
מלחמה"תהיהלא

51גדודשלא'פלוגהמפקדהייתי1972יוליועד1971ממאי
לאחררובקיה).(אליעזראובןסא"לשלפיקודותחתגולניבחטיבת

עתירותתעסוקהתקופותוארבעמרוכזיםחטיבתייםאימוניםשלושה

שאןביתבעמקאחתבעזה,שתיים-הפלסטיניהטרורנגרפעילות

ללימודיםיציאתיואושרהתפקיריאתסיימתי-ד.בבהרואחת

חיפה.באוניברסיטתראשוןלתואר

לבשמתילאוניברסיטה,בנוסעי1973,אוקטוברבתחילת
מתוךרמת-הגולן.לעברצפונהשנעולא-שגרתיות,צבאיותלשיירות

למפקדתחמישיביוםנסעתימלחמהלפרוץשעומדתפנימיתתחושה
בפיקודהכוננותרמתהעלאתעלועודכנתיעכו,לידבמחנההחטיבה

מקוםלילהבטיחוביקשתירובקיהשללכיתומשםטילפנתיהצפון.

עזוב"אותי:הרגיערובקיהמלחמה.שתפרוץבמקרההסמח"טבזחל

מסמלביקשתיביטחוןליתרמלחמה."תהיהלאהכיתה,סעשטויות,
אותישיעדכןהכוננותבמצבשינוייחולשאםהתורן,המבצעים

בביתי.

כוננותבצה"להוכרזהבאוקטובר,5ו',יוםהכיפורים,יוםבערב
שמשמעותה11:00,מהשעההחלצה"לשלהסדירהמערךבכלג'

לחופשתכברשיצאוהיחידותוהזעקתהשבתחופשותביטולהיתה

סמלאליטילפןהמוקדמותהערבבשעותלבסיסיהן.חזרהשבת
הענייניםהציוד.עםשתבואכדאי"החטיבה:מאג"םמבצעים

הפורדמכוניתעלוהעמסתיממשפחתי,לשלוםנפרדתימתחממים."
החטיבהמפקדתאישי.וציודלחימהציודובוהפציםשקשליהישנה

ישבנוהערבכלבמשךפעילות.כלבההיתהולאשקטההיתה

הזמןאתוהעברנוחזן,יום-טובסרןהמחנהמפקדשלבמשרדו
לחזורהחלטתידבר,אירעמשלאחצות,לקראתחוויות.בסיפורי
הביתה.

המבצעיםסמלאליטילפן0011:השעהלפניקצתבבוקר,למחרת

שלךלגדודשתיסערצויגכעתי,"לי:אמרלפרטובליבהטיבה,
ומשתימאשתינפרדתילמעלה."לזוזפקודהקיבלהגדודלשעבר.
לגדודבהגיעיבטירה.51גדודלמחנההפרטיברכביונסעתיכנותי

שנכנסיודק'ה),(פלדיהודהסא"להחדש,המג"דשלללשכתונכנסתי
הצהרייםלפניכברהוזעקעצמויודקיהלתפקידו.לכןקודםיומיים

שהופתעזלוף,ציוןרס"ןסגנו,מילאמקומואתהחטיבה.למפקדת
רובאית,"לפלוגהכחיילמצטרףאניציון,"שבאתי.שמחאךלראותי,

שלעהמיחמהd,ihפ,



ויאסר,שוקיסגןפיקדשעליהלפלוגתי,לחזורשלאהחלטתיאמרתי.

פיקדשעליהלפלוגהלהצטרףוהחלטתילהביכורציתישלאמכיוון

מפקדתהצעירים.המ"פיםאתבלשכתותידרךציוןשכסר.דוביסגן
לקבוצת-פקודות.לרמת-הגולןינועושהמפקדיםהורתההחטיבה

בג'יפאחרינסעודוביהפרטיתבמכוניתינסעתילדרך.יצאנו

הורי,ביתלידבקרית-ביאליקמכוניתיאתלהשאירהחלטתישלו.

צבאיים,רכבכלינראובדרכיםמהם.להיפרדהזדמנותובאותה

לידשעמדנובשעהליחידותיהם.אנשיםואספולביתמביתשעברו

אדירה,צפירההדממהאתלפתעקרעהעימםושוחחנוהוריבית

מבוהליםאנשיםאחת,בבתהתעוררומסביבהבתיםויורדת.עולה

לרחוב:צעקשכןנפתחו.הרדיומקלטילרחוב,במרוצהיצאו
בחדשותזהאתהודיעותוקפים.והסוריםהמצריםמלחמה.התחילה"

תמידכמוזלגואמישלעיניההורי.אתנישקתיהבי-בי-סי."של

מודאגים.במבטיםאותנוליווהאבידמעות.

רבעשןנראהצפתבאזורכברצפונה.בג'יפמיהרנוואנידובי
מסוקרצינית.מלחמהשזוהיברור,היהמרמת-הגולן.שהיתמר
בחיפושהוואדיותאתסורקכשהואנמוךבגובהמעלינוחלףלב-205

התפוצצומטוסיםזיתים.עיןיערבאזורמטוסואתשנטשטייסאחר
הוראהקיבלנובצפתליבנו.אתמילאהדאגההרמה.מעלבשמים

בטירה.הגדודלמחנהמייללחזורהפיקודיתהקשרברשת

הסמ"פיםכברהעלו17:00,השעהלפנימעטלמחנה,ששבנועד

שהגדודלנו,התבררלאוטובוסים.ציודםעלהפלוגותחמשלוחמיאת
עמוס,במחנה36אוגדהשלהחירוםלמחסנילנועהוראהקיבל

שישבוהחייליםבזחל"מים.שםלהצטיידכדילעפולה,שמדרום

מהידעולאעדייןהםרובאים.שיריבהתלהבותשרובאוטובוסים

הירהרתימלחמה,"עברולאעדייןהאלההאנשים"להם.מצפה

בסופה."גםלשירשיזכוהלוואי"בעצב.

למשרדוהפלוגותמפקדיאתהסמג"דציוןכינס17:15בשעה
סורייםמסוקיםשלושהכיסיפר,הואאליהם.הצטרפתילעדכנם.כדי

מסביבותוכיהמוצבאתשתקףקומנדוכוחוהנחיתובחרמוןנחתו

אמר,הואבו.קורהמהידועולאעימוהקשרנותק16:00השעה

במוצב.הנצוריםלחייליםלחבורהמשימהכנראהתוטלהגדודשעל

בעמקכשחלפנולדרך.גדודיתבשיירהיצאנוקצרתדרוךלאחר
המריאוקרבמטוסיהערב.לרדתהחלמגידוצומתלעבריזרעאל

דוד.רמתהתעופהמשדהאוזנייםמחרישתבנהמהזהאחרבזה

טיליכינודע,יותרמאוחרבשרות.פיצוציםהבהקינראולפתע

אתעמוסבמחנהשקיבלנולאחרדוד.ברמתנחתוסורייםפרוג
ואיטית;ארוכהבשיירהפינהלראשנסענואותם,וזיוודנוהזחל"מים

בזחל"מים.ומיעוטםבאוטובוסיםנסעוהלוחמיםרוב

שיצאובודדים,טנקיםובוהו.תוהושייפינהראשבצומת

בזוגות,הרמה,לעברבדהרהשעטופילון,במחנההחירוםממחסני

שהוזעקוהראשונותהמילואיםיחידותאלההיוסדר.ללאבשלשות,

מטוסיםרמת-הגולן.לדרוםלפרוץשהצליחהסוריהשריוןאתלבלום

נגד-מטוסיםטיליםתאורה.נורישלאשכולותוהשליכובשמיםחגו

ברקיעהתפוצץסורימטוסצפת.מהריאל-עלמחרידהבשריקהזינקו

הטנקים,שרשרותרעשהואפלה.פינהראשדי-נור.זיקוקיןכמו

יללתלקולנעואמבולנסיםאוזניים.החרישהכביש,אתשחרשו

אחר.מעולםסוריאליסטימחזהכמולינראההכולצופרים.
המשטרהמתחנתהרחקלאהראשיהכבישלצדבחורשהחנינו

בשעההערבי.המרדבעתהבריטיםשבנוהטיגרט,במצודתששכנה
הזחל"מים,עלהלחימהציודבארגוןעסקווהלוחמיםשהמפקדים

במקלטישנשמעוהחדשותמשידורימידעפירורילדלותניסיתי

הקרבותהדיאבלסמיך,היההקרבערפלהאוטובוסים.שלהרדיו
בהפתעהנקלענוכיספק,בליביהותירולאמרמת-הגולןשהגיעו

כוללת.למלחמהגמורה

ראשבמשטרתחטיבתיתקבוצת-פקודותהחלה22:00בשעה
סא"ל51,מג"דדרורי,אמיראל"מהמח"ט,השתתפושבהפינה,

ויניק,שמריהוסרןהסיירתמ"פשלו,הפלוגותמפקדיפלד,יורקיה

בגדודסוללהמפקדשהיההקלי,רוןסגןארטילרי,קישורקצין
במיליםלנו,סיפרהמח"טהחטיבה.מטהמקציניוחלק334,חת"מ

הקשרוכירמת-הגולן,בכלתוקפיםהסוריםכישקט,ובקולמדודות

במוצבאחר-הצהריים.שעותמאזנותקהישראליהחרמוןמוצבעם

האוויר,וחילאמ"ןאנשישלרבותועשרות13מגדודמחלקהנמצאו

זחל"מיםעלינועווהסיירתשהגדודהסביר,הואלגורלם.חששוהיה

הנצורים.אתלחלץכדישמס,ומג'דלאטי"בנווהדרךהחרמוןלעבר

המוצבבנייתעלבנייהכמפקחששימשהביטחון,ממשרדמהנדס

תרשימיםבאמצעותלנולהסבירניסההמח"ט,על-ידיוהוזעקמחדש,

מורכבהיההמבנההשונים.מפלסיועלהמוצבבנויכיצדהנדסיים
חפירהעבודותעלגםלנוסיפרהואהקצר.בתדריךלהבינומכדימדי

טלפון.כבלהנחתלצורךלמוצבהעולההכבישצירלאורךשהתבצעו

כבררצינוסבלנות.קצריהיינובנו.דחקוהזמןחלפהחצותשעת

לדרך.לצאת
בשיירהונענופינהמראשיצאנו1:50בשעהבאוקטוברב-7

15עלוב'א'ופלוגות51מג"דזחל"םהמח"ט,זחל"םאתשכללה
באמבולנס.המפח"טותאג"דזחל"מים8עלגולניסיירתזחל"מים,

בפיקודפינהבראשנותרו51גדודשלהמסייעתוהפלוגהג'פלוגה
הירדןגשריאתלאבטחנשלחהשלוטירונים)(ד'פלוגההסמג"ד.

התקדמנובמסוקים.סוריקומנדושלאפשריותנחיתותלמנועכדי

עמדובקרית-שמונהחשוך.לילהזההיהקרית-שמונה.לעברצפונה
חלפנוהצלחה.לנוואיחלובידיהםלנונופפוהכביש,לצדאזרחים

דקותכמהלאחרבעלטה.שרוייםשהיוודןדפנההקיבוציםפניעל

החרמוןאטי"ב.נווהלעברהמתפתלבכבישמהבניאסלטפסהתחלנו

ומאיים.שחורכגושמעלינוהתנשא

דבריםחילופיהתנהלוהשיירה.עצרה4:00השעהבסביבות

אוגדהמפקדהעירלכןקודםדקותשכמהלי,התבררלימיםבקשר.

רמת-הגולן,עלשעתייםזהשפיקדאיתן,רפול)(רפאלתא"ל36,

להיכנסעלולגולנימח"טכיחופי,יצחקהאלוףהפיקוד,לאלוף

האלוףההתקפה.אתמחדשלשקולוהציעהחרמוןעלביוםלהתקפה
ברמת-הגולןהקשההמצבלגבילרמטכ"לעדכוןמיידמסרחופי

טעםאיןולכןהאורשיעלהלפנייגיעלאגולנישמח"טוטען,

העדיףהאלוףשם.להיתקעעלולשהואמשוםלחרמוןלהעלותו
חדר-מסעדהבגזרתאפשריפריצהצירמולייערךגולנישמח"ט

'שליהמלחתה
aaee~!!!



הרמטכ"לאישר3:55בשעהסוריים.כוחותשלפריצהלמנועכדי

יישארוכיסכנהשהיתהמוצבים,ראשוןאורלפנילפנותחופילאלוף

אישרהואבוויתורים.כרוךהדבראםגםקולייצבולנסותמכותרים,

לחרמון.גולניחטיבתאתלהעלותשלא

לעצורהפיקודאלוףהורההרמטכ"ל,אישוראתשקיבללאחר
זאתבמקוםהחרמון.לעברגולנימח"טכוחהתקדמותאתמייד

קביעתלפיהצפונית,מהגזרההיורדיםהציריםאתלחסוםלוהורה

לידכברהיינולחרמון,לעלותשלאהפקודההתקבלהכאשררפול.

הלחימהלמצבמורעהיהשלאדרורי,אל"מאטי"ב.נווהמושב
לתקוףעדיףכישהניחמשוםהפקודהעללערערניסהברמת-הגולן,

להתארגן.יספיקבטרםבחרמוןהסוריהכוחאתהניתןככלמהר

הכבישבצירסערגשרדרךבחזרהלנועוהתחלנונדחהערעורו

שלראשוןאורלפנימסעדה.הכפרלעברפית-זעורהעיןהפתלתל

מסעדה.הדרוזיהכפרשלבתיוביןהתפרסנובאוקטובר7

ולהתארגןלנועפקודהניתנהשקטנראהכשהכולבוקר,עם

נאמר,רם.וברכתיעפוריבקעתעלהצופיםהכרמיםבתוךלהגנה

נלחמוובהםמעמדהחזיקושעדייןלמוצביםשניקונהיהשאנחנו
גביעלנעויניק,שלבפיקודוגולני,מסיירתכוח.13גדודלוחמי

ביןנעו188מחטיבהבודדיםטנקיםהמוצבים.קולעברזחל"מים
הצורך.לפיוסייעוהמוצבים

מרגמותשלאדירההפגזההתחילההכרמיםביןשנערכנובשעה
בחרמון,כנראהממוקמיםשהיוסורים,תצפיתקציניכבדות.סוריות
לאשהפגזוהתפללנוהבזלת,גררותאלנצמדנוהאש.אתכיוונו
התעופפוורסיסיםמפחידות,יללותלקולנחתוהפגזיםעלינו.ינחת

אשלהשיבהיהניתןלאאונים.חוסרשלהרגשההיתהעבר.לכל

קטןכוחנפגעים.היולאהאש.פסקהכשעהלאחרמקום.לשום
ו-104המוצביםבקדמתטנקיםלאבסהנקראדובישלמהפלוגה

לשנימסייעתכברשהסיירתהתברראולםמזרחה,שעטנו105.
סער.גשרלאזורושבנוהמוצבים

חייליםעשרותכמה103מוצבלוחמיזיהו11:00השעהבסביבות

התברר,לימיםשמס.מג'רללפאתיהחרמוןמכתףבטוריורדיםסורים
183,קומנדוגדודשלהסיורמחלקתחייליהנראהככלאלהשהיו

במפותשסומנהבגבעהלילהמבעודוהתמקמוחדרמכיווןשהגיעו
באוכללהצטיירכדילבתיםנכנסיםנצפוהם1614.גובהכנקודת
השיבוהסוריםמקלעים.באשלעברםפתחוהמוצבחייליובמים.

הסוריםהתקרבוהלחימהכדיתוךהמוצב.לעברוהסתערובאש

תחמושתשמלאימחששהמוצב.מגדרותמטריםכ-100שללטווח
יעקבסגןהמוצב,מפקדביקשואוזל,הולךבמוצבהמקלעים
במוצבפרוסההיתהשפלוגתוהחרמון,פלוגתסמ"פבורובטקי,

במסעדה,הפלוגהממפקדתסיועמסעדה,גזרתובמוצביהחרמון
לסייעכדיזחל"מיםעלב',פלוגהנשלחנו,שעותכמהלאחררקאך

הכפרבסימטאותזחל"מיםשלושהנתקעולמוצבבדרכנולמוצב.
להעפילוהחלומגעהסוריםניתקוובינתייםמכניות,תקלותבשל

החרמון.כתףבמעלהבחזרה
אירגןמבורוכסקי,האירועעלפרטיםוקבלתלמוצבחבירהלאחר

המובילהשבילבמעלהלאט-לאטלטפסוהתחלנוהפלוגהאתדובי

בחייליםלהיתקלותמוכניםרחבהבפריסהנענו1614.לגבעה

הסריקהבשלבינראה.לאדבראךעבר,לכלבלשוהעינייםהסורים.

אותנועזבקצרזמןלאחראךהמג"ד,גםאלינוהצטרףהראשונים

למרחקהגענוהמאוחרותאחר-הצהרייםבשעותמסעדה.לצומתוחזר

קיבלבסורים,נתקלנושלאומכיוון1614מגבעהמטריםכ-800של
למקרהלכפר.ולשובהסריקותאתלהפסיקמהמג"דאישורדובי

במרכזהפלוגהנשארההלילהבמהלךלכפרישובוסוריםשחיילים
כדילכפרשירדושהסוריםהיתהבדיעבד,המוטעיתההנחה,הכפר.

המוצבמכיווןהישראלי.החרמוןמוצבמאזורהגיעובמיםלהצטייד
המוכרים.העוזיצרורותאתנקלהעלזיהינוירי.הדיהזמןכלנשמעו

אנחנוואילונפשם,עלשםנלחמיםשחיילינוהנחנו,תסכולבתחושת
טרםהפקודהאךלהם,ולסייעלעלותרצינומעש.בחוסריושבים
ניתנה.

כףעלכאילועינינולנגדרמת-הגולןכלנפרשההכפרממרכז
מערב,מכיווןנמוךבגובההגיחוסקייהוקמטוסישלמבניםהיר.
אין-סופיים.אבקענניבתוךשהתקדמוהסוריים,הכוחותלעברוטסו

נחשיםשללשונותכמואל-עלזינקוסודייםקרקע-אווירטילי
באווירהזדקרוממשכוחם.בכלאחתבבתנסקוהמטוסיםארסיים.

הטילאךאחריהם,במתחעקבנוהטילים.מןלחמוקנואשבניסיון
לעיתיםבאוויר.מטוסינוהתפוצצוזהאחרבזההמטוס.מןמהיר

ומיידטייס,אוניםחסרהתנודדומתחתיהלבנהמצנחחופתנפתחה

היינוקשים.היוהמראותרחמים.חסרתנותבתאשלעברונורתה

התגבר,הזעםהצונחים.הטייסיםלעברהנתעבמהירימזועזעים

בזחל"םירד.הלילהויותר.יותראותנותיסכללפעולהיכולתוחוסר

כמה13,בגדודלשעברמ"פשניאור,אפיסרןהמ"פ,רוביישבנו
והתחממנואחתבשמיכההתכסינולעצמות.חדרהקורואני.חיילים
חוויות.בסיפורי

רמויותבשתיבורובסקיהבחיןבאוקטוברב-8השחרעלותעם

והןאזהרה,יריותנורופיקד.שעליוהמוצבגדרותאתלעבורשניסו
יחידתמפקדלנדסמן,מיכהסגןאלההיוכיהתברר,ידיים.הרימו
שהיואברהם,משהבמילואים,ותצפיתןהחרמון,במוצבהאווירחיל

להיחלץשהצליחווחיילים,קציניםשבעה-עשרשלמקבוצהחלק

נתקלוהעליון,הרכבללירבדרכם,בלילה.באוקטוברב-6המוצבמן

14:15.השעהבסביבותמקוםבקרבתשנחתסורי,חסימהבכוח
שחרעםונפלונפצעושנייםחיילים,ארבעהנהרגוהאשבחילופי

להגיעהצליחופצועים,חלקםהניצולים,מןחמישההטורים.בשבי

אתשהחזיקההחרמוןמפלוגתהמחלקהעםוחברוהתחתוןלרכבל
ששתהקורם.בערבלשםשחברהטנקים,מחלקתועםהמקום
שלושהכוחותינו.לקושונותבדרכיםוהגיעומשםנחלצוהאחרים

-האווירחילמיחידתחיילשבת,ואפריםאברהםלנדסמן,-מהם

הסוריהקומנדובחייליבחורשב-7שנתקלועדהחרמוןכתףעלתעו

הסוריםעל-ירינלכדמחבריו,שנפרדשבת,1614.בגבעהשהתמקמו

למוצבבחודש8בשחרכאמור,הגיעו,האחריםהשנייםלהורג.והוצא
.103

הניצוליםסיפרובורובסקי,על-ידילמוצבשהוזעקגולני,למח"ט
המסתתריםנצוריםחייליםעשרותעדייןישלרעתםכיהתשושים,

שלעהמיחמה"",4%שו



6:47בשעההמוצב.בחצררקנמצאיםהסוריםוכיהמוצב,בתוך
הניצוליםעלעדכוןלומסרהפיקוד,לאלוףבאלחוטהמח"טהתקשר
הפיקוראלוףבחרמון.לתקוףאישורוביקששמסלמג'דלשהגיעו
המח"ט,החליטלתקוף,האישורמשניתןההתקפה.אתאישר

יהיוההתקפהאתשיבצעוהכוחוהכי51,מג"דעםבהתייעצות

17גדודותאג"ר;ב'פלוגהמג"ד,חפ"קבהרכב51גדורכדלקמן:
מתוךטנקיםשנימ"כים;קורספלוגותשתיועודמג"דחפ"קבהרכב

שסופחהתאני,רודסגןהסמ"פ,בפיקוד71גדודשלהמחלקה

למג"ד51,למג"רחפוזתדריךהמח"טערך7:30השעהבסביבות

הטנקים.ולמ"מגולניסיירתלסמ"פשלו,הפלוגותולמפקדי17
בתדריך,סער.לנחלשמעלהכפולהגשרלידהתקייםהתדריך

זחל"מיועליתקדם17גדודכיהמח"ט,הסבירדקות,כעשרשנמשך

שנייובילוהטורכשבראשהישראליהמוצבלעברהכבישבציר
ינועוהסיירת,מןמחציתעםיחדהמוקטן,51גדודואילוהטנקים,

רובהישראלי.למוצבהמובילהחרמוןכתףשלהרכסצירעלברגל
שיגיעהראשוןהכוחכינאמר,למפקדיםהמוצב.במבנהעסקהתדריך

ר ן

-
ך

סדיהלשטחהבקעהלפניגולנילמפקד'תריר

לרשותויעמדושלאברור,היהלמח"טהמח"ט.וחפ"קלחטיבה
המח"טעידכן7:00השעהבסביבותארטילרי.סיועאואוויריסיוע

והורהלהתקפההיציאהעלדרור,דוביסא"ל17,מג"דאתבקשר

יוםשהתפרסושלו,הפלוגותשתיעםסערנחללגשרלהגיעלו

למסעדה.בוקעתאשביןהכבישלאורךלכןקודם
החליט,להתקפה,היציאהעלמעורכןהיהשכבריודק'ה,

החסימהבמשימתתישארשלוא'שפלוגההמח"ט,עםבהתייעצות

מחלקתשלהשלישיהטנקאתאליהוהכפיףמסעדהבצומתשלה
מחציתאתמסעדהבצומתלהשאירהמח"טהתכווןכןכמוהטנקים.

הסיירתמפקדבעצתאךלב,שאוליסגןהסמ"פ,בפיקודגולניסיירת

הוחלט,המח"ט,לחפ"קשצורףמנדי),(מנדלסוןיעקברס"ןהקודם,
ב',מ"פלדובי,הרגלית.בתנועה51לגדודתצורףהסיירתשמחצית

להמתיןהמג"דהורהשמס,מג'דלבמרכזפלוגתועםעדייןששהה

החטיבתי.לטורולהצטרףהכפרשלהמערביתביציאהפלוגתועם

סוריתהפגזההחלהלפתעטיהורו.משימתאתעליויקבללמוצב

הזחל"מיםעללעלותלמפקדיםהורההמח"טנקטע.והתדריך

מפקריתידרכולאהניתןככלמהרלעלותהרצוןבשללנוע.ולהתחיל

היהלאהכוחותלמפקדימשימתם.מהותעלהלוחמיםאתהפלוגות

שלוהנשקכליעמדותיו,מיקוםשלו,הסד"כהאויב,עלמידעכל

אוויר.סיועולאארטילריסיועהוקצהלאלחטיבהוכרומה.
ובמצבלמחצהמזוודיםהיוהחירוםממחסנישקיבלנוהזחל"מים

אינץ',0.5כבדיםמקלעיםאינץ',0.3מקלעיבהםחסרוירוד.טכני

כךלמקלעים,כנותובמיוחדלמקלעיםתחמושתמדידים,ערכות

שלהאורגנייםהמא"גמקלעיאתאפילולהציבהיהניתןשלא

ברשותלמעשה,למא"גים.פעולהארגזיהיולאבזחל"מיםהפלוגות.

ועוד-כדורים1,500-שלוהפק"לתחמושתרקהיתהמא"גיסטכל

פרטיזני.באופןהלוחמיםהשיגושאותםזחל"ם,לכלארגזיםכמה

אורגני;תאג"דללאיצאהואררנ"ט;פצצותחסרותהיו17לגדוד

---------------------------------

*אא%שה~י3םשך~קךשליהמלחמה-------.-----



מכשירילמעטקבועים,קשרמכשיריהיושלאכמעטבזחל"מים

פעלולאלקרבהיציאהבעתלפיכך,25.מ"קמסוגנישאיםקשר

כלאלאגדודית,וכרשתפלוגתיותרשתותבשתי17גדודפלוגות

הגדודית.הקשרברשתפעלוהגדודכוחות

כברלושממערבוהרכסיםהמוצבבאזורכיאז,ידעלאאחדאף
במטוליבמקלעים,מצוידהסורי82צנחניםגדודעתאותהפרוסהיה

וחומרקלובמוקשים.צלפיםברובירתע,ללאבתותחיםאר-פי-ג'י,
כתףבמעלהממוקםשהיה183,קומנדוגדודעלידעלאשאיש

1614.כגבעההחרמון
שמס.מג'דלברחובותארוכהבשיירהחלפוהחטיבהזחל"מי

הזחל"מיםשלושתאתמאחורינומותיריםכשאנולשיירההצטרפנו

שבוהעיקולים,באחדהתקועים.

הכביש,אתהרכסשבילחוצה

רגלית.לתנועהוהתארגנועצרנו

לפניממש:15,8השעהבסביבות

תידרךהרגלית,התנועהתחילת
באשרשאוליואתדוביאתיורקיה

לסדרהתנועה,לצירלמשימה,

כלהקשר.ולסידוריהתנועה

ברשתהתנהלההקשרתעבורת

היהלמג"דורקהגדודית,הקשר

החטיבתית.ברשתנוסףמכשיר

לאמהזחל"מיםהפריקהבעת

המסייעהנשקפק"ליכלהורדו

חוסרשבשלייתכן-הפלוגהשל

מחסורשמפאתוייתכןהבנה
לשאתם.בלוחמים

השביל.במעלהלטפסהתחלנו

בתכונה,כאמורשהבחינוהסורים,
ללאהציראתלהפגיזהמשיכו

בתיאתגםכתשופגזיםהבחנה.

אךנפגעו,דרוזיםאזרחיםהכפר,

שניאוראפיהתעכבו.לאהכוחות

לרוץהחלולפתעמהסס,נראה
שנעבן-ש"ך,מודיסגן17,בגדודב'מ"פשלהזחל"םעלוטיפס

הפעםהיתהזווחייך.בידולינופףוהואלעברוקראתיבאיטיות.
בחיים.אותושראיתיהאחרונה

ראשוןנעלוחמים,33וכהרכבשאולישלכפיקודוהסיירת,כוח

שישהבןחודהובילהכוחאתהרכס.במעלההמטפסהשבילעל
רחבהבפריסהנעהחודכוחסיימון.אביסג"משלבפיקודולוחמים,

במרחקמדורג.בטורהכוחיתרנעשעליולשביל,ממזרחהרכסגבעל
בהרכבהמג"דחפ"קנעהסיירתכוחאחרימטריםעשרותכמהשל

קציניםושניקשריםשניגינוסר,רןסגןהקמב"ץ,מג"ד,הבא:
ירי)(ירמיהווסרןלשעבר,51סמג"דתידו,אברהםסרן-מסופחים

נעהלוחמים,56שלבהרכבב',פלוגה12.בגדודלשעברמ"פנטל,
מדורגבטורנעהאחתכשמחלקההמג"דחפ"קאחרימטריםכ-200

שלישיתומחלקהמשמאלמרורגבטורשנייהמחלקהמימין,

תאג"דלמ"פ.סמוךהטוריםבאחדנעתיהטורים.שניביןהתפצלה

הגדודי.הטורבסוףנעקשר,ועודיחזקאלסידיד"רסגןבפיקודמלא

האויבערוךהיכןמושגהיהלאוהלוחמיםהמפקדיםמןלאיש

הרכס,שלסריקהבמגמתשננועברורהיהלכולנומולנו.העומד
כיייתכןשבוהישראלי,החרמוןלמוצבדברשלבסופולהגיעכדי

השמיםקריר,היההאווירמזגצה"ל.חייליעשרותכמהעדייןנצורים

שהסתירנמוךענןחלףפעםמדיבינונית.רוחונשבהמעונניםהיו

משקפתועםהשטחאתוסרקפעםמדיעצרשאוליהראייה.שדהאת
אויב.חיילילאתרכדי

כאשרהתלול,במעלהטיפוסשלוחציכשעהלאחר9:45,בשעה

כ-350שללמרחקהחודכוחהגיע,,,,.ן

1614,גבעהממרגלותמטרים

תפסנוקל.מנשקירישמענו

ללוחמיהסלעים.ביןמחסות

נדמההיהבחודשהיוהסיירת

שלאמכיווןמימין.נתקלושהם

תפסוהםעליהם,יוריםמהיכןראו

לזהותוניסוהסלעיםביןעמדות

לעברדילגשאוליהאש.מקוראת

נתקלוהםכישחשבמכיווןהחור.

קצרבטווחהנמצאסוריבכוח
לאחרזרחן.רימוןהשליךלפנים,

לבדו,לפניםהסתערהתפוצץשזה

חשלפתעהאויב.אתזיההלאאך
עלפקדהואלעברו.שיורים
חלקרקאךאליו,להצטרףחייליו

אתשלףשאולילפנים.דילגומהם

בניסיוןלפניםוצפהמשקפתו

עליהם.יוריםמהיכןלאתר
לאאךהירי,אתששמעיודק'ה

משאוליביקשמקורותיו,אתזיהה

כמהעברויורים.מהיכןלושיזהה

שהיריותזיההששאוליעדדקות

נראוטרםכיאם1614,גבעהשלהמסולעותמהכיפותמלפניםנורו
סוריםחייליםכמהיודק'הזיההבחפ"קממקומוהאויב.חייליבבירור

כ-10-רקזיההשהואמכיווןעמדות.ושיפרוהסלעיםביןשדילגו

מולוכיידעשלאומכיווןהסלעיםכיןשדילגוסוריםחיילים15

קדימהחייליועםלהסתערלשאוליהורההואסורי,גדודנמצא

הסוריםוביןשבינומשוםיכולאינוכיהשיב,שאוליהסורים.לעבר

הנשלטנחותשטחהמהווהמטרים,כ-40שלברוחבעמוקגיאיש
נמצאשהואהבחיןהואאש.מלכודתלהיותועלולמלמעלהבאש

לאאנשיומדועלבדוקכדילאחורלדלגוהחליטמלפנים,לבד
יוריםמהיכןיורעיםאינםשאנשיולו,התברראזאליו.מצטרפים

נפצעו.כברמהםוכמהעליהם
האשלפנים.פלוגתואתלקדםלדובייורקיההורההעתבאותה

שליהמלחמה



מאודאךדלילה,אמנםהיתההגדודכוחותלעברשנורתההסורית
השלוחהעל1614גבעהשלהמוחלטתהשליטהבשלמדויקת

לפנים,לצפותבאש,להשיבשניסהמיכלנפרסנו,שעליההמאורכת

כוחותנלכדולמעשהלעברו.שכוונוהכדוריםבשריקתחשלנועאו
דבר.לעשותשיכולנובלימכוונתאשותחתנחותבשטחהגדור

אליוקראלפנים,מסתעריםאינםהסיירתשלוחמייודק'המשראה
הורהלוהאופייניתובשלווהתידו,סרןאת10:00השעהבסביבות

מהמחסהיצאחידוכן.עושיםלאהםמדועולבדוקלפניםלדלגלו
ארבעהספגצעדיםכמהלאחראךלפנים,בקלילותלדלגוהחל

להנחיתלשאוליהורהיודק'ההסלעים.ביןפצועונפלכגופוכדורים

המורדלעברלאחורחידואתחילצנוהאשובחסותלפנים,אשמכת
בו.לטפלשהחלהתאג"דעצרשםהשלוחה,שלהדרומי

10:15,בשעהבסורים,נתקלהסיירתשחודלאחרשעהכחצי

ושניזחל"מיםעםשנע17,גדודשלהחודכוחגםסוריבכוהנתקל

ביןבכבישחדעיקול(הטנק"ל"עיקולמצפוןהכבישעלטנקים

במהלךלוחמים.נפגעומהרהעדהעליון).לרכבלהתחתוןהרכבל

בכלישפונולוחמים,עשרותנפגעו14:30,השעהעדשנמשךהקרב,

יוריםהסוריםהחייליםאתראינובשטח.ראשוניטיפוללאחררכב

רכבכלילעברי'ג-יפ-רא-7פצצות1614שבגבעהמעמדותיהם
בעתמסעדה,לעברהחרמוןבמורדהטנק"מ"עיקולאותםשפינו

לחניוןמדרוםגובתהנחלאתהחוצההכבישבעיקולחלפושהם

לעשותליבנולמגינתיכולנולאהגדולהמרחקבשלהאוטובוסים.

להפסיקם.כדידבר

הסוריםאתלתקוףדוביאתלשלוחיודק'ההחליט10:20בשעה

השביללעברנמצאנושעליהמהשלוחהלרדתכלומר,ימני,באיגוף

בתוךהעולההשבילעםלעלות1614,לגבעהשמסממג'דלהמטפס

היתההאיגוףמטרתצפון-מזרח.מכיווןהסוריםאתולתקוףערוץ

הואנלכדו.שבוהנחותמהשטחהסיירתפצועיחילוץאתלאפשר

מפתבאמצעותמשימתואחלווהסבירלחפ"קאליולדוביקרא

לפקודתבהתאםהשטח.עלהצבעהכדיותוךלרשותושעמדההקור
שתיעםהאיגוףלצירמכןלאחרדקותעשרדובייצאהמג"ד

סגןהסמ"פ,עםיחדבמקומהנותרהשלישיתמחלקהמחלקות;
המאגף.לכוחהצטרפתימיכאלי.אליעזר
ירדנוהאיגוף.בצירלנועוהתחלנומלפניםחזקחורהציבדובי

לכיווןלעלותכשהתחלנוצפונה.נענושבהמוארכתלדולינהמזרחה

כברשמלפנים.מהכיפותמדויקתאשלעברנונורתה1614גבעה

ביןשתפסתימהמחסההלוחמים.אחדנפצעהראשונותבדקות

ניסיתילסלע.מסלעמדלגיםהסוריםהחייליםאתראיתיהסלעים

לחייליםלקרוארציתימדי.גדולהיההטווחאךלעברם,לירות

למרבהאךלפנים,לדלגלנסותכדיעלישיחפוולבקשלצירישהיו

בשלשגםייתכןלי.ענולאוהםשמותיהםאתידעתילאהתסכול

לעברנוירוהסוריםאותי.שמעולאהםעלינושנורתהוהאשהרוח

שנפגעהמ"פ,דובי,מייד.נפגעהראשאתשהריםומימדויקתאש
רתקכוחלמקםלווהורההמ"מים,לאחרקראשמאל,בידמריקושט

יותר,גבוההשלוחהלעברשמאליאיגוףולבצעמא"גיםשניעםחזק

שנשלח.לאןהגיעלאהמ"מחזיתית.הסתערותלבצעיוכלשהואכדי

לשםלהגיעיכולאינווכיעליויוריםהזמןכלכילדובי,דיווחהוא

לעבורניסהשהואפעםבכלעמוק.ואדילצלוחצריךשהואמשום

המצב,עלעדכוןליודקיהמסרדובילעברו.הסוריםירוהוואדי,את

שלושהכברלכוחהיוהזהבשלבעקבותיו.עללשובלוהורהוזה
הפלוגתי,החובשניגשהאיגוףבצירלחזורכשהתחלנופצועים.

במקום.ונהרגבגבכדורספגהפצועים,באחדלטפלחורש,אלברט

שכברמהמח"ט,בקשריודק'הביקשהימני,באיגוףשנענובשעה
הטנק"מ"עיקול17מגדודקטןכוחשישלחהטנק",ל"עיקולהגיע

מהשטחהסוריםאתלרתקשינסהכדי1802,גבעהדרךהרכסבמורד

האפשרותעלשחשבהמח"טמצפון-מזרח.1614גבעהעלהשולט

בפיקודצוותלהקצות17למג"דהורהלדרך,שיצאנולפניעודהזאת

רוזנשטוק.מוטיסגןב',סמ"פעלהוטלההמשימהקצין.

יכולנוולכןבראותפגעהשלוחה,אתלפתעשכיסהנמוך,ענן

בחסותהתקדםיודק'הבלבד.בודדיםמטריםשללטווחלראות

עלאותוועירכןלאחורמעטשחזרשאולי,אתופגשלפניםהערפל
הטנק".מ"עיקולמוטישלהכוחירידתועלימנילאיגוףיציאתנו

הנשקבעליכלאתהערפלבחסותלפניםלדלגלוהורהיודק'ה

תידרךשאולישלנו.האיגוףלניסיונותאשבסיסשישמשוכדיהארוך,

אותםופרסהאגפיםואבטחתרתקלכוחותאותםחילקאנשיו,את

כמהכעבורהתפזרשהענןלאחרואולם,יותר.קדמיותבעמדות

טובותרתקבעמדותאמנםעצמםאתמצאוהסיירתלוחמידקות
כברלהםהיוהזהבשלבלפנים.להתקדםיכולתללאאךיותר,

קשהרביעילוחםנפצעהתפזרשהערפלבשעהפצועים.שלושה

באזורשנשבההעזההרוחבשללאחור.לפנותוהיהניתןולאבראשו,

הכדוריםאתקלצ'ניקוב,מרובישירואלהכוללהלוחמים,ראו

מנתיבם.מוסטיםיוריםשהםהנותבים

והפצועיםההרוגאתנושאיםכשאנחנולשלוחהחזרנובינתיים
נתקלתיכאןפצועים.ארבעהלתאג"דהובאוכבראזעדלתאג"ד.

לאחור,פצועיםלפנותהמתנדביםלוחמיםשלבתופעהלראשונה

שאחדהבחנתיהאש.לקולשובבמקוםהתאג"דלידנשאריםאך
הואשם.עושההואמהאותוושאלתילמחלקתושבאינוהמ"מים
לפקדשיחזורשעדיףלוהסברתיהתאג"ד.אתמאבטחשהואהשיב,

בולט.רצוןבחוסרזאתעשהוהואחייליועל
הנפגעים,ארבעתעםעקבותיועללחזורלדובייורקיהמשאישר

באיגוףהסוריםאתולתקוףאנשיועםלהתארגןלשאוליהורההוא

הפצועיםובשלבתחמושתמחסורשבשללוהודיעזהאךשמאלי,

נטלסרןאתיורקיהשלחזאתבמקוםזאת.לבצעיכולאינולו,שהיו

כדימיכאליהסמ"פעםיחדב'פלוגהשלהשלישיתהמחלקהעם

שהכוחהיתה,הכוונה1614.גבעהעלשמאליבאיגוףהתקפהלבצע

אתלתקוףוינסההמצוקשפתעלינועמערבה,מהשלוחהירדהזה
מ"מ,52ממרגמותועשןאשמכתבחסותמדרום-מערבהסורים

בסביבותלדרכושיצאנטל,שלהכוחשאולי.שלאנשיושינחיתו

המערבייםלמורדותעדלהתגלותבלילהגיעהצליח12:00,השעה

דולינהמפרידההסוריםוביןשבינוגילהאזאבל1614,גבעהשל

התקדמותנתיבלאתרכדיהשטחעללצפותניסהשנטלבעתעמוקה.

הודיעהשלבבאותובמקום.ונהרגבראשומכרורנפגעהואמוסתר,



מכותלתתיתקשהולכןואוזלתהולכתשלושהתחמושתשאולי,

ולנסותפיקודלתפוסמיכאלילסמ"פבקשרהורהיודק'הלחיפוי.אש

משוםזאתלבצעיכולאינוכיטען,מיכאליאךהסורים,אתלתקוף

השעהבסביבותאפשרי.אינואשתחתהעמוקההדולינהשמעבר

אתלפנותלמיכאלילהורותדברשלבסופויודק'הנאלץ13:00

הודיעשעהבאותהיצא.שממנולמקוםולחזורלכבישנטלשלגופתו
לקבליכולשהואהחטיבתית,הקשרברשתליודק'ההסמח"טרובקיה

ארטילרי.סיועדרכו

מכןולאחרמימיןתחילה-הסוריםאתלאגףשניסינובשעה

במורדהטנק"מ"עיקולמוטישלהכוחיררהצלחה,ללא-משמאל

שישה-שמנההכוח,מעורפו.הסורי183גדודאתותקףהשלוחה

הוסבראישית.המח"טעל-ידילדרךצאתולפניתודרךלוחמים,עשר

כדימאחור,אותםלתקוףעליווכיבסוריםנתקל51גדודכילו,

מפהעללוהסבירשהמח"טלאחרהרכס.ציראתלפתוחלולסייע

הגדור,תדראתלוונתן51גרורשלהמיקוםואתהאויבמיקוםאת

קודםבחרמוןהיהלאשמעולםמוטי,הרכס.במורדלנועמוטיהחל

בחודנעכשהואמגעלקראתלנועוהחללוחמיואתתידרךלכן,

הסורים.אתלאתרכדיהמשקפתעםלפניםצפההואפעםמדיהכוח.

מטווחזיהההוא1614וגבעה1802גבעהשביןלכיפההגיעכאשר

הגבעםבעמדותשוכביםסוריםחייליםעשרותמטריםכ-500של
בגדיםלבשוהסוריםהחייליםהסלעים.ביןדילגוחלקםאליו.

גבעהשלהאחוריהמררוןעלהתמקמוהםקסדות.וחבשומנומרים

ודילגוכיפותכמהעלפרוסיםהיוהםשמעליה.הכיפהעלוגם1614

ביניהםהאשחילופיאתמוטישמעכברהזהבשלבולאחור.לפנים

לכוחותנתןשיודק'ההפקורותאתשמעהקשרוברשת51גדורובין

קשה.כמצבשאנחנוהבין,מוטיביניהם.הדבריםחילופיואתשלו
הכוחאתמיקםהסורים,אתרואהשהואליורקיהשדיווחלפני

המרגמהואתהמא"גיסטיםשניאתהרובאים,אתבעיקראש,בעמדות

לעברם.מבוקרתבאשופתחמ"מ52

שנפגעו.סוריםחייליםכעשרותולוחמיומוטיהכחינומהרהעד

שהםהסורים,הבינוכאשרחבריהמיעל-ידילמחסותנגררוחלקם
שלהכוחלעברשינועכוחלארגןהחלוהםמאחור,אשסופגים
רתקכוחמיקמוהם1614.לגבעהשמצפוןערוץדרךבאיגוףמוטי

החלוואזלעברושירהומקלענים,רובאיםעשרהלפחותשלגדול

השעהלוחמים.כשלושיםשלכוחעםלעברושמאליאיגוףלבצע

שנימוטישלבכוחנפגעוהסוריםמצליפות12:45.היתהכבר

שטרקשל,ומיכאלובזרועו,בחזהושנפגעפרלמן,מנחםלוחמים:
רוניסמלהמחלקתי,החובשבמצח.מכדורשנפגעמקלעוניסט,

בו.לטפלוהחללמחסהאותוגרראש,תחתפרלמןאלזינקיחזקאל,

שנפלשטרקשלאלזחלקוזי,יהורהרב"טבכוח,שהיההשניהחובש

ניסיוןכלמת.שהואמיידהבחיןאךבו,לטפלכדיקדמילמדרון

לעבררתקכוחמיקםמוטימהסורים.מדויקתאשמכתגררלחלצו
לחלצו,בניסיוןלעכרולוחםעודעםוקפץעשןרימוןפתחהסורים,

הצליחולאהםלעברםשנורתהוהמדויקתהכבדההאשבשלאך

השנייםאתסיכנההאשהסלעים.ביןנלכדהשגופתומשוםלחלצו

שאינומוטיהחליטמת,שהואספקללאלהםברורשהיהומכיוון

כברהיהכשלכוחהזה,בשלבלחלצו.כדיחייליםעודלסכןיכול

הסוריםהיקפית.להגנההכוחאתמוטיערךקשה,ופצועהרוג

תחמושתאבלנהדפו,אךפעמיים,מוטישלהכוחעלהסתערו
החייליםקולותנשמעומסביבםהסלעיבשטחלאזול.החלההלוחמים

העכירהסתערותשזוהתהפעםבכלאותם.לאגוףשניסוהסורים

אתבאישוהניסוזההמותקףלאגףדקל,טלהמא"גיסט,אתמוטי
והחלאליוזינקיחזקאלהחובשבחזהו.מכדורשנפגעעדהמסתערים

מפצצתבכתפוקלותמוטיגםנפגעמסויםבשלבאש.תחתבולטפל
ואירגןמוטיהתאוששדקותכמהלאחרלעכרו.שנורתהי'ג-יפ-רא-7

הפעםגםהסורים.שלהשלישיתההסתערותלקראתהכוחאת
התרוממוהאחרוןוברגעלעברםלהתקרבלסוריםהלוחמיםאיפשרו

נשמעוהסוריםשלמעברםרימונים.בזריקתמלווהאשמכתונתנו

לואישרוזהלמח"טמצבועלבקשרדיווחמוטיהנפגעים.זעקות

לשאתצריךוהיהפצועהיהשמוטימכיווןהטנק".ל"עיקוללשוב

החרמון,כתףשלהתלולבמעלהציודםכלעלפצועיםושניהרוג
לעזרתונשלחכשירים,לוחמיםושנים-עשראלונקותשתירקלווהיו
שחברלאחרואלונקה.נוספיםלוחמיםחמישהעםמפלוגתומ"מ

בשלבהרכס.במעלהלתנועההמשולבהכוחהתארגןמוטישללכוח

נכשלאךשטרקשל,שלגופתואתלחלץנוסףניסיוןבוצעהזה

להשאירואישורמהמח"טביקשמוטיהסורים.שלמדויקתאשבשל

פעולתוזאת.וקיבלאחריםשלחייםלסכןעלולחילוצומשוםבשטח

ללאתרמובהמשךלנושניתןהארטילריוהסיועמוטישלהכוחשל

דרכנו.אתשחסםהסוריהגדודלנסיגתמכרעתתרומהספק
השמיםלמקומנו.רתוקיםעדייןהיינו14:00השעהבסביבות

לנוהיהלאקר.להיותהתחילנעלמה.והשמשבענניםהתקדרו
סלעמאחורישכבתיהעבודה.בבגדירקלבושיםהיינוחם.ציוד

יכולתילאמפחד.ולאמקורשזהקיוויתיורעדתי.מעשללא

מ"מ155תומ"תסוללתהחלה14:30בשעההרעד.עללהשתלט

על-ידינעשולאשוהתיקוניםהטיווחלטובתנו.לירות334מגרוד

ממוקםשהיההסמה"ט,בתיווךהחטיבתיתברשתאישיתיודק'ה

האשבחסותשלו.ברשתהסיועמפקדעםושוחחשיבן,בתל
מזרחהאשהמוכהמהשטחלצאתהסיירתלוחמיהצליחוהארטילרית

עדייןממוקםשהיהלתאג"ד,נפגעיהםשמונתכלאתמחלציםכשהם

לוחמיהשליכולאחורההיחלצותבשלבהשלוחה.שלהדרומיבקצה

כעקבברתקלוחמיםשניוהשאירועצמילמיסוךעשןרימוניהסיירת

שהםממוטי,והןמשאוליהןדיווחיםקיבלשיודק'הלאחרלאחור.
הארטילריהבשלמזרחה1614מגבעההסוריםבנסיגתמבחינים

לתקוףיודק'ההחליטמוטי,כוחשלהיעילהיריובשלעליהםשנחתה

הארטילרית.האשבחסותשמאליבאיגוףהסוריםאת

שעומדמיכלעםלתנועהלהתארגןלדוביהורההואשעהבאותה

התאג"דלמפקדיודק'המינהאותיהסיירת.לוחמיזהבכלללרשותו,

באותההכביש.לעברעימולרדתליוהורהלידושהיההאבטחהוכוח

קשהפצועמהםאחדפצועים,שנים-עשרבתאג"דכברטופלושעה

כמומפצעיו.מכןלאחרשנפטרבין,נמרודסמ"רמהסיירת,בראש

חורש.אלברטהפלוגתי,החובששלגופתושםמונחתהיתהכן

בידו,מכדורשנפצעמהסיירת,קציןסיימון,אבילירידה.נערכנו



מחוברתכשאינפוזיהאלונקהעלששכבתידו,אתלשאתליעזר
במקוםנותרושליהמסמכים"חידו:לילחששזזנולפניאליו.

וזהליודק'ה,בקשרכךעלהודעתיאותם."שימצאותדאגהפציעה,
בסדר."יהיה"אותי:הרגיעהאיטיבדיבורו

שמאליבאיגוףלנועב'פלוגההחלההארטילריתהאשבחסות

מהסיירת,לוחמיםשלושהאליההצטרפוהתנועהכדיותוך
המג"דבפקודתמאחור.שנותרומחבריהםבתחמושתשהצטיידו

מקלעשכלליפת,יואלסג"מהמ"מ,בפיקודרחוקרתקדובימיקם
התמקםהזההרתקנוספים.לוחמיםוכמהמ"מ52מרגמהמא"ג,

התנועהבשלבהסיירת.לוחמילכןקודםממוקמיםהיושבובמקום
נוסףכוחאחריהםומיידהסיירתלוחמישלושתבחודנעובאיגוף
וחפ"קשלוהקשרהמ"פ,אחריהםרוטנברג,מרדכיסג"םבפיקוד

המערביתלכיפהההתקרבותבשלבמאחור.נעההפלוגהיתרהמג"ד.

הארטילריהפגזינפלו

ההנחתהכשחדלה
המשיכההארטילרית

תוךלהתקדםהפלוגה

ימנירתקכוחהשארת

עללחפותכרינוסף

העמוק.הגיאמעבר
התמקםהרתקכוח

קודםנהרגשבובמקום

מעברנטל.סרןלכן
עלוההשתלטותהגיא

עברוהמערביתהכיפה

התנגדות.ללא

המשיךהכוח

אתבאיטיותלסרוק
כשהואהרכסים

בשטחמזרחהמתקדם

ותוךקרוביםחיפוייםהשארתתוךהגבוהיםהסלעיםביןהמבותר
הכוחלעברלפתענפתחה15:00השעהבסביבותהסתערות.כדי

הדדי.בחיפוילפניםהסתערוולוחמיודובימאוד.קצרמטווחאש

התעשת,קצרזמןכעבורלאחור.והועףבקסדהמכדורנפגעדובי

כרימאחוריולצאתכשעמדסלע.מאחורימחסהותפסקדימהזחל

לידושהיוסיירתלוחמישלושהימין.בכתףמכדורנפגעלהסתער,

מטווחואשרימוניםקרבאיתווניהלובושירההסוריהקציןאתזיהו

מטריםכ-30שנמצאיודק'ה,אותו.שחיסלועדבודדיםמטריםשל

חוסלושבהההסתערות,המשךעלופיקדלפניםמיידזינקמאחור,

גינרסר.רןהקמב"ץ,חבשדוביאתסורים.חייליםכמהעוד

הכיפותאתסרקההמג"ד,שלבפיקודוב',שפלוגהבשעה

והפצועיםהתאג"דאתלהובילהתחלתי1614,גבעהשלהמערביות

עללמטה,הענקיים.הסלעיםביןהפצועיםאתנשאנוהרכס.במורד
נפגעים.מלאותמגויסות,אזרחיותמשאיותוירדועלוהכביש,ציר

בדרךהמדרוןבאמצעבערךהחרמון.ממעלהנשמעויריקולות
הכביש.עללאיטונוסעכוחותינושלנגמ"שראינוהאספלטלכביש

ביןנשכבנוכבד.ממקלעבאשלעברנוופתחעצראותנו,ראההוא

חלפהסורים,"שאנחנוחושבהוא"הפצועים,עלוגוננוהסלעים
האשבה.לנפנףוהתחלתילבנהמטפחתהוצאתיהמחשבה.במוחי

הנגמ"שגולני."גולני,תירו,אל"לעברם:וצעקתיקמתיפסקה.

לכביש.סחוטיםהגענו15:15בשעהמעלה.כלפילנסועהמשיך

ופקדתיבמקוםשעבראמבולנסעצרתילצידו.האלונקותאתהנחנו
עללתמרןוהתחילאותם,העמיסהואהפצועים.אתלאסוףעליו

מכיווןסורימיגהגיחרגעבאותוממשלאחור.להסתובבכדיהכביש

בסלעיםשהתפוצצורקטותלעברנווירהדב,הרלרכסימעברמערב,

מטוסעל-ידיוהופלמזרחהנסקמהצלילה,יצאהמיגשמאחורינו.

שלנו.
עלעמדתיהנסיגה,פקודתשניתנהלאחרהקרב,שלבסיומו

לעברהרכסמןהיורדיםוהסיירתהגדודבלוחמיוצפיתיהכביש

נסיגתעלסרטליהזכירהמראההאוטובוסים.בחניוןהריכוזנקודת

נפוליאוןשלצבאו

ירדוהחייליםמרוסיה.

חלקםההר,מןסדרללא
מונחנשקםחבושים,

זהברישול,כתפיהםעל

מדדהוזהבחברתומך

פצועות;רגלייםעל
היוהלוחמיםראשי

ועיניהםשמוטים

כבד.הלבכבויות,

שעותאותןכל
שלהפלוגותשתיניהלו

מדםעקובקרב17גדוד

מולגבורהגילוייורצוף
82צנחניםגדודחיילי
הרכבללידהסורי

סרןשלבפיקודוגולני,סיירתשלהמ"כיםקורספלוגתהעליון.
לעברהרכסצירעלהטנק"מ"עיקולרגליתשהתקדמהסלע,יעקב

וניהלהקדמיסוריבכוחנתקלהאגף,אבטחתככוח2072,גבעה

הושמד,הסוריהכוחרובבודדים.מטריםשלמטווחיםאשקרבעימו

המ"פ.בהםנפצעו,נוספיםותשעהלוחמיםארבעהנהרגובקרבאך

האש.מחמתלפנותםיכולתאיבשלבשטח,הושארוהחלליםארבעת
קברוהקרב,לאחרבשטחמוטלותגוויותיהםאתשמצאוהסורים

בתחילתכברנהרגדרור,דוביהמג"ד,העליון.הרכבללידאותן

מוקשיםמחרוזתפינוילזרזכדישלומהזחל"םשקפץלאחרהקרב,

הגרודי,המוריעיןקציןגםהטנק".ל"עיקולמצפוןהסוריםשהניחו

בזחל"םהמוקשים.אתבמו-ידיושפינהלאחרנהרגפלטי,שיסגן

עלוצפהחשוףשעמדתקלי,רוןסגןהקש"א,בחזהונפגעהמח"ט

מיבלום,שרגאד"רסרןהחטיבתיהרופאגםבמקום.ונהרגהקרב
מהשטח.ופונונפצעוזליבנסקייועדסרןוהקמב"ץ
מפלוגתומחלקהעםהכבישעללנועשהמשיךבן-ש"ך,מודי

לרכבלמצפוןסוריתבחסימהנתקלטנקים,ושניזחל"מיםשניעל

ההתקדמות.אתעצרויורקיהלכוחקרוב

ן,,%88?488%8,,שליהמלחמה




