגןהמשתתפים

לביצוע.
החרמון.הרעלמרגמותוכןצנחנים625להנחיתרצהנדלאל"מ

מטרים.כ-2,500וגובהוממחניים,טיסהדקותכ-15מרוחקהחרמון

הכוחותעל-ירימאויםהיהכולוהאזורכיבטוחנתיבהיהלא
היולאכתף.ובטיליבמקלעיםמזויניםשהיווהמחבלים,הסוריים

הלוחמיםכלאתלהעבירזמןמספיקהיהלאכלל.נחיתהשטחי

הלוחמיםאתלהעבירהיהניתןלאהרגילות.ההטסהבשיטותלהר

מטוסלהשיגהצלחנוהטיסה.משךאתולקצרלהריותרקרובלאזור

האחרונות.ההנחתותלשלושנוסף

והרועש.ההומההטרמינלבמרכזבעמידה,כולונעשההתכנון
הנחיתהלשטחילהביאנואמורשהיההנתיבהיתההראשונההבעיה

לביןהסוריההרמוןמוצבביןעברגרועהפחותהנתיבהיו.שלא

כלומר,ק"מ,4-ביניהםהמרחקשמתחתיו.בבקעההמחבליםמאחזי

מקלעים.טווח-צדמכלק"מ2במרחקביניהםלטוסאפשר
לתתבאוויר,סקייהוקרביעייתלהחזיקהציעמהמטהעידורס"ן

מטוסיאתנזעיקעלינו,יירהמישהואםמשותף.רדיוערוץלנו

לשעברקרבכטייסאותו.יפציצווהםלאויבנכוונםהסקייהוק,
לאפס,שואפיםומוצלחתמהירהלתקיפההסיכוייםכיהערכתי,
יפגע.הואעלינו,יירהמישהושאםידעתי,בהווהמסוקיםוכטייס

תקיפהלבצעשניתןאמרתי,לעשות.אפשרמהאותישאלעידו

המחבלים.הסוריםעל-שעותכ-4-ההנחתהזמןכלבמשךרצופה

שהתקיפהלי,ולהודיעהמטהעםלבדוקדקותארבעבדיוקלולקח

ישראלבנילחצייתבדומה-לחצותאיפשרהדברמאושרת.הזאת

משניועשןאשעמודיהמאוים,השטחאת-סוףיםאתבחרבה

צידינו.
האווירצילומישלפירקלאנחיתה.שטחיהיתההשנייההבעיה

להנחיתרצינוואנחנוההרבמרומיטיפסשהנתיבאלאכאלה,היולא
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ניתןלאמשהו,מוצאיםהיינואםשגםכךהרכס,עלהצנחניםאת
משואתלאוכןבחשבוןבאלאנוסףוסיבובבמדויק,לשםלחזורהיה

לטוסאמורשהיהבג,רןהחבלהפלוגתמפקדאתשאלתירדיו.
ענהוהואלסימון,אדומיםפנליםלהםישאםהראשון,כמטוסאיתי
שננחית,היכןהראשוןבזוגאתכםננחית"אמרתי,כך,"אם"שכן.

הרכסבמורדתלכובאזור,אפשרייםנחיתהמשטחיתמצאואתם
אתלסמןכדיהאדוםהפנלאתהמשטחמקוםמולבדיוקותפרסו
הנחיתה."לשטחהסופיהנתיב

לקחתיכולנוהחוםעומסבגללהתדלוק.היתההשלישיתהבעיה
כאשרוסבב.סבבבכללתדלקעלינווהיהלוחמים,25רקמסוקבכל

המכליתהמסלול,עלנוחתהמסוקהרגילה,בשיטהמאורגןהתדלוק

הדלק,צינורעםלמטוסניגשממנה,יורדהמכונאיאליו,מתקרבת
מרחיקהצינור,אתמקפלהדרושה,הכמותאתמתדלקאליו,מתחבר

אפשראזורקהמכליתאת
בשבילזמןמספיקהיה

החלטתיהזה.התהליך

באמצעותזאתלפתור

בשוליהמכליותהעמדת

שלבמרווחיםהמסלול,
ביניהן,מטרכ-100

עדפרוסהדלקכשצינור
המנועהמסלול,למחצית

יושבהנהגהזמן,כלפועל

עומדוהמכונאיבמכלית

מסוקכללמסוק.ומחכה
המסלולבאמצעינחת
המכונאיאלמעטוייסע

במהירותיתדלקווזה

נכנסיםשהצנחניםבשעה

הקרקעי,המפקדמאחור.

התדלוק,עלהאחראי

עליו,כעסתיכל-כךמרי.מסוכןשהדברבטענהלהצעתיהתנגד

בכךליעזרולמזלו,לשמחתיבו.לירותמסוגלשאנישהרגשתי

עםזאתשיסדירלישאמרלשעבר),מסוקיםטייס(הבסיסמפקד

הקרקעי.המפקד

הואבהטסה.לשלוטשרצההבקרה,קציןהיתהרביעיתבעיה
זמןהיהלאאותנו.להטיס""כךורצההמתנה,ומעגלינתיביםתיכנן

אתתיכננתישכברלו,אמרתיולכןההמתנה,בשטחילסיבובים
ביןקבועמרחקעםאוויריתרכבתכמונטוסושאנחנוהטיסות

אתהתואמיםזמןבהפרשיהתעופהמשדהנמריאפשוטהקרונות;

מושפל.במבטזאתקיבלהואהדרוש.המרחקהפרש

רצוהםהטסתם.צורתאתלסגורצריךהיההצנחניםעםגם

ברור,היהאולםיחידות.לפיולטוסבשדה,עודעצמםאתלצוות

ובתנאיםהחשיכה,עדההראלכולםאתלהטיסנספיקלאשכך

מהםדרשתיבחושך.לשםלטוסהיהניתןלאשםששררוהקשים

לאחרעצמםאתולצוותמסוקבכללוחמים25שלבקבוצותלטוס

קצרתדריךלעשותעודהספקנוזאת.קיבלוהםההר.אלשיגיעו
עייףכל-כךהייתינדלשלהתדריךבזמןהכוח.ולמפקדילטייסים
הטרמינל.רצפתעלשנרדמתי

השכפ"ציםערימתעלהטייסיםהתנפלומהטרמינלכשיצאנו

היתהמפחדים."הטייסיםואבוי,אוי"לעצמי:אמרתישם.שהיתה

שהטייסיםברורוהיהשכפ"ץ,עםשטסנובמלחמההראשונההפעםזו
למה.בדיוקיודעים

טסנו(שלי2מספררפפורט,עודדעםדיברתילמסוקיםבדרך

אתלכבושהמשימהחשיבותלוברורהאםאותושאלתיבזוגות).
אמרתישכן.ליענהוהואלהסתיים,עומדתכשהמלחמההחרמון

אתהשלי.2כמספרבךבחרתיהמשימהשלחשיבותהבגלל"לו:

בכלההרעללוחמיךאתלהנחיתחייבואתהאמיץ,אתהנחוש,
אתלבצעאוכלולאהטיסהבמהלךמשהולייקרהאםגםמחיר

שלחומרמאותונוצקעודדזאת.יעשהשהואידעתיהמשימה."
אשרהאוסטרלים,החיילים

שיניהםשנעצומרגע

ממנה.ירפולאבמשימה,

המוביל,הזוגהמראנו,

שעתיים-14:00בשעה

למחניים.שהגענולאחר

חומהרבצההארץ

לרגלינו.מחוםומעולפת

והתחלנודןתלאתעברנו

לאעסל.בוואדילעלות
לאאחד,לאףדיווחנו
לאגםאחד,אףעםדיברנו
עצמנו,עםרקבינינו,
הכדוריבואמאיןשואלים

בארץאחדאףכיהראשון,

היכןעדבוודאותידעלא

והמחבליםהסוריםהגיעו

בחרמון.

הסוריהחרמוןממוצבהמיתמרבעשןהבחנולמעלהבהסתכלנו

טסנושני.מצדשבבקעההמחבליםוממאחזיאחד,מצדהרכסומכל
הוואדיותאתספרנוהגבול,אתחצינועלינו.ירהלאאחדואףביניהם

בכבדותדרכנואתגיששנוהרכס.קועבראלימינהפנינווברביעי
לנחות.מקוםהיהלאלמעלה,כשהגענוהתלול.במעלהובאיטיות
נשארוהאחורייםהגלגליםהתלול,המדרוןאלהאףגלגלאתהצמדתי
עדהאחוריתהדלתאתלפתוחהמוטסמהמכונאיביקשתיבאוויר.

עלהתיישבוהםתקפצו."צנחנים?אתם"לחיילים:ואמרתיהסוף

שעמדהקצרבזמןדבר.שוםשברלאמהםאחדאףוהחליקו.הרמפה
קשת.כמטחוויהסוריהמוצבאתוראיתיסביבהסתכלתילרשותי
הפוגה.ללאאותוהתוקפיםהאווירחילטייסיאתבליביבירכתי
המכונאיסגרקפצושכולםלאחרסיכוי.לנוהיהלאפשוטזאתבלעדי

עודדלעברמבטזרקתילהמריא.שאפשרוהודיעהדלתאתהמוטס

כארז.בחוראותו,הערצתילי.וממתיןמרחףבאוויר,היהכברוהוא

לאלנוולצאת.הצנחניםאתלהעלות

ע

*
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הווארי,תוךאלעמוקונפלנומעלות,180שלפנייהתוךהמראנו
ההרבמורדבמהירותטסנוקלים,כשהיינועכשיו,מסתור.מחפשים

מטפסהשניהזוגאתראיתיאותוכשחצינוהישראלי.הגבולעבראל
קודמלתלבקרהודעתיכראוי.עובדשהתכנוןוידעתיההר,במעלה
מלהחציאפילואמרנולאאזעד(הזאתהעובדהאתלצייןאחת

חונותהמכליותאתראיתיהנחיתהלקראתלמחניים.ודהרנוברדיו)
השנימהצדהצנחניםאמצעו,עדפרוסיםהצינורותהמסלול,בצד

התדלוקזאת.לעשותשנוכלוידעתיאיש,25שלבקבוצותעומדים
מוכןהיהכרגילעודדבפנים,היוכברהצנחניםדקות,שתינמשך

האדומיםהפנליםאתראיתיהרכסלמרגלותכשהגענושוב.והמראנו
לפעמיםיכוליםהצנחניםשאפילולעצמיואמרתיהמורר,עלפרוסים
הםהרכס,עלהפנל,בהמשךלהפתעתי,ואחראים.מסודריםלהיות
גלגלישלושתאתלהעמידהיהניתןשבומשטח,למצואהצליחו
חןשמצאהשניהרברהאחורית.הדלתאתלפתוחואפילוהיסעור
היוככרהצנחניםנחיתהשטחיעלשומריםכמהשמלבדהיה,בעיני
האווירשחילהכבדהההפצצהבחסותמתקדמיםליעדיהם,בדרכם

בשתילנושעזרשישי,יסעורהצטרףהרביעילסבבממילא.להםנתן
האחרונות.ההנחתות

ונאלצנוהסדיר,מהלכואתאירועיםכמההפריעוהמבצעבהמשך
מסוקיםשלושהכנו.עלהסדרששבעדבשטחנולהמתיןפעםמדי

אתלתגברכדיההרשלהסורימהצדהגיחוימ-8מסוגסוריים
אחדשלנו,הקרבמטוסיעל-ידיהופלמהםאחדבהר.כוחותיהם
מכןלאחרלשטחם.חזרהפנהוהשלישיההרצלעאלהתרסק

מעלהצדדיםשנישלקרבמטוסיביןאווירקרבותכמההתחוללו
ועלמטוסינועל-הבחנהבלי-הסוריםירובמהלכםהזה.האזור

עלקשההפגזההיתהכךעלנוסףקרקע-אוויר.טילימטוסיהם
כמואותהעקפנופשוטממש,הפריעהלאהיאאךלמעלה,הנתיב

כל-כךירהמילבררניסיתיהמלחמהלאחריישוב.מקוםשעוקפים
כוחותינו.אשהיתהשזווהסתבר,הנתיבלעבריפה

נפסקהלאשעות,ארבעשנמשךהמבצע,כלשבמשךלציין,יש
המחבלים.מאחזיעלהכבדהוההפגזההסוריםמוצביעלההפצצה

לתכנוןחוזריםבהנחתותינו,המשכנוהמהומהמעטששככהברגע
גםהבאנובעולם.מלחמהאיןכאילוהאווירית,הרכבתשלהמקורי

הסבביםבאחדהספקנו,ואפילותחמושתן,על120המרגמותאת
-הכוחכלאתלהובילכשסיימנופצועים.שנילפנותהאחרונים,

מוחלטת.חשיכהשררהכבר-סבביםב-30צנחנים625

אפילוג

הגזרהמפקדהלךההמראהלקראתהמטוסיםאלהלכנוכאשר
ואמר:החיללמפקדוטילפןהטלפוןאלהאווירחילשלהצפונית

לבטל."ממליץאניזאת,לבצעסיכויאין"

לווהעבירלרמטכ"לוצילצלהקועלהשאירוהאווירחילמפקד
החרמון."אתלקחתמוכרחים"אמר:הרמטכ"להזאת.הדעתחוותאת

הזה,בקרבצנחניםשייפלומוכןאתהאם"אמר:האווירחילמפקד

לחימהומשיטותמנהליםברורבאופןחרגנוהזההמבצעבתכנון
האישוריםאתלקבלזמןהיהשלאומכיווןאז,עדשתורגלו

אפשרי.לכישלוןאחריותעצמםעלהמפקדיםלקחוהמתאימים,
אחדהרוגשלבמחירהצנחניםעל-ידינכבשוהסוריהחרמוןמוצבי

האומץ.שכרזהופצועים.ושלושה

ניצלוהפצועים
נאמרלרפידים.טסנובחרמון,המבצעלאחריוםבאוקטובר,ב-22
הנחתהלהנחיתצריךשאותהצנחנים,חטיבתלנושמחכהלנו

פצצות,שמרובהיתה,הבעיהה-101.הקילומטרבאזורמנהלתית
היתההראותהמלחמה,ימיכלבמשךבאווירוהלחותאבקעשן,

לעצמי:אמרתימסוקים.שמונהאחריהובלתיאפס.כמעט-גרועה
לבצעשלאהקרמיתלמפקדההמלצתיכאן."לטוסאי-אפשרפשוט"

מהלדעתיכוללאשאתהמשוםקשה,המלצהזוההנחתה.את
דבקאנישמטבעימשוםגםקשהליהיהההנחתה.שלהחשיבות
לרפידים.חזרנובוטלה.והמשימהכךהמלצתיזאתבכלבמשימה.

רבע19:00.בשעהלתוקףלהיכנסאמורההיתההפסקת-האש
כמוהתעלה,כללאורךקשהבהפגזההמצריםפתהוכןלפנישעה
היוחופשית.אש-הכליםכלמלחמה.בכלנוהגיםוהסוריםשהם

פצועים.כמאהלנו
הםהפצועים.אתלחלץכדינשלחושלימהטייסתמסוקיםשני

הצליחולאהםהקשיםהתנאיםבגלללנחות.וניסולתעלהמעלטסו

לרפידים.וחזרוהמשימהאתלבצע

פצועים,מאהיש"הפיקוד:ממוצבטלפוןקיבלתיהזהבשלב
תחשובחילוץ.לבצעהצליחולאלשםשטסושלךהמסוקיםשני
טייסאתאיתילקחתיהרבה.חשבתילאלעשות."יכולאתהמה

אלינוצירפנוביותר.הטובהמוטסהמכונאיואתביותרהטובהמשנה

איתילעבודלהםואמרתיהבקרהליחידתהתקשרתיוחובש.רופא

התעלה.לעברטסנוצמוד.

שלחזקריחנורא.אבקמוחלטת.חשיכהשררההתעלהמעל
אתמריחיםלאקרבבמטוסשריפה.ואבקדםזיעה,של-קרבשדה
המגעלקוסמוךנקודותבעשרותנחתנומריחים.במסוקאבלזה,
כשבעיםהלילהכלבמשךאחדבמסוקלפנותוהצלחנוזו,אחרבזו

תעופהשרהלפאיד,שנייםאואחדפצועפעםבכלפינינופצועים.
נמשךהמבצעגדול.שדהחוליםביתהיהשםהגדול,לאגםמערבית

שישלחומהמפקדהביקשתיהיום,כשהאירבוקר.לפנות5:00עד
מותשים.שהיינומשוםלהחליפנואחריםמסוקים

האוויר,חילמפקדפלד,לבניאחדיוםסיפרתיהמלחמהלאחר

זאת,"לבצעצריךהייתלא"הזאת.הבלתי-אפשריתהטיסהעל
ענה,משנה,"לא"אמרתי.פצועים,"שבעיםהצלתיאבל"הפטיר.

ומסוק."שלםצוותטייסת,מפקדכל-כךלסכןמוצדקלא"

לאלוהיםמודהאניבחיי.הגדוליםהימיםהיושאלהספק,אין
צהכיפורים.יוםבמלחמתטייסתמפקדלהיותאותישאייש

48%
טייסים."שייפלומוכןאני

מלחמההיוםא8%814ן%4%שך


