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אפרים.אמדידי,"אין"
צרחתיירי?"איןאומרת,זאתמה"

ך

יריאין
1973באוקטובר,6אחר-הצהריים,שבת
הצטמצםשחלפהבשעההסמ"פ.ישראליעודדאחריקצרבטורנסענו

החשוףהמישורמןדרכנואתעשינוטנקים.לארבעהמשבעהמספרנו
109.מוצבשלהדרומיתהרמפהלכיווןקחטניההנטושלכפרמצפון
עדאותנווליווהכפרמבתילעברנונורוקלמנשקארוכיםצרורות
פגועיםטנקיםפזוריםהיועזבנואותובשטחהירי.מטווחשיצאנו
ענןהעלהלעברנובמהירותשנסעטנקעשנים.עדייןחלקםרבים,
בקוניטרההנפגעיםאיסוףמתחנתששבהמ"פרקצביקהזההיהאבק.

טנקים.חמישההיינוכעתשלו.קשרהטעןגופתפינוילאחר

עלוסמיךעשןוענניעזותהתפוצצויותשתינשמעולפתע

כמעטספורים,מטריםשלמטווחנתקלעודדשלנו.הטורמתהילת
קחטניהביןמהוואדימשמאלושצצוסורייםטנקיםבשניוהתנגש

בהםופגעפגזיםשנילעברםירההואתנועהכדיתוךננס"."לגבעת
הפלוגהבחודנתקלנוובערו.בוואדיעמדוהכליםשניזה.אחרבזה

מופניםהטנקיםתותחילצידיו,ועמדנובמהירותכנסנוהשלישית.
לאנוספיםכליםמעינינו.ונעלםשהתעקלהוואדיהמשךלכיוון
נראו.

המשיךעודדהתפצלנו.וצביקהעודדביןקצרההתייעצותאחרי

טומנתלאהדרומיתלרמפהשהדרךלוודאכרייחיד,סיורבדרכו,
נוספות.הפתעותבחובה

מאודסמוךהוואדי,מעלהגבעהשלהדרומיבמדרוןהתמקמנו

נשכחיםסיר-סא88שן



מהתאיםהפגזיםשלארגון-מחדש"מלא"וביצענוהכפרלחורבות
ההרוסיםהבתיםאתרבבחשדבחנתייותר.לנגישיםהמרוחקים

נתקלנורבים.סוריםחי"ראנשיעדייןנמצאובכפרשמולי.למחצה
נראו.לאעדייןהםהזהבחלקהכפר.שלהצפוניבאזורבהם

מאחורינוהסורייםהטנקיםמןשעלוהאש,להבותלאחור.הבטתי

לאט.דעכואנשיהם,עלובערו
סביבנו.נחתקטיושותמטחרצופות.מבהילותשריקותשמענוואז

הענקייםהרסיסיםמןלחמוקכדיהמפקדבתאבמהירותהתכופפתי

הרקטותעםשליהראשוןהמפגשזההיהעבר.לכלשהתעופפו
התרוממתיכל-כך.המטעההנשיהשםבעלותהנוראותהרוסיות

העציםביןאנטנותשלבתנועההעיןבזוויתוהבחנתידקהלאחר

שלנוהכליםארבעתביןהקיצוניהייתישמימיני.הגבעהבמורד
בכך.שהבחיןוהיחידי
האנטנותמחבואים.במשחקילדכמוהרגשתיבחוזקה.פעםליבי

העצים.ביןלהסתתרכמנסהנראההטנקסורי.לטנקמחוברותהיו

לפגועיכולתילאבי.מבחיןהמסוגרבטנקשמישהוהיהנראהלא

התותחקנהאתלהנמיךהיהניתןלאעמדתי.שבוהמקוםמןבו
ומשמאלי.מאחורישעמדוהכליםשלושתאלהבטתיכזאת.בזווית

וטרודים.חיווריםנראוהמפקדים

לבדי.לפעולהחלטתי

והשלמתיבוואדיהעשניםהטנקיםשניאתעקפתילאחור.גלשתי

ראיתישאותובטנקהבחנתיממנימטרים50שלבמרחקעיקולו.את

היהלאהואלעברי.ישירותמכווןהיהשלוהתותחקנהמהגבעה.

100שלבמרחקעמדשלישיוטנקנוסף,טנקעמדמאחוריוהיחיד.
מאחוריהם.מטרים

אחת.בבתעצרהטנקהנהג.לשניצעקתיעצור!""
הראשון.הטנקלעברוהתותחהצריהאתבמהירותהסטתי
צעקתי.אש!""

נורה.לאהמיוחלהפגז
אפרים.אמרירי,"אין"
צרחתי.ירי?"איןאומרת,זאתמה"

לתשובהציפיתיכאילובראשי.שחלףהראשוןהמשפטזההיה

מנומקת.

המפקד.שלהחירוםירימנגנוןאתשכחתירגעאותושלבלחץ
אתשכחתי"לאפרים,הטעןבורקוקראתירה,"בסדר,זה"

הנצרה."

הדברהתותח.יריאתהנועלתהנצרהעלאחראיקשרהטען

התותח,שלהקטלניהרתיעהממסלוללצאתפגז,לטעוןלומאפשר

הירי.אתלאפשראזורק

לאאישאדיר.נפץבקולמיידהתלקחמוליוהטנקנורה,הפגז
ממנו.להיחלץהספיק

נפגעהטנקנוסף.פגזוירינוהשניהטנקעלכוננתיבמהירות

נראומשופמיםצוותאנשיושנינפגעו,הצריחמדפילבעור.והחל
החוצה.קופצים

לתאחדרבאחוריושנורהוהפגזלחמוק,ניסההשלישיהטנק

לאעדייןהואאךממנו,היתמראפורעשןמייד.נעצרהטנקהמנוע.

מבוהלת.בריצהאותונטשצוותוהתלקח.
ביןשרצוהצוותיםאנשיעלמקלעיםבאשפתחנוואניאפרים

שבכפר.והמבניםהטרסותמסתורלעברהמצהיביםהקוצים
עליריכך.עלרבצערחשתילאבכולם.פגענושלאלינראה

דמויותיוםאותוערגבורה.מעשהלינראהלאבורחיםאנשיםגבות

קרטון.מטרותהיויריתישעליהןהיחידותהאדם
כליםנמצאנו.שבההרחבההוואדיפתחתאתבמהירותסקרתי

ההתרחשות,לכיווןמופנהכשהתותחלהסתובב,בלינראו.לאנוספים
מאודקרובחלפנוהוואדי.מןבמהירותויצאנואחורילהילוךשילבנו
עודד.פגעשבהםלטנקים

בהפתעההבחנתישלנומהפלוגההלוחמיםלעיניכשנגלינו

התפוצצויותונשמעובוואדישנעלמנוברגעשכןשבפניהם.ובהקלה

הואהמיתמרהעשןוכינפגענוכיכולםחשבושחורעשןענניועימן

שלנו.מהטנק
או-קיי.באצבעותיוסימנתיידיאתהרמתי

האויב.מכלינקייההדרומיתלרמפהשהדרךבקשרדיווחעודד

הגבעה,במורדהנוספיםהטנקיםשניעםגלשהמ"פרקצביקה
הדרומיתלרמפהשהובילהמשובשהכבישעלעלינוקצרהובשדירה

הטור.בסוףכשאני

הנחרותאגררף
שתיביןבמפגששריגצחקיעםהשניםרבתחברותישלראשיתה

רובבשריון.הצבאיהשירותבמהלךשוניםמרקעיםנעריםחבורות
קציניםהתגוררושבההשרוןשברמתמגןנוהמשכונתהגיעוחברי

ויצמן,עזרבר-לב,חייםאתלמנותהיהניתןבהםרבים.בכירים

הרצלגדרון,משהגנדי"),"(זאבירחבעםגביש,ישעיהואדן,אברהם
אחרים.וטוביםורביםגבעולישאולגיאור,חנןחפץ,יעקבשפיר,

האלההקציניםלרובהיוה-70שנותבתחילתהישראלי.הצבאצמרת

לא1971,אוגוסטשלנו,הגיוסבמחזורבצבא.ששירתושנייםאובן
כיחידהכמובןרצויקצינים.לקורסהגעהאיעללחשובאףהיהניתן

מאיתנוגדולהקבוצההגיעהבצבאדרכנובתחילתלפיכך,מובחרת.

טיס.קורס-ביותרהמובחרלקורס

מוקדמים.בשלביםכברמהקורסלהיפרדנאלצוהחבורהבנירוב

היההשריוןחילהימיםבאותםקצרה.היתהלשריוןהדרךמשם

סייםהואהימיםששתמלחמתאתתהילה.ועטורתפארתובשיא

כליואתוהעלההאויב,יעדיאתשטף-ביותרמרשימהבצורה

וכמלךומשופרים,חדישיםבטנקיםמצוידהיההחילואש.בעשן
לכולנו.מאורמושכתחלופההיההקרב,שדהשלהבלתי-מעורער

שתחושותידענו,לאבשריוןשעשינוהפיקודיהמסלולבמהלך

פקודה.ביוםבעוכרינויהיובנושהוחדרוהיתרוביטחוןההתנשאות
הקיר.שעלהכתובתאתקראלאאיש

גיוסמחזורשהינונובמבר,למחזורהצטרפנולשריוןכשהגענו

הקבוצות,ביןהגדוליםההבדליםאףעלומושבים.קיבוציםבנישל

כאילוהיום.עדהמחזיקיםמאוד,טוביםחברותקשריבינינונוצרו

מחברינולחלקבכירים,קציניםשלמשכונהשבאנובכךדיהיהלא

היינועת.באותהבשריוןלקציניםמשפחהקשריהיוהקיבוצניקים

שף888888',נשבציםסיפונים
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ביותר.טעוןגיוסמחזור

טנקיםמפקרילקורסכשהגענוהפתיחהשיחתהיוםעדליזכורה
גדול,באולםצפופותבשורותאותנוהושיבולשריון.בבית-הספר

דיברהואדברים.נשאבית-הספרמפקדעמומה.היתהבושהתאורה

יראהשלהיתההאווירהמוחלטת.רממהשררהובאולםכתקיפות,

שהורה-ירוקה,במפההמכוסההשולחןכמרכזלפניו,ופחד.

ירקרקהנחושתעשויוזקור,קפוץאגרוףשלפסלוןניצבההיל,צבעי

המפקדליטףנאומוכעתהשריון.גיסותסמל-הפרזל"אגרוף"-

מיפנים.מסבירתלאומאודמאיימתהיתהדבריונימתהפסלון.את

מייודה,-שריונאיתהופעהעליקפידשלאמייודח,-ילמדשלא

חשבתיפנים,קפלתאחלההלאה.וכןויודח,ייעצר-שמירהשישכור

והאטימותהמרובעותשליהצבאיתכקריירההזהכשלבבליבי.

העצבים.עלליעלובשריון

אולקרוא,היתההאחרונותבשניםשליהמרירותההנאותאחת

ובכיריםזוטריםמפקדיםאותםכלשלהקרבותמעלליעללשמוע

תחתהלקוייםההחלטותוקבלתהתפקודשירותי.במהלךשפגשתי

כללהזכירולאשהפגינו,הלבמורךלומרשלאמהם,רביםשלאש

הלימודיםבאולמותשהקרינווההתנשאותהביטחוןאתוכלל

נרכש.ידעאינומסתבר,לב,אומץהאימונים.ובמסלולי

***

ירדנוהטנקיםמפקדיקורסשלהתורתיהחלקשהסתייםלאחר

ימיכמהלאחרהחי.והיריבשטההאימוניםלשלבבדרוםלשבטה

דרשהמג"דהגדודי.ההרצאותלאולםבדחיפותנקראנואימונים

והמדריכיםהחניכיםכלאתולכנסמיידהאימוניםכלאתלעצור

תאונותשלחריגמספרהיתההדחוףלכינוסהסיבהחירום.לשיחת
כאותםומדריכים.צועריםנפגעושבהןהמגחים,בפלוגותאימונים

מגח,שנקראאמריקני,פטוןטנקטנקים:סוגישניבשריוןהיוימים

שלהפעולהגזרתשוט-קל.שנקראמשופר,בריטיצנטוריוןוטנק
סיני,ובחולותבדרוםהיתההרכיםהגומיזחליבעליהמגחטנקי

בעיקראךמקום,בכללפעוליועדוהברזלזחליבעליהשוטוטנקי

המטורשת.וברמת-הגולןהארץבצפון
לוחםהיההואיראה.ומטילזועףאדםהיהיפהעמירהמג"ד

הגרודחניכיבראשכאריהלחםבסיניובמלחמהחת,לבליעשוי

כניסתלפניבמקומם,התיישבוהאנשיםשרובלאחרומדריכיו.שלו
כולם,קיבוצניקיםחניכיםשלקטנהקבוצהלאולםנכנסההמג"ד,

מפקדסגןהיהשריגרןשאחיוצחקי,רבבביטחוןהובילושאותה
כלבמשךיפה.עמירשלהצעיראחיוואייל,לשריון,בית-הספר

אחיהםוביןואיילצחקיביןסמויהתחרותהיתההצבאיהשירות

שהשנייםלמרותעמיראתבתפקידתמידהקדיםשריגרןהגדולים.

בתאונתנהרגעמירכאשרהסתיימההתחרותגיל.אותובניהיו
דרכים.

חניכיםכמהדין.פסקיללאראווהמשפטמעיןהיההחירוםכנס

היושביםמולרגליהםעללעמודהתבקשוהמגחמפלוגותומדריכים

על-אישיתתוחקרווחבושים,פצועיםהיושכולםהחיילים,באולם.

פציעתם.נסיבותאתוסיפרוהמג"ד,ידי

עוליםהנהגיםהטנק.מקצועותכלאתהחניכיםלומדיםבקורס

נהיגה.לומדיםהצריחואנשיותותחנות,טעינהומתרגליםלצריה

התגלההמגחבפלוגותהאלההתפקידיםחילופישלהמעשיהתרגול
והתותח,הצריתמכשיריביןונלכדונפצעוהנהגיםמאוד.כבעייתי
לחבורותמיומנתהלאבנהיגתםגרמולנהגים,שהפכוהצריה,ואנשי

הנפגעים.ביןהיוהמדריכיםגםולעצמם.הטנקיושבילכלולהבלות

נסבררךהנוסעים.מהטנקיםוהועפוממושביהםנותקומהםשניים
יחסית.קלההיתהפציעתם

חר-כאופןדורשאניכאן,היושביםכלשלהאישיתלטוכתם"

אמרואילך,"מעתהזהירותומשנהלבתשומתיותרהרבהמשמעי
כצירישעמדוה"נאשמים",כלשלו.הפלדהעיניאתכנוונעץעמיר

שבקושימטופשים,גםאךוחבולים,מסכניםכל-כךנראוהכמה

מלצחוק.התאפקנו

סגוליםוענביםלבבהקלוץ
הכיפוריםיום-בצהרייםשבת

בקוניטרההחזית"ל"ביתמצפוןמצהיבדרדריםבשדהפרוסיםעמרנו

שלצהוב-שחוררצףהםודרומההרמהמרכזהקיץבסוףוהמתנו.
בזלתסלעימבצבציםשמהםשרופים,רובםקוצניים,משטחים

ובערוציהחרמוןבמורדותרקנמצאהירוקהצבעהרוסות.וטרסות

יצאנושהינושבוהמגודרמהמבנההרמה.אתהמבתריםהנחלים

74,מג"דנפשי,יאירשלהוראתוזוהיתהבצהריים.13:00בשעה

הטנקים.חניוניכלביןשעבר

צפויה,אטילריתלהפגזהאוקרב,יוםלקראתכוננותשלבמצב

בריכוזיימצאוולאפזוריםיהיושהטנקיםלכךרבהחשיבותהיתה

צפוף.
פוצלהרמת-הגולן,קולאורךחירוםבהיערכות188,חטיבה

אחתמפלוגהמורכבהיההצפוניהכוחודרומי.צפוני-כוחותלשני

ומשתימחלקתיים,בריכוזיםשנערכהח',פלוגהיאיר,שלמגדודו

הדרומי,הכוחוב'.א'פלוגות-שלנו53גדורשלתגבורפלוגות

ו'ומפלוגותבגדודוג'מפלוגהמורכבהיה53,מג"דשלבפיקודו

74.מגדודוז'

לנו.הסמוךהכבישעלהרס"פשלהקומנדקרעצר13:50בשעת

חבריעםעמדתיצוותו.עכורהארוחהאתלאסוףירךטנקמפקרכל

בחלוקתלתורנושהמתנובשעהוצחקנושוחחנוהקומנדקר,ליד

קולותנשמעועברמכלהשלווה.אחתבבתהתנפצהלפתעהאוכל.

הרמתיבשמים.נשמעאוזנייםמחרישמטוסיםורעשאדירים,נפץ

ממורדותהתרוממועשןפטריותעשרותאחורה.והבטתיעיניאת

בלהקלהבחיןהספקתימכ"ם.ומתקניאנטנותהעמוסאביטלתל
לכיווננואפסיובגובהבמהירותטסהתל,אתשהפציץהמטוסים,

הסמליםכמעט.הטנקיםאנטנותבגובהמעלינוחלףשניותותוך

מחריד.היההרעשהסורי.האווירחילשלהיוהמטוסיםכנפיעל

תמונותליהזכירההחולפיםהמטוסיםגחונותאלהמפחידההקרבה
מתחתרועדתשהאדמהחשתיבטירוף.לטנקיםרצנומלחמה.מסרטי
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ובהלחטוף,שהספקתיקרטוןקופסתהחזקתיבידירגלי.לכפות

כהים.סגוליםוענביםטרייההלה
מהצריח.הצוותאנשיליקראוכבר!"ובואהאוכלאתזרוק"

נזירשלהתמונהבראשיחלפהבליבי.אמרתיכלום,"זורקלאאני"

בשיהואוחזוארץשמיםביןצוקעלהתלויזן,חוכמתמהספרזן

גדוליםענביםועליהברבגפןלצידומבהיןהואכשלפתעמטפס,

הואהשנייהובידובשיה,לאחוזממשיךהואהאחתבידוויפים.

עםטיפסתינופל.שהואלפנישניותלפיוותוחבםהענביםמןקוטף

השתחלתיהטען,לבורקואותהמסרתיהטנק,עלבמהירותהקופסה

לקשר.והתחברתיהמפקדלתא

שיגרוצביקהאליו,שיחבורטנקיםכוהביקשהואשלנוהתנועה

כלים.שבעהנותרנוהמיר.חייםשל1מהלקהאתבמהירותאליו

השטהאתוסקרנולזה,זהסמוכיםמאולתרותיריבעמדותהתמקמנו

בטוריהבחנומאיתנוק"מכ-4-3שלבמרחקמשקפות.עםשמולנו

נקודותשהורות.כנקורותנראוהטנקיםלעברנו.נעיםארוכיםשריון

המ"פ,לצביקההדגישנפשיהגישור.טנקיהיויותרגדולותשחורות

ופגענוירינוטיווחנו,שלנו.העדיפותהמטרותלהיותחייבותאלהכי
בקשר.נשמעושמחהקריאותשלושה,אובשניים

ורחבה,עמוקהתעלהחפורההיתהרמת-הגולןקוכללאורך
שלהראשונהמשימתםהאויב.טנקינגדעיקרימכשולשהיוותה

יריאיןבסיפודהפגועהטנקעל-'דהמחבר'י4,,
]

כשהואהמג"דנפשייאירשלהטנקשעטלצידנוהכבישעל

מיותמיםשנותרוהאוכלמלאיוהקונטיינריםהסיריםאתבזהליורומס

שנהתההארטילריהממטחיהתרוממוואבניםאבקענניהדרך.אםעל
עלעמדותבמהירותתפסנונענו.שלעברוהבוסטררכסועלסביבנו

נפשי,כברהתמקםלנומזרחיתמטריםכ-500המאורכת.השלוחה
וההלהשטחאתבהןהואהמתרחש.עלוצפההצפוני,הכוחמג"ד

שדיבראףעלשלו.השונותליחידותאשפקודותולתתהוראותלחלק

כזהלחלוטין.לחץוחסרענייניברור,היהבקשרדיבורובמהירות
המלהמה.ימיכלבמשךשלוהדיבורטוןהיה

מחלקתיים,בכוחותרמת-הגולןקוכללאורךפרוסהיה74גדוד
בתחילתכברבודד.טנקשלפיקודחבורתלמעשהנותרוהמג"ד

עשוהםהזה.המכשולעללהתגברהיתההפורציםהסורייםהכוחות

מילויועל-ידיגישורטנקיבאמצעותגשריםהנחתעל-ידיזאת

הנדסה.כליבאמצעותבעפרהתעלה
נוסףריחהטנקים.פגזימיריהחריףהגופריתיהריהשלטבאוויר

שנוצרוסמיכיםאבקענניעל-ידינישאכתושהובזלתעפרשל
סביבנו.הסוריתהארטילריהמפגיעות

קריאהקטעהעדיין,נמצאנושבההמבוקרהקרביוםאווירתאת

סורייםוחי"רטנקיםכוחותעלדיווח109החי"רמוצבהקשר.ברשת

לשלוהלצביקההורהנפשימאוד.קרוביםבטווחיםלשטחנוהחודרים
שלהטנקיםשניועימוהסמ"פ,ישראליעודדלשם.כוחמייר

המוצב.לכיווןבמהירותיצאונמרור,שלהמחלקה
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צהוביםדחפורים
הווילותשכונתדרךהטנקיםשלושתאתהובילהסמ"פישראליעודד

ביותרהקצרבנתיבבחרהואקוניטרה.שלהמזרחיבקצהההרוסה

האמיןלאהואבעורקיו.הדםקפאלפתע109.מוצבלאזורלהגעה

בשניחצתהמולו,ממשלקחטניה,מצפוןהמישוראתעיניו:למראה
בהרכבסוריתטנקיםפלוגתמיניהם,מבצעייםובמרווחיםטורים,
לפיצוץגלגלותמערכתשעליוטנק(נוכריטנקעל-ידימובלתמלא

בשעהמפריעבאיןהנ"טתעלתאתחצתההזאתהפלוגהמוקשים).
יותר.הרבהרחוקותמטרותעלביריעסוקיםשהיינו

אשנברגושוקיכוכבינמרודשלהכליםשנימייד.באשפתחעודד
דקותתוךעלתהמהאגף,שהופתעההסורית,והפלוגהאליו,הצטרפו
שנפגעוהטנקיםרובממנה.עלושחורעשןתמרותבלהבות.ספורות

באותםובוערתפגועהנותרהוהפלוגהלצדדים,להיחלץהספיקולא
צוותאנשיכמהש"הוקפאה".פלוגה-נעושבהםהכליםביןרווחים
אמוקכאחוזיונמלטוהבועריםמהטנקיםקפצונפגעושלאסורים
קחטניה.הכפרבתילכיוון

הסוריתהפלוגהזוהיתה
הזאתהפלוגההמובילה.
הטנקיםלגדודהשתייכה

52.החי"רחטיבתשל
לראותחייביםאתם"

ממשזהכאן,הולךמה
שקורהמהקולנועכמו
עודדאתשמענופה,"

בקשר.מתלהב

לעברונפתחלפתע
עודדכיוונים.מכמהירי

והבחיןעיניואתהרים

שעמדפרוס,טנקיםבכוח
הנ"טתעלתמאחורי

חיפויכפלוגתלוצפונית

לעברלירותוהחל
שלו.השלישייה

בעפרלמלאכדישהובאוצהוביםדחפוריםגםהיוהטנקיםבין
הגישורבטנקיפגענוהטנקים.למעברולהכשירההנ"טתעלתאת

ביןהשנייה.הסוריתהפלוגהזוהיתהממרחק.הזאתהפלוגהשל

התמקמוהחורשות,עטורקחטניההכפרשלוהחורבותהטרסות
החלואשעמדותשתפסוולאחרהחי"ר,מחטיבתסוריםלוחמים
שלמרגלותיהם.הטנקיםשלושתעללירות

***

זה"באמצע.ישראליועודדאניסהר,אילןהקיבוץ,בשביליפסענו

לאאחדואףאינטרסנטים,פהכולם"עודד,אמרשהיה,"מהלא
חארות."שלחכורההאישית.תועלתואתרקהקיבוץ,טובתאתרואה

עלספרטנית.בפשטותמרוהטהיההחדרשלו.החדראלהגענו

כהים.ציוריםשניתלוייםהיוהקיר
בבירור.שידעתיאףעלשאלתיצייר?"מי"

השיב.אני,""
אמרתי.מצייר,"אניגם"

מלחמה.שלחשוכיםלילותליוהזכירומופשטיםהיוהציורים

***

לבלתי-נסבל.מהרהעדהפךעודדשללשלישייההסמוךהאזור

נפלוופגזיםקטיושותאש,עימםניהלוהתעלהמאחוריהטנקים
הכפרהריסותביןמחסהשתפסוהרגליםחיילישלהם,לכליםקרוב

שעמדוהטנקיםלכיווןאר-פי-ג'יוממטוליממקלעיםאשהמטירו
הכיוונים.לכלמטורפיםכמווירו

כקשר.עודדצעקדחוף!"עזרהצריךאני"
שללכיוונוהמ"פרקצביקהשלהכליבעקבותבמהירותשעטנו

כלים.ארבעההיינועודד.

שרוני,אלישלעיניו

היוצביקה,שלהתותחן

לעיניתצמודות

שלוהפריטלסקופ

הזגוגיתכוסתהכשלפתע

קולכהה.במשהוהחיצונית

אלינשמע.מבהילנפץ

במושבלאחורהסתובב
חסרתגופתואתוראה

שלהדםושוחתתהראש
פרושתמוטלתג'רבי

הטען.כיסאעלזרועות

נגמר.ג'רבישלהמזל

שנורתהאר-פי-ג'י,רקטת

בראשו.פגעההכפר,מן
שכוסההמ"פ,צביקה

הואהצייד,"לינפגע"לרגע.התבלבלג'רבי,שלבדםאחתבבת
בטנק.התותחןשלכינויוהואציידלפנותו."נוסעאני"בקשר,דיווח
שרוני,דברים.שניקרובקשר,שודרההשגויהשההודעהברגע

פניואתובחןגופו,אתבפחדלמששהחלצביקה,שלהתותחן

הדיווחאףשעללראותשמחהואהפריטלסקופ,בעדשתשהשתקפו

הנהגבתאישבהבוסטר,רכסבאזוריותר,צפונהובריא.שלםהוא
כוחובכלבראשווחבטהשמןבנצידמירשלממחלקתוב3טנקשל

שלו.נפשוידידמחזורבןהיהשרוניהטנק.שלההיגויבכידון
עדעמדצביקהמצער.אותוהטריפהחברושלמותועלההורעה
הרוג.-קשרטען-שמאלי""עלודיווחטעותו,עלמהרה

אתבעיניוסרקכוכבי,נמרודשל1בטנקהתותחןזולדן,דוב
לוחמיאחריתרהואקחטניה.בכפרהנטושיםוהמבניםהטרסות
הפסקהללאאותןוריססהטרסותכיןשהסתתרוהסוריםהחי"ר
מסוכניםהיוהללוהלוחמיםבידישהיוהיריאמצעיהמקביל.במקלע
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נמרודשלומטרתואיגוף,בתנועתהיהשלוהטנקלטנקים.מאוד
לפתעהמסתתרים.הלוחמיםמוליותריעילהיריוזויתלהשיגהיתה
כבדגוףהתותחן.כוונתעלונמחץקדימהזולדןשלגופוהוטח
הצליחהואהתנועה.אתעליוהקשהגבועלמוטלשהיהמשקל

מעלהכברהמשקלאתולהסיטשלוהצרבתאלתמרןרבבעמל
כלשלהביעותיםחלוםהינוכשהסתובבלעיניושנגלההמראהגבו.

ספוריםסנטימטריםבמרחקהיונמרודשלהיפותפניוטנק.תותחן
היהוגופושינהכמתוךשמוטהיהנמרורשלראשושלו.מפניו

צידםעלזרםדםונחילעצומותהיועיניותנועה.והסרמקופל
הקסדהבצדהבחיןדובהטנקיסטים.לקסדתמתחתפניושלהשמאלי

שלהםהטנקלעברשנורהמצרורקליעעגול.חדירהבחורנמרודשל
פנימהנפלנמרודבצריח.זקוףשעמדנמרודשלבראשופגע

דוב.שלגבועלוהתמוטט
שמענובקשרהמתרחש.אתראינולאולכןבתנועהעדייןהיינו

."!נפגע1קודקודנפגע,1קודקוד"מדווח:דובשלהמבוהלקולואת

***

1973,בשנתהכיפוריםיוםערבשישי,יוםאותולאחררבותשנים
להבחיןרבזמןלילקחשלה.המפורסםהקוגלאתאימיהכינהלא

ענההדברלסיבתהמשותפותמארוחותינובאחתכששאלתיבכך.
בהחלטאחרוןקינוחהיהקוגלשאותוהבינהשאמילאחרכיאבי,לי

אותולהכיןמסוגלתהיתהלאפשוטהיאהלוחמים,מחברילחלק
יותר.

***

במהירותונסעהאשמקויצאהמפקד,בתאכשזולדןנמרודשלהצוות

איסוףתחנתממוקמתהיתהשבובקוניטרה,התעסוקהמחנהלכיוון
שבילאתוליזמריליוסיוסימןהדרךבצדעצררקצביקההפצועים.

הבחנתי,לאושוקי.עודדנותרושבההמסולעתהעמדהלכיווןהגישה

שסרבלוגם,הבחנתילאלעצור.שמאחוריהקש"אלטנקהורהשהוא

כולואדוםהיהכרגיל",ש"העסקיםפניםהעמידאשרצביקה,של

נגלהכשלפתעהמאולתרת,העמדהלכיווןנסענוג'רבי.שלמדמו
סוריים,טנקיםשלגרולריכוזלנו,צפוניתהתעלהקומאחורילי,

אזרחיים.בדחפוריםלהפתעתיהבחנתיובהם

ורביעי.שלישישני,ראשון,בטנקפגענומשוגעים.כמוירינו

מכניבאופןפעלנוהזהבשלבמטרים.כ-600-500היוהטווחים

היינואחתבבתקורה.בדיוקמהעדייןקלטתילאפשוטלחלוטין.

במעיןלחלוטיןכמעטחשופיםכלים,ארבעהעמדנו,הסערה.בעין

כיוונים.לשלושההפסקללאוירינוקשתחצי

היהובוהוהתוהובערו.סביבנושזיהיתיהסורייםהכליםכל

הבטתיבקשר.צעקותנשמעוחי"ר,"שםישמהגבעה,להיוהר"נורא.

הבזקילכיווןהטנקבמקלעיירינוואניאפריםמימיני.הכפראל

אפילושהבחנתיליהיהנרמהמהגבעה.התנועותוריצודיהירי

נפלועתאותהכלהטרסות.מאחורימבצבצותהחייליםבקסדות

סוריטנקסלעים.ושבריאדמהרגביעלאלמתיזיםסביבנו,פגזים

חורבותביןהגבעהעללפתעהתגלההראשונההפלוגהמשרידיתועה
התלקחהטנקלעברו.פגזבמהירותירהלימיני,שעמדשוקי,הכפר.
כיעודד,הביןסביבנו,פעיליםסורייםטנקיםעודנראוכשלאמייד.

מוות.במלכודתלמעשהנמצאתשלנווהחשופההצפופההחבורה
מאחוריבטורהתארגנובמהירותבקשר.צעקמכאן!"נסתלקבואו"

עודד.שלהטנק
כשהיאררומהררכהאתלעשותהחלהשלנוהקטנההשיירה

פנינוהחרב.הכפרמבתילעברנושנורוארוכים,בצרורותמלווה
נסיעהמרחק109,מוצבשלהדרומיתהטנקיםלרמפתמועדותהיו

במקוםשהקרקעמבחיןהייתילאחורמביטהייתיאםק"מ.כ-2של
מכמות"ארוכים.לבניםחוטיםשלסבוכהברשתכוסתהעמדנושבו

לחמו.שבודומהאזורפרידריךרניתיארסוודר,"לסרוגאפשרכזאת
למזלנו,לעברנו.שנזרוהרביםהסאגרטילישלההנחיהתיליאלההיו

החי"רממוקםהיהשבוהנטושהכפרלביןבינינוהקטןהמרחקבשל

הטילים.אתכהלכהולבייתלכווןלהםהתאפשרלאהסורי,

הסיועקציןאשר,ונחבטהיטלטל-עודדשלזה-המובילבטנק
משלו.טנקללאשנותרחמישי,צוותאישהארטילרי,

המתעלהחי
גדולצעצועיםמפעלשלהבעליםדיאמנט,אשרשלבמשרדוישבתי

באשדוד.
ליאמרו"לו.אמרתיושלם,"בריאאותךרואהשאנילאלתודה"
שנהרגת."

השיב.נהרגת,"שאתהאמרולי"
וצחקתי.שאלתיומתי?"כזהדברלךאמרמי"

השיב.המלחמה,"אחריממש"
בלבד."כחודשייםלךסופדיםואניצוותי"עניתי,טוב,""

סהר.מאילןקיבלתיהחרמוןעלאשרשלמותועלהידיעהאת

אותה.אישרנפשייאירגם
שאלתי.בטוחים,"אתם"
הראשוןבניסיוןשישי,ביוםכברנהרגהוא"לו.אמרוכן,""

מחדש."החרמוןאתלכבוש

והסיפורמאשר,ואניצוותינפרדנויוםאותושלבבוקרואולם,

השניםבשלושיםכךעללשמועאמורהייתילי.הסתדרלאהזה

גםשהשתכנעתי.בעצמםבטוחיםכל-כךהיוהשנייםאבלשחלפו.

לליבי.הזתהידיעהנגעהארוכהכהתקופהלאחר

כמהעדלוסיפרתיבמוסך.אותילבקרבא74מגדודקיימוביץ
דיאמנט.אשרעימי,שהיההקש"אשלמותועללשמועהצטערתי

מבלבלאנימהיודעלאשהואואמרארוך,מבטבינעץקיימו

שעבר,"לשבוענכון"פעם.מדיהיוםעדאשרעםנפגשהואבשכל.

מאוד."חיהיההוא"לי,אמר

אוזני.למשמעהאמנתילא
לי.אמראליו,"וטלפןשלוהטלפוןמספראתקח"

אשר.שללמפעלמיידטילפנתי
אותו?"מחפשמי"המזכירה,ליהשיבהכרגע,"פנויאינוהוא"

,,aasssr8נשבח-םשפודים



עניתי.מ-109,"שאילנדלותאמרי"

בחזרה.אשרטילפןדקותכמהלאחר
חרישי.בקולשאלאתה?"זהאילנד,"

השבתי.כן,""
זמןכמה"אמר,הגוף,"בכלצמרמורתליעושהאתההנה,בוא"
עבר?"

עניתי.שנים,"שלושיםכמעט"

הפלוגהאללחבוראמורהיההארטילרי,הקישורקציןאשר,
הפלוגהבמפקדתלוהמתיןומזוודמצוידטנק74.שלהצפונית
במשימה.שינויעלהודעהקיבלהואהאחרוןברגעבמסעדה.
יותר.נחוץהואשלנושבגזרההחליט,המג"דנפשייאיר

שינויהצהריים.לפנילקוניטרהצפוניתהבוסטרלאזורהגיעאשר
ואמצעים.מפותללאאותותפסהמשימה

ג'יפאליונשלחהארטילריהאגדוממפקדתלנפח,התקשרהוא

הנחוץ.המידעוכלהקשרהוראותהציוד,עם
המיגיםעםממשהכביש,בצידישהמתיןאשר,אלהגיעהג'יפ
הסוריים.
שמתחתהאיריבגשרוןהסתתרוונוסעיובמהירותעצרהג'יפ
איומה.התקפההשתוללהבחוץלכביש.

עלוהתיקהמפותעםאשרקפץלעמדותלנועהטנקיםכשהחלו
כשהואהחיצוניהצריחסלבתוךישבשלנו,הפלוגהשלהטנקיםאחד
ויורה.המתנועעבטנקהמפותעללהתאפסמנסה

אתדיפדףואשרבמהירות,הגיעוארטילרילטיווחהדרישות
בשפתוהשנייההשריוןבשפתהאחת-השונותהקודמפות

הספוריםהארטילריהגדודיאלסיועבקשותוהזרים-התותחנים

המלחמה.בתחילתברמהשנמצאו
ביןהפךאשרמסוים.אזורשלטיווחנפשיממנוביקשלפתע

בבקשתנוראהטעותלוהתגלתהכשלפתעהקודיםאתאימתהמפות,
נפשי.שלהסיוע

קראשלנון"השטחלתוךארטילריהאטווחשאנירוצהאתה"
ברשת.לנפשי

שלנו,השטחבתוךכברהם"נפשי,השיבאידיוט!"יודעאני"
כבר!"טווח

ביןהחליףלרדת,לצוותקראאשר,שלהטנקאתעצרצביקה
הטנקעםהצוותאתושלחאצלו,קשרהטעןאתהשאירהכלים,
התעסוקה.מחנהאלג'רבישלגופתואתלפנותהדםשטוף

ראיתיוכךאליו.לחבוראחרטנקלולחפשרגליתנשלחאשר

אותו.שיקלוטטנקומחפשהיוריםהטנקיםביןנעהראשונהבפעם
אמר.היום?"עדלשכוחיכוללאאנימהיודעאתה"
שאלתי.מה?""
עדזוכרואנישנים.בארבעלפחותממך,ותיקקציןהייתיאני"

הייתיואתהבאדישות.שגבלרוחקורשלך.הרוחקוראתהיום
הבטתואתהטיליםפגזים,תופת,מסביבילד.ממשצעיר,קצין

התרוממתלתותחן,הוראהוהעברתפנימהירדתבשלווה,במשקפת
מופתי."רוחבקורזאתוכלחזרה,

מזהלינותראםיודעלאאני"אמרתי,היום,"אתליעשית"
לאאניאותךשגםלציין,ליתרשהאבלשלי.היום-יוםבחייהרבה

הוספתי.מה,"יודעמיכהיסטריזוכר

ישראליעודדהמלחמה.שלהשניביוםשליהכליאלהצטרףאשר

אישקיבלתיבשמחהלאשלו.בטנקעליולוותרהעדיףהרוחקצר

שלוההומורוחושהנוחמזגואךוהעמוס,הצפוףלטנקחמישיצוות
רצוי.לאורחמהרהעדאותוהפכו

אתלראותיבוליםאינםלמרחקיםהיוריםהארטילריהאנשי
הלוחמים,הכוחותעםהאשבקוהנמצאהקש"א,תפקידפגיעותיהם.

הארטילרי.היריאתולתקןלכווןלצפות,הוא

שהתפנואימתכלעסוקהיההואלרגע.נחשלאכמעטאשר
כוחותריכוזישלפוסקותבלתיבהטרדותשלנו,תותחיםסוללות
הכוחותגםמאיתנו.הרחוקיםבטווחיםסורייםארטילריהוסוללות
זרועו.נחתאתהרגישוקחטניהכאזורשהתבצרוהסוריים

אצלנוראשוןיום
נואש;בטוןלעזרהקריאהנשמעהבקשרבבוקר.מוקדםראשוןיום
בנו.שהיתההעייפותכלאתמעלינוהשילהזו

מפקד4",רקם"בקשרשכונהשדה-לבן,דורוןהיההקורא
קוניטרה.שלהטנקיםמחלקת
במהירותדורוןשלמחלקתונעההמלחמהתחילתעםמייד

הנכנסהכבישעלחלשההזאתהרמפההדרומית.ברמפהלעמדות
שידעמשוםהכבישדרךחדרלאהסוריהכוחלשטחנו.סוריהמשטח

כאזורהגבעותמסתורמאחורילו,מצפוןאלאשם,לומצפיםכי
קחטניה.

בשטחהכליםמתנועתדברזיהושלאכמעטומחלקתודורון
אליו,להםקראהפורץ,הסוריהכוחאתשזיהה109,מוצבמולם.

עלבאשפתחהומשםהצפוניתברמפהעמדותתפסהוהמחלקה
ומחלקתודורוןפגעוהרב,למזלנובשטח.שזיהוהסורייםהכלים
שלאכךקחטניה,לעברשנעוחי"ר,עמוסיסורייםנגמ"שיםבכמה

אנחנוואילואליו,הגיעוהכפר,היהשיעדםהסורים,הלוחמיםכל
מאוד.אליוסמוכיםהיינו

הניחושבוהאזורעלהצפוניתמהרמפהלחלושהיהניתןלא
תעלתאתולחצותלגשרהצליחושהללוכךהגשרים,אתהסורים
החודריםהסורייםהטנקיםרובנתקלומזלם,לרועמפריע.באיןהנ"ט

שלנוהכליםכיתרמכןולאחרהסמ"פישראליעודדשלבכוח
מצפון.כשהגענו
ניסושחרעםארוך.כסיוטהמחלקהעלעברהראשוןהלילה

להנמיךהיהניתןלאהעמדהממקוםהטנקים.עללטפססוריםחיילים

שבידיהםבעוזיםלהשתמשנאלצווהםוהמקלעים,התותחיםקניאת
ניתכההסוריתההפגזההסלעים.ביןהמסתתריםבחייליםלפגועכדי

אותםאילצואליהםשנורוהנ"טטיליעמרותיהם.עלהרףללא
הרמפה.שלהאחוריבמדרוןלעמוד

כברנהרגשלוהמ"פלהתפנות.שלו,המג"דמיאיר,ביקשרורון
חיובית,תשובהכשקיבלבדרום.הקרבותשלהראשונותבשעות

לעברמועדותכשפניוהרמפהמןבטורוירדמחלקתואתאסףהוא
התעסוקה.מחנה

במארב.החוצההדרךעלעמדשבת,יוםמפליטיבודד,סוריטנק

נשבתיםשפודיםשמששע%"'אש8ךש4



האחוריבחלקופגעהפגזלעברו.ירההואהראשון,הטנקשנגלהברגע

שדה-לבןדורוןלטנק.חדרלאאךאחסון,מתקניהעיףהצריח,של

להגיענוסףניסיוןלאחור.נסוגעליו,ירומאיפההכיןשלאהמופתע,

טנק.מאותונוסףבירינתקללדרך,
עלייוריםלהתפנות.חייבאני"בקשר,קראעזרה,"צריךאני"
מהיכן."יודעלאואניטנקים

ישראלי.עודדליקראאיתי,"בואאילנד,יאללה,"
הצפוניתלרמפההמובילהכבישעלעלינובעקבותיו.נסעתי

מטרים.כ-800שלבמרחקהסוריבטנקהבחנומייד.עצרנוולכפר.

נשארהטנקהטנק.לעברפגזירהעודדזה.לצדזהמיידנעמדנו
ירינומיידנורה.לאהשניהפגזלכיווננו.קנהופגע,ללאבמקומו

ק---

פגזעודדירהארוכהדקהאחריעומדו.עלנשארהטנקנוסף.פגז

עשןנוסף.פגזמיידיריתיכצוחק.במקומונשארהסוריהטנקנוסף,
הטנק.מצריחפרץשחור

עודד.אמרשנינו,"עלרשוםהזההטנקברור,לךשיהיה"
שחלפה.ביממהפלאיםנסקהעצמיביטחוני
בקשר.עניתימת,"היית"

קרהמהעודד,שלהתותחןטואשי,זאבליסיפרשניםלאחררק

בחורהיהעודדשלהטעןלפגז.פגזביןארוכההפסקהבאותהבטנק

פגזלקנההכניסהואהירי,בלחץהבוקר,באותווממושקף.נמוך
בצידודשנמעךהפגו,תרמילארוכות.טואשיהתריעשעליועקום

העגולה.צורתואתאיבדהראשון,ביוםהצריח
הפגזצרותרק"לגולדשפט,טואשיאמרמהטנק,"אותוזרוק"

להביא."יכולהזה

כשחציוהתותחבסדןהבעייתיהפגזנתקעהראשוןהיריאחרי

בחוץ.
טואשי.צעקפנימה,"אותודחוף"

מולםהטנקנראהשלו,המגרילההפריטלסקופלכוונתמבעד
ומאיים.ברור

גולדשפט.נאנקיכול,"לאאני"
החוצה."אותומשוךאז"

התייפח.כמעטגולדשפטיכול,"לאאני"

בזריזותנחלץהואהבלחי-אפשרי.אתהגוףמלאטואשיעשהואז

הטען,לתאעברלתותח,מתחתבמהירותהשתחלממושבו,מפתיעה
התקוע.הפגזאתאדירבכוחומשךהצריח,לקירגולדשפטאתהדביק

לביתאותוותחבחדשפגזשלףהתא,רצפתעלהפגזאתהניחהוא

התותחשביןהצרבמרווחשניתטיפסמכןלאחרהתותח.שלהבליעה

נוסף.פגזוירהכיווןבכיסאו,התיישבהתותחן,לתא

בטורונסעההמתינהשבוהעיקולמןירדהדורוןשלהמחלקה
קוניטרהפתחתגזרתאתלטיפולנומשאירהקוניטרה,לכיוון

סיימההטנקיםשלישייתכאילומאוד.משונהמראהזההיההדרומית.

הדברים.פניהםכךשלאהסתבראךהזאת.במלחמהחלקהאת

ברמת-הגולופגועשד'רק-ם',,,',
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שתיקנולאחרמ-107המ"מוליכיןלנפשישהצטרפוהצוותים,אנשי

באזורבקרבותהשתתפוותידלקו,חימשובכליהם,הנזקיםאת

נפגעו.כולםכמעטלנו.שמצפון

א'פלוגהשלהטנקים
אנשים!"לנווהורגיםעלינויוריםטנקיםלנו,עזרוארסן,כאןאס,"

שלשמוהיהארסןבכי.סףעלומבוהללחוץקולבקשרנשמע

109.החי"רמוצב

הפלוגהאנשיגולני,לוחמיעל-ידימאוישהיה109מוצב
גדודבאחריותהיוצפונההרמהממרכזהחי"רמוצביכלהמסייעת.

שלכשמוממש-גראבןאהודסגןהיההמוצבמפקרגולני.של13

למוצבוהגיעהפלוגהשלהסמ"פהיההואהתנ"כי.והלוחםהשופט

הקו.מוצביבכלגבוההכוננותכשהוכרזהבבוקרבשבת
שמולבגבעותכליםשלערהבתנועהאהודהבחיןשניביום

בקציןמלווהכשהואבמוצבהתותחעמדתאלהגיעהוא.109מוצב

המוצבשעלמכיווןהמסוגרמהבונקרלצאתמיעטוהלוחמיםנוסף.
הקטלניהארטילריהיריקבוע.כמעטבאופןמדויקתהפגזהנפלה

עיקרסוריים,כוחותשלתנועהשהיתהאימתכלשהתחזקהזה,

פעילותעלודיווחתצפית-העיקרימייעודםהמוצביםאתלמעשה

האויב.

שללהגעתועדהמוצבמפקדהיהאהודאתשליוההנוסףהקצין
האחרון.

הבטוןתקרתאתבהיקפה.ממוגנתבעמדהעמדמ"מה-20תותה
הסוואה.רשתהחליפהשמעליו
שמולםבגבעותסורייםשטנקיםמכיווןיוזמהליטולהחליטאהוד

כאששמוגדרמההמוצב.עמדותלעבדמדויקתאשלירותהחלו
עמדות.לפיצוח

השטחאתלהכשירנועדהשניביוםהזאתהסוריתהפעילות
כרינזקהחי"רלמוצבלגרוםהיתהמטרתהשלישי.יוםלקראת

לזרוםאמוריםשהיולכוחותלהפריעהאפשרותאתממנולמנוע
למחרת.
מאודבלטההתותחשעמדתלכך,מודעהיהלאבמוצבאיש
בתנועתהבחינושממולבגבעהעליה.מוטלשהיההצלבשלממרחק

הטנקחיכההזהלרגעההסוואה.רשתובהזזתבעמדההקציניםשני
מדויק.פגזירההואהסורי.

בדרכוהתותחאתריסקהעמדה,שלהיריפתחדרךחררהפגז
בינוניבאורחנפצעשלצידוהקציןישירה.פגיעהבאהודופגע

הסמ"פשלהמרוטשתגופתומראהעבר.לכלשעפומהרסיסים

אותנוכיבהמותו"המוצב.ללוחמיקשההלםגרםוהנערץהאהוב
פגעהלאהמלחמהאזעד"המחלקה.מקלעןמשה,ליאמרלחלוטין"

אבודים."ילדיםחבורתכמופתאוםהרגשנוישירות.בנו

שהתרחשהבדרמההבחנוולאהדרומיתברמפהעמדנועתבאותה
ימיבמשךוהדרומיתהצפוניתהרמפותביןהחלפנוהמוצב.מול

שהינושבההרמפהעלשנחתוהארטילריהפגזיכשכמותהלחימה,

ואנישוקיטסנובקשר,הקריאהכשנשמעהלבלתי-נסבלת.הפכה

גלשנושלוחים.כחיציםהמוצב,שלמרגלותהצפוניתהרמפהלכיוון

במלואושחשףוהמטריר,המטופשהמורדדרךבמהירותלרמפה

הבזקבשניות.אשעמדותתפסנוממול.לגבעותהיורדהטנקאת
לבואנו,התייחסשלאהטנקשלמקומואתלנוגילהמולנוירי

המוצב.עללירותוהמשיך
בליבי.חשבתיחלשים,עלגיבור

אבנים.טרסתמאחריהסתתרהטנק

עלהקשהוהדברבורקו,עםהצפוףהטעןתאאתחלקאשר
אצפהושאנייירהשוקישלשהטנקבמהירות,סיכמנוהפגזים.טעינת

וחברואפריםשלמחזורבןשוקי,שלהתותחןציון,האש.אתואתקן

פגעהפגזראשון.פגזירהציוןמעולה.תותחןהואאףהיההטוב,
חום.אבקענןמעלהכשהואהטנקמאחורי

בקשר.דיווחתיארוך,""

כשהואהטנקשלפנילטרסהמאודסמוךפגעשנורההשניהפגז
אבנים.נתזימעיף

דיווחתי.קצר,""

נסעהואמטווח.שהואהסוריהטנקמפקדקלטהזהבשלב
שלאגפוכלאתאלינוחשףכךובתוךימינה,ופנהלאחורבמהירות

הכהה.צדודיתואתהבליטושלומהמפלטשעלולבןעשןענניהטנק.
מהאזור.לחמוקניסההכלי

הבחנוהטנק.צריחבמרכזופגעבזריזותנורההשלישיהפגז
סמיךשחורעשןואבוקתמיידהתלקחהטנקהפגיעה.בהבזקבבירור

ממנו.היתמרה
חוץ.בקשראמרתיהכבוד,"כל"

חשבון."איתוסגרנוזהו,"לצוות:אמרתיפניםבקשר

היתמרשממנוהבוער,הטנקאתוצילםהמצלמהאתשלףשוקי

לסוריםמסרזההיהארוכה.שעהעודרבלגובהסמיךשחורעשןענן

ובועטת.חיהערייןא'שפלוגהמולנו,

***

סיפרהואב',מפלוגהמ"מפרידריך,רניעםקפהכוסעלבפגישה
לפני109במוצבשהיהגולנילוחםאוחיון,משהאיתועובדכילי,

ארוכות.שוחחנוהיום.למחרתכבראליוטילפנתישנים.כשלושים
ולפרוקלהעלותצורךבאותונגועהואגםמחברירביםשכמוחשתי,

משהואמרלסיוםהקטועים.והזיכרונותהרגשותהתמונות,את
המלחמהימיכמשךשלנוהטנקיםאתלראות"מאוד:אותישריגש
מחזההיההשני,אחריאחדאותםומדליקיםהסורייםבטנקיםפוגעים
תקווה."הרבהלנונתןוגםוגאווה,סיפוקשמחהכולנואתשמילא

ופגעו?"ירושהתרוצצו,האלה,הטנקיםהיומישליודעאתה"

שלי,הפלוגהושלשלי-חביבישלנו,הטנקיםהיואלה"שאלתי,

53."מגדודא'פלוגה

***

שקט109מולשהאזורסופיתשווידאנולאחרהצהריים,בשעות

נשבחיםסיפוד'ם8פ,




