
-.,-.הסוחחהמכלר~.

כמליצי,מוראיאצלצלזהמשמתעמנה*קטיברבייהיאשוןהמוצנחהשבצע
מטעמהמשהולמסורלדיאולי,בגישאך

-במטהסינימערכתערבששירההאוירהשל'
שלו,הבכיריםומפקדי-המשנהאריק"),"(שרוןאריאלהצנחניםמפקדיחידות-הצנחנים.

במאמץלמלחמה;זהכוחשלוהכשרתוטיפוחובעול-שניםמזה-שנשאוההנשיםהיה
יאנשיהןשכל-צנחנים,יחידותובךכך--הישאתיצרוורצוף-מעקשיםממושך

-פעולות-במסגרתולהימהתמרוניםתרגילים,ושבעימחושליםמאומנים,והםמתנדבים,
,

המצרי,והצבאצה"לביןשניהכלליתהתמודדותהמסיבותמשגזרועתה,בגבולות..התגמול
יעודםאתממשמלחמהבתנא*להגשיםבתוללותיהם,הראשונההפעםזועליהם,הנטל

,*והתכוננועמלוושלשמוארצםאותםיצרהשלשמוהיעוד-מוצנחיםכוהותשלהאמיתי
המבצע,שלהפותחהמהלךאתולבצעהאויבשלבעורפונוח~-רבכהומןעצמםהם

*-כולה.המערכהלהצלחתביותרהיוניתתרומהלתרוםנועדאשר
האחרוניםהימים

עברו-עליהם
של-הצהריםבשעותקדחתני.בתקנון

באוקטובר26
,שרוןאריקאושרה,התכנעתלאישוהה.הממונה_עלי"ם,למפקדהתבניתםאתהגישוו')ליום
משימותיהם.אתיחידות-העשנהמפקדישמעוואושבת,"בערבמסופיותפקודותיואתנתן

-.

קרושלותרשים-55,בענו'המיתלה-נזיצרתבליטראה
-החוברת.בסוף-הנזיתלה~...
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הוטלזהכוחעלא'.כוחמפקדשלבחלקונפלהביותר-הנכבדההמשימהי

ולהתבסלהמיתלה,למיצרימערביתממש,היש"בשעתצניחהע"יהמלחמהאתלפהוה

את-תמדכונתילה,אתיכבשוה"ש",בשעתהגבולאתיחצוהכוחותשארלהגנה.שם
עד-מוצביהםוכיבושמקוםשבכלהמצרייםהכוחותמיגורכדיתוךוקלעת-אנ-נהל,

המזרחי-הפתחיםשניעללהגנהאתובמשותףויערבושהוצנח,הכוחאלשיגיעו.
המיתלה.מיצרישל-והמערבי

לסיפור-מעשהכשלעצמםהראוייםהמבצע,הכנתשלהמוקדמיםהשלביםעלנדלג

וההערכות.הכינוסשטחיאלהכוחותתנועתועל-משלהםמיוחד
-שבהםוהחשובאחרונים,תיקוניםבתכניתנעשובאוקטובר29/28לילבחצות

מיתלה-קלעת-הדרכיםבמזלגויתבססלמיצרי-מיתלה,מסרתיתיוצנחהמוטםהכוחכי
בתנועהלבצעהוחלטהמיצריםשלהמערבייםהמבואותתפיסתאתאנ-נחל-ביר-אל-חסנה.

הכוחות,שיתחברולאחרהקרקע,פניעל
ב"מזלג",א'כוחצנח1956,באוקטובר29ביום1700,בשעה

--נכבשים-המיתלהעדהיעדיםכל

עדהמוצנח.הכוחעםלהתחברשנועדוהכוחותהגבולאתחצובקירוב,זמן,אותו
ללאהתכנית,לפיהמבצעהתנהלב-באוקטובר31/30לילעדכלומר,-התחברותם

הכוחותשלמכלי-הרכבהקשה-לתנועההדרךשגבתההכבדלמספרטמיוחדות,תקלות
בלוח-כךעקבשחלולפיגורבמזלםוהתבססשהוצנההכוחאלהגבולמןהמתקדמים

בה,שהחזיקההמצריתהמחלקהברחהמכונתילה:מקוםבכלהובסוהאויבכוחותהזמנים.

מ-

המחשבה
10.56"2ששי,יום

1600בשעההגבול'מעבר-הצנחנים'הטיבת'א.---

.ותופפצונחגרוף1.-כללייםבקו"םהתכניתכונתלה.טאיזור
גדור3.נחל.אתוכובשרץסרהבגדור2.שיתלה.מעבראת

וחיונחלביןהטנקיםעםכממוקםואח"כנחללכיבהצכעתודה
במעברלהחזיקהיאהכלליוןהמגטהחטיבתית.כעתויהטיפלה
שלאפשרותישנהחסור'ynbצוםיתהווהאםהסוה.עדטיבלה

מבחינהטחשהואהמקוםהחזקתאולםלנחל,התקפלות'
נוסףמאמץפיתוחלשםהןח"וגיתהיא'טופונרפהע-טקטית

קביעתלשםוהןוא-טור,הנפט'למקורות'מוליםלאורךמעוה'
ועלהאפשר,ככלמוקדםבשליה,תעלהלירהיווננועוברת

האיחציכלעלצה"להשתלטותשלעובד'הקביעתכךידי
לביתוקואלמנםאגפיתאבטחהגםנותנתהמקוםהחזקתסיני.

---סינטתוךאלכוחותינוהתקדמותבשלםמוחות
קזש""למבצעהתכניתמסיכום

דיי,)מ.אלוףשליומנומתנד(
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הפלוגותשתיגילואת-תמדשלהחזקבמשלטועליהלהתקפהכוחותינושנפרסוקודם
על-ירךשוקהוכהוהואיעיל,לאו-דוקאאךגדול,עשנפחלפתחיכולתבושהחזיקו

שהתנגדותאלאאת-תמד,פרשתחזרהבקלעת-אנ-נחלזהלמינו.שלנמרצתבהסתערות
מצדיים.כוחותעודנמצאולאל"מזלג'ועדמשםיותר.יפההיתהכאןהאויב

בשוםנתקללאבו,והתבססה"מזלג"אתב'יוםבערובעודשתפסהמוצנחהכוח
עדהיתהאליוהמתקדםהכוחוכנגדכנגדובאוירהאויבפעילותמאורגנת.התנגדות

מטוסיביותר.ערה-אלהנוחותלהגנתמטוסינופעילותואיתןקלה,באוקטובר31
הבוקר*בשעותיום,אותובאוקטובר.30ג',ביוםרקממששלפגיעהבצנחניםפגעוהאויב

ממערך-ההגנהלהמריאשהתעתהשעהופיפר",מסוגמטוס-קישורמיגים""שניהשמידו
באת-הכבושהמשלטמחזיקיאתפעמיםשלושתקפואחריםמצרייםוסילוניםשב"מזלגא,

אבידות,מספרלהםוהסבותמד

גבעתעלשהוצבותצפיותינו,תאוהצהרים,לשעתבסמוךג',יוםבהמשךוהנה,
שלהמזרחייםמבואותיואלהנשקפותהגבעותועלל"מזלג",הסמוכהפרקר"מצבת"
המיצר.הדרךממערב,ובאיםמתקרביםהאויבשלכלי-רכבהמיצר,

לכאורהמובסבמיצרי-המיתלההאויב
במחנהב'יוםעדחנתהאשרהשניה,המצריתהחטיבהחלוץנסעאלהבכלי-רכב

מגדודישניזםפורט-פופיק.עיר-הנמללידחעלתיסואץ,שלהמערביבעברשלופה,הצבא
ויתפוסהתעיהאתלחצותפקודהב'ביוםקיבלו--והשישיהחמישיהזאת,החטיבה

המוקדמותהבוקרבשעותהמיתלה.מיצרישלקטעיםבשנימראש,שתוכנומערכי-הגנה,
פלוגתרפסודות.גשרבאמצעותתעלת-סואץאתהללההגדודיםצלחוג'יוםשל

שעתייםכעבורוהגיעהנסעהב-0300,התעלהאתשחצתההחמישי,הגדודשלהחלוץ
שלבהמשכושנפלומצרייםחייליםלדבריהיתה,משימתההמצבה.לקרבתעדבקירוב
בשעהותפסבעקבותיהנסעהחמישיהגדודשארמוצנח".כוחנגדלהערך"לידינו,הקרב
מןמערבהקילומטריםכ-5בריחוקהמיצר,שלעבריומשניאשרבגבעותעמדות1000

הסמוכיםהמצוק,דמוייהתלשים,שבמדרונותיהןהקטניםובכוכיםבמדרגותה"מצבה".

מאבנים.מחפותבוניםהגדודחייליהחלולדרך,
והחלהשלוהמערךבקרבתהתמקמההזהלגדוד.שסופחהכבדותמרגמותיחידת

מתמרנותמצרנותמחלקותשתיהאלומתנהלהטיווחבעודה"מזלג".מתחםאתמטוחת
איגוףבתנועתמה"מזלג",שלנו'כוהשעה*נשלח'אותהה"מצבה".,גבעתאל'ומתקרבות,

ובעודלועדו,נעזהכוחבעשלחסלן.כדיהמרגמות,שלהמשוערתעמדתןלעברעמוקה,
גבעה*אתהתוקפיםהמצרייםהרגליםאתמפיצותשב"מזלג"הספדותמרגמותינופצצות

עלהסתערוסילוןמטוסישלנו.יחיל-האוירלפעולהכבנסאותם,ומניסות..ה"מצבה"
אתשמילאולכלייהרכפ*הרביםמטוסינונפנומשםוחיסלוה.המצרית.המרגמותסוללת
אתמלתקוףמטוסינוחרטלאחשנה,רדתעדואילך,מכאןהב.הרסבהםועשוהמיצר,
במיוחדתעלת-סואץ,ועדמיצרי-המיתלהשלהמזרחיתמפאתם-האויבשלהרכבשדרות
לחאשראלה-המצריתהחטיבהשליותרהעורפיותהיחידותמהתקפותיהםניזוקו

גםאליו.הנסיעהשלבעיצומהונלכדולתפסו,עליהןשהוטלהמערךאללהגיעהספיקו
באדםהגדודשלאבידותיואפסכולו,כמעטהושמד-הקדמינ-החמישיהגדודרכב
האויר,מןלגלוחןהיהקשהאלהעמדותבעמדותיהם.נחבאוכבראנשיושכןמעטותוהיו

דיוחו,כךומשוםבהן,הבחינולאטייסינומקום,מכלהקרקע.מןלגלותןהיהשקשהכשם

כליבתוךהושמדואנשיומרביתוכיאויב,מכוחותנתרוקנוהמיצריםכיהינם,בערוב

מערבה.ברגל,נפשםעלנמלטיםוותרםהרכב,
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שוםהמוצנחהכוחבגזרת,יוםאותוהתרחשלאאלהמשמחיםלאירועיםפרט
מןהמתקדםהכוחראשוניהליל,בהצותאליו,הגיעואשרעד-חשיבותגעלדבר

ל"מזלג"הגיעוחצותאחרזאת.בעקבותבאוחבריםפגישתשלנרגשיםמחזותהגבול.
ל"מזלג",מזרחיתבקרבתו,לילהלחניתונערכוכוח,אותושלנוספותיחידותהדרכים

לקלעת-אנ-נחל.הדרךלאוהך

היוםלשעותנדחיתלמיצרי-המיתלההתנועה
סברתוונתאשרהה"מזלג",במערךבזקסיורערךהצנחנים,יחידותמפקדאריק,

המערךהטובה,ההגנהתביעותעםאחדבקנהעולהאינומראש,תוכנןאשרזה,מערךכי
משם-וצפון-מורחצפוןבלפיממנו;עומקוחסרמריצפוףכןיעלנ-מדיקטןהיה

גבעות-עליוחלשוובמערבלחלוטין,מישורישטחהשתרע-שריוןסכנתמהקפה

הכוחותבשבילכמתחם-מגןלשמששיוכלתואי-ק'רקעשוםבקרבתונמצאלאהמיצר.
בסעיףמידלהמשיךדחוףצורךאריקראהאי-לבךהיבשה.בדרךאליושהגיעוהנוספים

להגנה.אפשרויותהמעניקיםהמיתלה,מיצריבתוןהתבססות-תכנית-המבצעשלהבא
אלהתנועההמשךלקראתאותםלתדרךכדישלו,היחידותמפקדיאתזימןהסיוראחרי

המאמץלאחרעצמו,כמותולחלוטין,מיוגעיםואנשיהםהםכימיד,נוכחאךהמיצרים,

נוכח,כןל"מזלג".הגבולמןבדרךעליהםעבראשרוהלילות,הימיםשלושתבןהרצוף
המיצרים.אלתנועת-לילהלעריכתהדרושהבמידההאויבעלידיעותעדייןבידיושאין

ב-0400,תתחיללמיצריםהתנועהכימוכםמעמדבאותולשח'ר.איפוא,נדחתה,התנועה

לתנומהנתפזרוהאנשיםסיוע-אויר.אריקהזמיןזולשעהב06004.עליהםוההשתלטות

לעצום-מהםלרביםהניחהלאועצמותעורההודרתהמדברצינתשעות.שלושבת

לשינה.הנוקבצמאונםלמרות-עין
לשעהשהזמיןסיוע-האויראושרלאכיהודעהאריששלבמטהונתקבלהב-0200

האשמורתבראשיתזה.סיועבלעדיגםתבוצעשחרעםהתנועהכיפסקהוא0600.

ארוכהבשדרהלמסעוהתארגנוהגבולמןשהגיעוהכוחותכלנעורוהלילהשלהאחרונה

-,נסועהרחיקהלאהיאאךהתזווה,אותזאתלשדרהניתןב-0400כלי-דבב.של

אותו,והשיגההשדרה,מפקדאריק,אחררדפההתוווהשלביטולהעלהודעה

ובגהממשמשהיום,באורתחשףלבל-הגדולההשורהשלבפיזורהמידהוחל

הושלם0600לשעהבסמוךהאויב.אויריתלעיני
בשעהשכןמועד,ובעוד-הפיזור.

הכוח,מפקדשרת,אריק

לסיוע-אויר.הזמנהרושם
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ערשבמקום,שנמצאומטוסיגומצריים.ואמפייר""מטוסי4ה"מזלג"בשמיהופיעו0600
שלנשהרטומוהעתרים,שניאתוהבריחומהם,שנייםהפילוהמה,קבלת-פניםלהם
עשן.פולטהאחד

הסיקאשרומסקנתווסביבתהה"מזלג"מערךאתשובאריקסיירהיוםבאור
אתמספקיםשמסביבווהשטחהמערךאין-משנה-תוקףעתהקיבלהבלילהבסיורו
ממש.שלמתחם-הגנההקמתשהיאמשימתו,לביצועלוהדרוש

הסיוריתקללאאם;המיצריםאלסיור-אליםלשגרהוחלטבקירוב,1030,בשעה

המערבייםהמבואותעדיתקדםזאת,לתנועהבפקודת-המבצענאמרחזקה,בהתנגדות

בהתקדמות,להמשיךאיןחזקה,התנגדותהאויביגלהאם;עליהםוישתלטהמיצריםוצל
בוקראותואולםכבדות.מרגמותבאשההתנגדותאתלשבורולנסותעמדותלתפוסאלא

הוכחדוהמיתלהבמיצריהמצרייםהכוחותכיהטייסים,שללחות-דעתםהכלהסכימו
משתתפיובעינינצטיירהואהאלים,הסיורלקראתמרובותהכנותשנעשוהגםהונסהאו

וביקשובמשתתפים,קינאובושותפושלאהיחידותמןרביםסואץ.תעלתאלקלכמסע

עמדיוםשאותומאחרבמטהו,נשארבסיור,להטתתףשהתעתדאריק,אליהט.להתלוות
צגחגי-יחידתשלמפקדהלמשה,תחילהנמסרהסיורעלהפיקודהרמטכ"ל.אצלולבקר

אריקהסיור:שלכוחועיקראתהיוושלהמיחידות-המשנהשתייםאשרהנח"ל,

עלהפיקוךעברליציאה,ההכנותבמרוצתאחרי-כן,אולםמשימתו,בדברמשהאתתדרך
לסיור.שהצטרףאריק,שלסגנולחביבי,הסיור

יוצאהסיור
שללמערבת-הקשרהמרכזתנקבעהבואשרהפיקוד,בזחלםלנסועבהרהביבי
היוצאים,ביןביותרהגבוההתפקידבעלהיותואףעיביהחליט,הואשדרת-הסיור.

לפניוגבותהמכתבים

קדימה,התזוזה

פירוטביתרתודרךשהלהמאחרמשה,בידיהסיורעלהפיקוד-למעשהאתישאיר

המשימה.בדבר
מןהמוליכההדרךפניעללתנועהלעיניושנערכההגדולה,הרכבשדרתמראה

זחלמים.שישהניצבובראש;ולבעיןלהרהיבהיהעשויהמיתלה,מיצרילעברה"מזלג"

-האחריםומןנגד-מסוסית,חצובהעלהמוצבתבחזה""שלקנההזדקרשבהםהראשוןמן
תחמושת,בסרטיהמקלעיםאתמטעיניםהיושבזחלמיםהצנחניםקלים.מקלעיםשלקניהם
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עמדובמספרהשלישיבוחלםלהם.הצפויהארוךהמסעלקראתישיבתםאתמיטיביםאו

כמשמר-עתהששימשההמוגברת,המחלקהשלמפקדההזאכל,בפישמווקסיוקם,סגן

כשהם-המשמר-הקדמימפקדשלבזחלמולנסועבהראשרומשה,-השדרהשלהקדמי

במפה.בעיינםביניהםמשוחחים
רהב,סרןנמצאוובוהטנקים,יחידתשלרכב-הפיקודעמדהזחלמיםששתאחרי

המרגמותסוללתשלהתצפיתקציןמשה,שלסגנוצבי,הטנקים,יחידתשלמפקדה

עםמכשיר-הקשרבשפופרתדיבריצחקומכשיריהם,קשריםומספרהכבדות,

הטנקיםשארלתזוזה"אחרונותהוראותלהםומסרמאתוריו,שניצבושלו,הטנקיםמלהלק

בקני-ל"מזלג".הגבולמלרבת-החתחתיםדרכםאתלדאבונו,עדיין,סיימולאיחידתושל

לפניהםשנתמשכההארוכה,הזחלמיםבשורתלעיןהטנקיםהזדקרושלהםהתותח

הזאת.הקטנההשריוןיתירתשלהמאסףהיהמאחוריהם,שניצבג'יפומאחוריהם.
שלזחלם-הפיקודהיהזההג'יפ,אחרישניצבבזחלםנמצאעצמוחביבי

בסיורלהשתתףשזכותובכיר,מפקדדב,נמצאשבוהמפקדיםביןכוח-הסיור.

הביטוהמפקדיםהסיירת".=-סיירי-הצנחניםכוהגםצורףשלכוח-הסיורמשוםלו,באה

מדינוחהמטרההמרוכזתהשדרהתהווהשמאהיוחוששיםהשמימה.בדאגהעתה

ביןיותרגדוליםרוחיםיוצרושבהלתזוזה,עתההמתינורוחובקוצרהאויב,לאוירית
כלי-הרכב.

שנייםמתוךהזרקרובחזות""קנינוספים.זחלמיםשישהמצבוהשדרהבהמשך

שלו.למפקדי-המשנהאחרונותהוראותומסרמפקדם,פייקם,עמדשבהםבראשוןמהם.
לסיורלספקשנועדההכבדות,המרגמותיהידתשלכלי-הרכבנראואלהוהלמיםמאחורי

שלה.מכונית-הפיקודובראשםסיוע-אש,בדרכו

מאחוריהדרךעלשעמדודלק,מיכליעמוסותומשאיהרטנדריםג'יפים,גביעל

-זאתמובחרתיחידהה"סיירת".אנשיישבוהכבדות,המרגמותיחידתשלכלי-הרכב

כשהיאבראש,תמידנעהה"מזלגעאלהגבולמןהארוךהמסעבמשךאשר-הסיירת""

העורפיתהיהידההפעםהיתהאויב,מוצביראשונהותוקפתשמאחוריההכוהותאתמנוטת

המנהלה.שלאחדיםוכלי-רכבאמבולנס,אלאנראולאמאחיריהביותר,

בשעונו.משההביטהחודיהידתשלהשלישיבזהלמ
המחוגים'

1230.לשעהקרבו

תזוזה.עלולהודיעםהיתירותמפקדיעםלהתקשרשלוהקשרעלפקדהוא

בזחלמילידוישבאשרלוקסי,שה*אמר"!סע"

קלטכילאותבידו,לונפנףכספיהראשון.שבזחלםכספי,לסגןוקסיקרא"!סע"

'.שלו.הנהגכתףעלוטפחקריאתו,את

לו.אמרזזנו","*

אבק.תמרותבהעלותהקדימה,ונעהבמנועיהמנהמתהחלההארוכההשדרה

המזרחילפתח-המיצרמגיעההשורה

ואדי.שלאפיקולאורךלהנתמשכהאשרבבושה,דרךהיתההשדרהשלדרכה

צעדים,מספרמזהזההמרוחקיםרותםשיחי-האפיקבתוךנמצאהדלהמדבריתצמחיה

גבעותהתנשאוהרהבהואדיעברימשניוקטנות.גדולותאבני-סלעפזורותוביניהם

עדאותןליטשוכברהמדברורוחותהגבעות,היוצחיחוהומשונות.שונותצורותבעלות
הטבעולמסתור.למחסההטוביםקטנים,קפלי-קרקעבהןנותרוולאשכמעטכך,כדי

למראההצנחניםנתרשמוכזהרושם-מדרונותיהןפניעלגובהקויציירכאילו

*המסולעת.אדמתןשלהמגוונותהשכבות

ביניהן,התמשכהוהדרךשמצפונה,מאלהגבוהותהגבעותהיולדרךמדרום
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שרשראותהואדי.שלהמתוניםלעיקוליואחרת,אוזובמידהעצמה,אתבהתאימה
קדימה,חפזהוהשדרהבמהירות,שיניהןבהנעצוהמשורייניםכלי-הרכבשלהזחלים

הגבוהותוהאנטנותבדפנותיהם,כוחםבכלמחזיקיםבזחלמיםהיושביםכשהאנשים
בלולבים.מתנועעותמהםהמזדקרות

היושלההמשאיותעלשבמאסף.הסיירתשלבחלקהכמובן,נפלה,האבקמרבית

לאשאישאלאמחסה.מכלחשופיםגביהן,עלישבווהסייריםדלק,חביותמעומסות
באויב,היתקלותשלבאפשרותהאמיןלאשאישמשוםמחסה,לעצמוביקש

מתחםשלביותרהקדמיהמוצב-המצבה"גבעת"פניעלחולפתהחלההשדרה
נהדפואךהוה,המוצבאתלתקוףהאויבשלגדולימלאכוהותניסוהקודםביומה"מזלג".

הוטרדלאשובהמיצרים,מןהאויבאתלבערשלנוחיל-האוירהחלומאזנקלה,על

כלי-אלבשמחהבידיהםונופפוהמצבהאצלהמצבה"גבעת"אנשיניצבועתההמוצב,

לחבריהםהשיבושבשדרההצנחניםהתעלה.אלבדרךאותםועובריםהנוסעיםהרכב
שנסעבמחנה","הצבאיהשבועוןשלצלמוורד,משובה.קריאותעמםוהחליפובנפנוף-יד

כןאחריהנאה.המחזהאתוצילםלעיניומצלמתואתקרבהטנקים,שלברכב-הפיקוד

ההפקר.שטחאת-הדרךשלהמשכהאתוצילםפניוהפך

מזוקף,עמדהואהאבק.מןפטורהיההשדרה,שלהראשוןשבזחלםכספי,סגן

הואדי.יותרהצטמצםלהתקדם,הזחלםשהוסיףככלשלפניו.הפראיהנוףאתובחן

אםמיצר.שלצורהולבשההלכהוהדרך,זואלזוקרבוומדרומושמצפונוהגבעות
המיצר.במעמקישם,היאאורבתבודאיכספי,הרהרשהיא,כלסכנהצפויה

כללעצמומצייןכשהואהשטח,אתלסרוקהוסיףמובהקאיש-שדהשלבעיניו

שנפגע.מצרירכבובואדיהדרךצד[שלצדו,והואדיהדרך
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אלמבט-פרידה

מ-פרקר"מצבת"

המתקד-השדרה

ופתח-המיצו-.מת

מתהלכיםהיוהםבאנשים.הבחיןאשדעד-שיחסלע,אבנים,גלגבעה,-ועצםעצם

בידיהםלושנופפולאלהבדומהישראליים,כחייליםלוונראוהגבעות,פניעלושםפה

למפקדו.עליהםדיווחלאהואהמצבה,גבעתעל

לפיחליפות,ומצטמצםהמתרחבמיצר,שלצורהולבשהלךשמסביבוהנוףגם

הדרך.אלהגבעותשלקרבתןמידת

:לכןקודםיוםהמצריםשנחלולמפלהאילמתעדותהופיעהעצמההדרךפניעל
כלי-נתגלואחריהבו,חפץאיןככליהדרך,מןמוסטתכדורים,נקובתמצריתמשאית

באי-אלומטוסינו.שלהנאהמלאנתם-והרוסיםמנוקביםוהםנוספים,נטושיםרנב

המעבראתהחוסמותהמכוניותאתהדרךמןולסלקלנגוחנהגועלכספיפקדמקומות

המנותץ.המצריהרכבאתעוקפתכשהיאבעקבותיו,לנועהוסיפההשדרהבה.
הנמוכההגבעהועללדרך,מדרוםשהתנשאההתלולההגבעהעלנכחו,הביטכספי

כמחצלתעדייןממנומרוחקותהיוהןלדרך.צפונכןשהתנשאהבמקצת,והפחוסהממנה
הקילומטר,'

אפיקונתרחבכספישלמעבריומיצר-הרים.שלאופייניכפתחעתהונראו של'
נצטמצםכןהמיצר,ללועהאפיקשקרבככלאולםקטנה,לרחבההפךכיעדהואדי

*:
הגבעות.שתיביןולעבורלהידחקהאפיקביקשכאילורוהבו,

אליומתקרםהחוד-באשפותתהאויב*

הצליפיעתהמיצר,מלועמטריםכאלףעדייןמרוחקיםהיוהארוכההשדרהאהרוני
בסמוך.;

בפתח-המיצרשלוהזחלםנמצארגעאותוהראשונים.הצרורותכמפי.של.לאוזנו

הודאתהיווהללוהזחלמיםשנימינצר.סמלשלשבפיקודוהזחלםלוובסמוךעצמו,

השעהאזעמדהכימעידיםרביםהעיקרי.הגוףמןמטריםכ-150מרוחקיםוהיוהשדרה,

בעיניםרואיםוהחלוהזחלמים,בתוךנטמנוהצנחניםאבלחזקה,היתהלאהאש1250.

לאכספיעליהן.המטפסיםהמעטיםהאנשיםואתהררך,עברישמשניהגבעותאתאחרות

ההוראותהוראות.מפיולשמועאואתולהיועץכדימפקדו,וקסי,עםבאלחוטהתקשר
בהתקדמות.לרמשיךישקלה,תהיהההתנגדותאם:שיצאקודםעודלוברורותהיו

המצריתהאשהיתהלאכספישלבעיניוכמובן.יחסי,עניןהיאהתנגדותשלמידתה

ובראשםכשכלי-נשקו,איפוא,לנוע,הוסיףשלוהוחלםקשה.התנגדותלשםעדייןראויה



הדרומית.הגבעההיאהתצלוםבאמצעהפסגהמערבה.פרקרממצבתהנוף

בעקבותנסעמינצרסמלמהסות.לתפוסהרציםהאויב,אנשיעלאשיוריםה"בחזה",

המיצר.תוךאלמעמיקהכשהיאשלה,החודאחרילנועהוסיפהכולהוהשדרהכספי

הגיעוומשלאמכספילדיווחהמתיןהמשמר-הקדמי,מפקדבזחלםשנמצאמשה,

ולהציבהשדרהאתלעצורהכרחעדייןאיןכיהחליטגברה,לאהמצריתוהאשדוה,שום

בפקודהשנאמרכפי-האויבהתנגדותאתלרכךכדיהכבדותהמרגמותיחידתאת

הגבולמןבמסעהצנחניםשרכשוהנסיוןקשה.בהתנגדותשיתקללמקרהלסיור,שניתנה

הישרהסתערותנערכתכאשרדבאינוהמצריםשלנושריעמידתםכיהראה,ל"מזלג*עד

הסתערותכיהוכחבקלעת-אנ-נחלוגםבא-תמדגםבכונתילה,גםשלהם.המערךדהך

מערכםשללהבקעתומביאההעמדות,שלזריזהבשטיפהמסתיימתכשהיאכזאת,

בדוחותהנאמרעללסמוךמשההוסיףכןלצדנו-אנו.מרובותאבידותללאולהתפוררותו,

הקדמיהמשמרעלהיוריםכיוהשבשרידיו,ומנוסתהאויבהשמדתעלחיל-האוירשל

התקדמותנואםבשטח.לפליטהעדייןשנותרוספורים,מצרייםחייליםאלאאינםשלו

שתבריהוחומרקלומבוצרים,גדוליםכוהותכהעדהבריחהקצרותנחרצותבהסתערויות

הדברים.נתגלגלובןלאשהפעםאלאוהרהראלה,את

פגעהשלישיאוהשניהמטחממש,שלמטחיםבאוהראשוניםהצרורותבעקבות

מיד.נדםהנהגכאב"גניחותנפלטואנהגכספימפיהראשון.הזחלםשלהקדמיבחלקו

סגינים,ולבושיפניםשחומיחייליםעלימותוכדיתוךהבחין,כספי,שלסגנואיתן,סמל

*אלומשדרכספי,שלבמכשיר-הקשרתופסהקדמיהמקלעןביהמדרון,במעלהשרצו

..שיענה.בלאוקמי

*
אתותפסקדימהניזוקיעצמוהואאליו.צעק"!לנהוגהמשך-ההגהאתתפוס"

ושניה"בחיה"הזחלם.אתומתניעהמת,לנהגמעלגוהרהלזבעודהמקלען,שלמקומו

אולםלבוע,שובהחלוהזחלםלצדיים,מהירהאשלירותהוסיפושבוהלםהמקלעים

כעבורמאוד.קשתההכדורים,מוכתבדרךההרוגהנהגשללגופתומעלבגהירההנהיגה

ונבלם,הדרך,נחצבהבוקיר-הסלעעללטפסהוחלםהתחילמטרכשלושים

משותפיםבכוחותהגויה.עלמצביעלאיתן,המקלעןאמרלנהוג",לימפריעהוא"

כעשריםקדימההזחלםאתוניהגההגה,לידהמקלעןישבזאתלאחרהנהג.אתשניהםהזיזו

רחבה.לבלהדרךאתחוסםלונראההחול,כעיןשצבעומצרי,טנדרנוספים.מטר

אחדכדוראותו.ושברההיגויבמנגנוןפגעהכדוריםאחדבזחלם.נוסף*פגעמטח

האחריםבעודהחוצה,המקלעןזינקכוחובשאריתהנוהג.המקלעןשלגבואתניקב

עליהםהנוריתהאטומןשהואכלמחסהכךלמצואומתאמציםהוחלם,.במעמקינטמנים



הטנדרנוכחעמדו,עלמשותקנותרהזחלםנפגעו.צנחניםשניעודאפס,מעורפם,גם
הואדי.עםהדרךשלהצטלבותהאחרידבלאבריחוקהררך,אתהחוסם

גברהעתההראשון,הזחלםאלוקרבנסעמינצר,שלשבפיקוסוהשני,הזחלם
החלונרגע-רגעהדרך,עברישמשגיהתלוליםהמדדונותמןניתכההיאהמצרית.האש

צרורותמק"בים,שלממושכיםצרורותבהנשמעו-חדשיםסוגי-אשאליהמצטרפים
והתפוצצויותרימוניםנפציותת-מקלעים,רוביםיריותומקהלתמקלעים,שליותרקצרים
שמוניםעדחמישים-ביותרקרוביםמטוחיםנורתההיאורומי-רובה"בזוקותפצצות
שבמדרונותהמצוקיםמתוךובחלקההדרךשבשולימעמדותבחלקה-מטר

להחלץבדימהירותו,אתהגבירתינצרשלהזחלםנראו.לאעצמםהיוריםהמתנשאים.
המצריהטנדראתעקףכספי,שלהמשותקהזחלםפניעלחלףהואהאש.ממערבולת

המוכה.השטחמןצאתועדנסועוהרחיקהדרך,אתהחוסם
אחריונעההשדרה-החודלעזרתנעמשה

אתלהפעילוהחליטהמיצר,בפתחשלוהזהלמאתמשהעצרהאש,בהתגבר
זהלמי-שםאתבאשהמוכההמיצרמתחוםלהחזירעליוהיהלכןשקודםאלאהמרגמות.

עםהואדישלהצטלבותלידממנו,מטרים150בריחוקעומדלונראהמהםאחדהחוד.
לצדדים.אשויורההדרך,

לקשר.אמרשיחזור",לכספיאמור"
חילוצםעלולחפותהדרךעברישמשניהרכסיםעללירותהוראההעבירלטנקים

הדרך,מעללרדתהקדמייםהטנקיםלשניהורהיצחק,הטנקים,מפקדהחוד.וחלמישל
ירוהטנקיםבאש.ל"כסותו"כדיהמיצר,שלאחדצדהקצהמהםאחדולכללימינה,

משתקתשלהםשהאשהיהונראההאויב,שלמשוערותעמדותעלובתותחיהםבמק"ביהם
האויב.חשאת

שבזחלם.הצנחניםכלנפגעוכברזמןלאותוממקומו.משלאכספישלזחליואולם
ההיגויבמערכתהפגיעהמחמתאנושות.נפצעהפיקוד,אתלידיושנטלואיתן,.גוע,כספי
אנחנד"למשה.במכשיר-הקשרזאתהודיעאיתןממקומו.הזחלםאתלהזיזעודניתןלא

לנו".עיורווהרוגים.פצועיםלנויש"אמר.כאן",תקועים
שתחתאחרדברכלמאשריותרנפגעיםשלחילוצםמקודשהצלבניםביחידות

השמש"
הנואשתהעזרהלקריאתמידלהיענותרצההואשלההזחלםלנהגמשהאמר-סע""

לחלץניתןההודאתכילו,אמרהחטוףשיקולוהאויב.באשלמקומוהמסומרהחוד,של*
כלי-הנשקבאשהאויבשטיפתכדיתוךהמיצר,דרךהשדרהשלמהירמעברידיעל

הכיתתיים,המקלעיםהמסייעת,שלהמק"ביםהטנקים,שלתותחיהם*ומק"ביהם-שלה
ותגרשהאויב,עלעליונות-אתיהשגתתאפשרתשב,זו,נמרצתפעולהוהרובים,ה"עוזים"

*מעמדותיהאותו

שהפךמשה,שלהזחלםבעקבותנעההשדרהקדימה.במהירותהגיחשלוהזחלם
הסאפס,לכלי-נישקם,מטרותוחיפשוהזחלמיםבתוךכרעוהצנחניםשלה.להודעתה
מעלבאויר,מצליפיםאוהזחלמיםבדפנותמתדפקיםעליהםהנוריםהכדוריםאתשמעו

שנורתהטובלנית,מאשנפגעוהםבאנשים.ולאבעטרותלאהבחינולאאךלראשיהם,
החוד,זחלםפניעלמשהשלהזחלםעברכאשרהזחלמים,תוךאלהמצוקיםממרומי
לסלקהאותהשגהוהחלהרומהמצריתבמכוניתנתקלשימוש,מכלללחלוטיןיצאשכבר

המצרית.המכוניתידעלהדרך,בצדונותרשלוהזחלםנפגעכךכדיתוךהדרך.מן

שלרבהאשאליומרתקהחלאהגר-שלושבזחלםהאנשיםכלעלפקדמשה
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נראיםו.רום.כיפימאזי,משהמעמדתמבט
ההרוסה,המצריתהמכוניתמשה,שלזחלהו
הגבעהכיפתעלמשה.אלשהצטרףוהשק

עמדת-אוב.נראית

מחסותולתפוסהחוצהלזנק-האויב

מדרוםמטריםכ-15בריחוקהדרך.בצד

רצוהםאבנים.ציבורילהםנראולדרך
באש-מלוויםמאחוריהם,ושכבואליהם

חזקה.אויב

ללאמוכהלנסוע,הוסיפההשדרה

מרגע-לרגע.הגוברתהאויבבאשהרף

יאיר,סגןשלהזחלםעתהנעבראשה

וחלמיםשניומאחוריווקסי,שלסגנו
נוספים.

מרוססהיההמשותק,שבזחלםאיתן,
ובמצחו.כזרועו,ברגלו,-ברסיסים
אתתחילהראהבדםמצועפותבעינים

פניו,עלועוברחולףמינצרשלהזחלם

רקמשה.שלהזחלםאתמן!וכעבור

יאיר,שליחידתופניועלעברהכאשר

קפץצנחןהזחלמים.אחדאצלועצר

המשותק,הזחלםמןמקלעתפסמתוכו,

פתחמשםלחובתומתחתאלונזדחל

האויב,כאשקלההפוגהכשנפלהבאש.

נטלו-כמעשהונוסףוצנחןאיתןעשו
עמ-תפסוהזחלם,מתוךיצאומקלעים,

עלירוהשלושהבחש.ופתחודות,
אחנוטשיםשההלומצרייםחיילים

ורציםהדרךשבקרבתעמדותיהם

בקרבתם,להטשהזרמנואחרותמטרותועלהמדרונות,במעלה
המכוניהת%עקפושלו,שחלםאחרילגוישהוסיףממחלקתווחלםואותויאיר,

לנסועהמשיבוהםלצדע;משותקשניצבמשה,שלזחלמוואתהדרךאתהחוסמתהמצרית

הדרך.לאורךושםפהלהםשנתגלואצריםוקוטליםבאש,משיביםכשהםהכבדה,באש

היהזהלקראתו.ובאנוסעישראליזחלםממנו,רבבריחוקיאיר,פתאוםראהלהפתעתו

מצריים,זחליםבמספרבאש;המוכהלאיזורמעברבריחוק-מהנתקל,הואמינצר.שלזחלמו
*

להצטיידחורה,בדרכונמצאועתהתחמושתו,אתכילהאשרעדיריותעמםההליף

*נוספת.בתחמושה
*

אנשיוועלעליוהרףא%הנוריתהאשכיחשבהאבנים,גלמאחרישכבאשרמשה,

*.פגיה'ם.עלהעובריםהאלה,הזחלמיםמתוךגאה

אצלו.ששכבלוקסי,אמר,"!אותםעצוראליהם,יפוז"
אחדים.צעדיםלאחרונפגעהפקודה,אתלמלאהאבנים,גלמאחוריהגיחוקסי

רכונים.ראשיהםהיוהחוקההאשמחמתכי-בכךהבחינויאשאצלווהאנשיםמשה

עבריהםשמשניהרכסיםעלאשבירקםמערבה,לנסועאיפוא,הוסיפו,יאירשלוחלמיו

מזרחה.הנוסימיגצר,שלהזחלםעל-פניובחלפם

עודניתןלאששובכזאת,קרבהמולהnlyaAnשהישביןהוארימתמלאזהלומן

מקבליםהחלוהמיצר,עברישניעלתותחיםאששהמטירוהטנקים,זוגבמתרחש.להתמצא
מפקדדהב,וביזהטנקיםביןהקשרהאנטנות.בשניהםשנגדעוהזק,כה-חזקמענה-אש

שמשא
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מתיךבעקבותוהמ,נעואותםועובריםנוסעיםיאירשלזהלמיואתבראותםנותק.היהידה,

כיוןהואבזוקה.נושאמצריהדרךבציהופיעלפתעבדרכה.ממשיכההשדרהכיסברה

הימנית,השרשרתלפניממשבקרקע,פ%הקליעוירה,הראשון,הטנקאלרוחבקורעזתה

מפקדוהמק"ב.באשלהמלושבטנקהמקלעמפעילשיוכלמכדיקרובהיההמצריהבזוקאי

והרגו,בוירהשלו,ה"עוזי"אתהמצריאלכיווןהצריח,מתוךהזדקרגדעון,הטנק,של

מוסיפיםהטנקיםשניכיובראותוהזה,למחזהעדהיההטנקים,מפקדדהב,

בהםיפגעשמאמחששלעצרם,לנסותשלאהחליטיאיר,שלזחלמיובעקבותלהתרחק
הבחיןשלו,בזחלםדהבעםשנמצאצבי,משה,שלסגנוהעצירה.בשעתבזוקאיאיזה

בקרבתלהישארעליוכיובהליטלנוע,וחדלנפגעמשהשלהזחלםכיעצמוזמןבאותו

הואדיאלהדיךמןהזחלםברדתהואדי.לתוךהזחלםאתלהסיעהנהגעלפקדהואמשה.

שנתזוורסיסיםהקדמיתבשמשהפגעאחרכדורצבי.שלבכתפוכדורפגעשמצפונה,

בגלגלכדורפגיעתולנהוג.להוסיףכוחעצרלאהואהנהג.שללרגלוהדורהעמיקוממנה
החלהוהאשלואדי,הזחלםסוף-סוףנכנסשהואאיךמאויריאותורוקנההזחלםשלקדמי

זמןאותוהנפגעים.בחבישתמידהחלזהבזחלםשנמצאהיחידהשלהחובשמעלזו.חולפת
*

הנפגעים,אתעליוהעמיסוצנחניובלם.הואמזרחה,בדרכושינצר,שלהלחלםשםעבר

שב"מזלג".האיסוףתחנתעתהכשמלדתולנסוע,הוסיףוהזחלםצבי,אתלרבות

אנשיו,עלנוקב,מאחוריושנעהג'יפדהב.לידהואדי,בצדעצרהאחרוןהטנק

פקעתלמראהבלםודב,חביבינמצאובובעקבותיו,נסעאשרהזחלםמנוע.וחדלככברה

אחריו.בלמההשדרהשארית;הדרךאתהחוסמתההרוס,הרכב

המיצראתחוצהחביבי

עתהשיערהואהצליח.ולאמשה,עםבאלחוטלהאקשרזהלזמןעדהתאמץחביבי
באש,המוכההשטהמתוךויצאהלאהכולונעמשה,שלהישירשבפיקודושהמשמר-הקדמי,

כלאתלאלץבההיהדיאךיעילה,עדייןהיתהלאעצמושלוהזהלמעלשנורתההאש
waולהנחיתהכבדותהמרגמותאתלהציבהצעההעלהדבראשם.להרכיןבוהיושבים

הדחקנמצאשלהןהתצפיתקציןברם,הואדי.שבצדיבגבעותכנראההמחזיקהאויב,על
הואירוץכילדב,איפוא,אמר,הביביהמשמר-הקדמי.יחידתשלבוהלם-הפיקודקדימה,

יהכדורים"בין"ורץהזחלממןקפץדבההקדם.בכל-אותןויפעילהמרגמותאלעצמו,
אלפייקס,מפקדהובראשםשמאחוריו,היתירהל61הזחלמיםאתלנהוגהוסיףהביביואילו

מאור.הרחיקושכברהטנקים,ושנייאירשלזהלמיובעקבותהמיצר,תוך

האבנים,ציבוריפניועלשנפגעוהזחלמיםפניעלועברנסעכולוהזההכוחכל*
הואדי,שמעבריהרכסיםלעברכבדהאשיורהכשהואואנשיו,משהשכבושמאחוריהם.

על-ידישהושמדומצרייםכלי-דבבעוקףהקרובים,המצוקיםומןמשטכבבהבאשונורה

אחד,זחלםרקמאחוריובהותירוהמוכה,השטחמתחוםסוף-סוףוהורושלנו,היל-האויר

במספרואנשיוחביביהבחינונסיעהכדיתוךלנוע.וחדלכספי,שללזללםבסמוךשנפגע
ניצבלהםנראההמצריםאתרשבה.לעיקולבסמוךלדרך,שמדרוםהרכסעלאויבאנשי

ועובריםהנוסעיםהזחלמיםעלרימוניםבבהילותומטילהרכסשבקצהמצוקעלגלוי

הרימוניםזורקאולםהזה,המצרילעברגםירושבזחלמיםהצנחניםשלמרגלותיו.בעיקול

בקרבתושט,פהלהםשנראואחדיםמצריםקטלוהםוממלאכתו,ממקומומשלאהעקשן

ק"מכשניוכלילהאויבאשפגהלרכם-העיקולמעבררקואנה.אנהמתרוצציםהדרך,

קדימה,זחלמואתמידושלחלעצור,פקדחביבייותר.חדעיקולהדרךהתעקלהמשםהלאה

כליאותו.גםולעצורהמערביים,המיתלהמיצרילעברלנועשהוסיףהכוחאחרלרדוף

השדרההתקדמותאתלעצורהביבירצהבמיצר,מאחוריונותרועמוורביםמשהכידעת
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גםכד.האפשרותמחמתיותנומחושבבאורחהתנועהאתזאתלאחרולחדשאותה,לארגן
1300.שעהעלהצביעושעונומתוגיהזק.מצריכוחמחזיקהמיתלהמיצריבהמשך

לרבותנהגים,ועיניהם-פצועיםומספרהרוגיםשניינפגעיםהיושעמובזחלמים
והםמשוסעים,מצנניהםגלגלים,מנוקביהיוהזחלמיםמןאחדיםשלו.הזחלםנהג

מחום.מפעפעים

הלקיםלשלושהמפוצלתהשדרה

לאחרדקותוכעשרבתנועתה,השדרההחלהמאזשעהכחצי-1300בשעה
חביבי:עיקרייםחלקיםלשלושהמפוצלתהשדרהנמצאה-באשהראשונהההיתקלות

2--3מרוחקיםהיוטנקיםושניהחודמיחידתזחלמיםשניפייקס,שלהיחידהועמו
המיצר"."להלןשיכונו*האויבעל-ידיהמוחזקיםורכסים,מצוקיםמאותםקילומטרים

אליהםשהגיעאמבולנס,החוד,יתירתשלהשניההמהציתשרידיובקרבתויעמומשה,
שלשוניםבקטעיםנותרואחד,וטנקנוסף,אחדזחלםככברה,מנוקבכשהואבחירוף-נפש,

והןהמשותקיםהזחלמיםנפגעיאתלחלזרצונםעל-ידיהדלמקומםמרותקים-המיצר
רץהמרגמות,אתלהפעילעל"מנתהמיצרבפתחמחביבישנפרדדב,האויב.אשע"י

שלזהחלקשלכלי-הרכבכל;השדרהשאריתאתהאשלתחוםמחוץועצרלאחור
משריון,ערומיםהיו-המנהלתיוהרכבהסיירת,הכבדות,המרגמותיהידת-השדרה
כולוהזההכוהכלסרואילךמכאןכאבדון"כמוההיתהבאשהמוכהלשטהוכניסתם
דב.שללפיקודו

השורהחלקיעםלהתקשרמשהמשה
בנסיעהוהמשיךפניועלעברהשדרהסומהלעצמולבררמשההצליחלאהנהעד

חביבי'היכןלתוכו.עדייןנכנסלאומגבמיצהנשארמההמיצר,מתוךיצאאשריד
העומדיםזחלמיםבשלושההאבנים,לציבורימעלבהציצוהבחין,הואידע,לא-דבביבן

בזחלםהבחיןלדרך,שמצפוןבואדיובקרבתו,והדרך,הואדיהצטלבותאצלמשותקים
כלי-הרכבכלעלוהולךמתגברובקצבהפוגותללאיידההאויבאשיחיד;ובטנק.

ומדרוםשמצפוןהתלוליםהמדרונותמןיהאהדבאהעבריםמשלושההללו.המשוריינים
המדרוןממעלההישרגםנורתהאשבמערב.הדרך,עיקולשבקרבתהרכסומןלדרך,

שבקרבתו,המשותקיםהזחלמיםשלושתנוסעימביןצנחניםמספרמחסה,תפסשלמרגלותיו
ניתזוזהסלעימקיראפס,הדרך.נחצבהבוהסלעקירוביןהזחלמיםביןמחסהתמסו

בהם.פגעווהנתזיםלעברם,שנורוהכדורים
*לעברו.הנוריתהאשעיקרבאמניןעתהראהאותוהסובבאתלבחוןבהוסיפו

לונגלוממנו,מזרחיתמטרמאותכשלושבריחוקלדרך,מצפוןשהתנשאהקעורגמצוק
רבותיריותץ148אנשיםהתרעעוהאבניםמאחוריאבנים.גדוריםגדולים,בוכיםמעין*

לכביש,הדרומיתהגבעהלמרגלותמאחוריהם,חסוואנשיושהואהאבניםגליאצלן.נשמע
לואדישירריזהב,שלהזחלםאנשיהיוזאתלעומתשבמצוק.הללו,לכוביםגלוייםהיו

לעבורהחליטמשההזה,המצוקלאשפחותפגיעיםממנו,רבלאבריחוקלדרך,שמצפון
האבניםציבורילהםשהעניקוהדלהמחסהמאחוריזינקועמואשרוהאנשיםהואאליהם.

ברוצם.אותםליווהכבדאשפרץלואדי.ורצו
למשה.שנגלוהכוכיםמןאחדיםשבואדי,ממקומודהב,גםראהבקירוב,זמן,אותו

בשלושלהבחיןהיטיבמשקפתובעזרתמטר.כמאתייםהיהעמדוממקוםאליהםהטוח
האחורי,הטלפוןשפופרתאתהריםאצלו,שנותרהיחידהטנקמאחוריאלקפץהואעמדות.

וינצלברג.מאירהסמלהטנק,מפקדעםוהתקשר
מקומהאתמפרטוהחללו,אמר1"כוכיםבמצוקלדרך,משמאלהמצוק1מאתיים"
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התו-הראשונה.האויבעמדתשל

טעןחניתאי,אליגוןהרב"טתחן,
והחלנפיץ,בפגזתותחואת

ב-הנמסריםהנתוניםלפימכונו

העמ-אתראהאשרעדטלפון,

התפוצץהפגזרעם,תותחודה.

אשרכלאתוריסקהכוך,בתוך
בטלפוןמפרטהחליצחקבתוכה

השניה.העמדהשלמקומהאת

שנמצאמיוכלמשהכאשר

הואדי,אלבשלוםהגיעועמו

תפסווחבורתהוהבאלהצטרפו

הםגםיוריםוהחלואש,עמדות

האלחוטמכשיריבעזרתלהתקשרלנסותשבואדי,לזחלםמידניגשמשההאויב.בעמדות
השררה.כנחותשארעםבוחלם,והנמצאקצין-הקשרובעזרתהשונים

עםהגיח,קצין-הקשראךעבר,מכלניתכהאשאפסית.היתהבואדיהיליצה
עםלהתקשרנסיונותיוכלאפס,המיסוך.עללהתגברבתקוההואדי,מתוךמכשיר-הקשר,
שהמשיכוהטנקיםעםגםבתוהו.עלוודב,חביבינסעובוהשדרה,שלזחלם-הפיקוד

אחד,בזחלםולסי,ההוד,יחידתמפקדעםיחדנסעשמשהומאחר1קשרהושגלאבנסיעה
עםלאלהתקשרעתהיכוללאוהואזויחידהוביןבינולקשרמיוחדהסדרמראשהוכןלא

מחציתאותהעםולאיאירלך2בפיקודולנסועשהוסיפה*היהידה,שלמחציתאותה

מתוךוקסישלמכשיר-הקשראתלושיביאצנחןשלחהואבקרבתו.משותקתשנותרה
1כספיטלהוחלםאנשיעםלהתקשרמשההצליחהמכשיר,אליוכשהובאשלו.הזחלם
עלולהגןבמקומםלהשארלהםהורהמשהבקיבתו.נמצאומימילוסיפר.מהםאשד

אצלשנמצאוקסי,יחידתשלהשניחלקהעםאבלכולם,אתיחלצואשרעדנפגעיהם
קשר.הושגלאחביבי,

אריקשלשיקריו
*.

אשועםשבזחלם-הפיקודבמכשירי-הקשרלהתחשרהואאףניסהמצדוחביבי
גבעה,עלהמכשיריםאתשהעלההגםשלו,ברשתהנמצאותמאלושהיאיחידת-משנה

כדיהמצבה',ב,מוצבשהוקמהתחנהשלקריאותיהאמנם,נקלטו,תשובה,שוםקלטלא

אתקלטהלאהיאאפס-כזלוהכוחמפקדשלעטהווביןמפקדיהשדרהביןלקשר
עםלהתקשרהצליחרבמאמץלאחרכבד.היההמבותריםבמיצריםהמיסריקריאותיה

במיצר.האירועיםעללוהידועאתלוודיוחאחר,מכשירבאמצעותהכוחמפקד

מןכילומטרכחציהואדי,מתרחבבובמקוםמחביבי,מזרחיתקילימטרלםכארבעה
ובעודמהירה,פריסהלבצעהכבדותהמרגמותיחידתעלדבפקדכברלמיצר,הכניסה

שמצפוןהגבוהלשטחיחידת-משנהלהעלותהסיירת,מפקדמיכה,עלפקדמתפרסת,היא
אתהמרגמות.פריסתעלהמיצר,עברישמשנילרכסיםאשעל-ידימשם,להגןלסרך,

ולהזעיקהמתרחש,עלדו"חלאריקשםלמסורהמטהאלכג'יפדבשיגרשמעוןסגן

תגבורת.
*.

הדרךשללאורכהממנו,קילומטריםארבעהבריחוקה"מזלג",במוצבנמצאהמטה
תשדורותיואריקאלשהגיעושעההגבול.מלאמששהגיעוהכוחותחנולקלעת-אנ-נחל,

התעלהמןמצריתחטיבת-טריוךתנועתעליריעותגםהגיעוהודב,שלוהדוחחביבי,של



אליו.תפנהזוהטיבהכיסכנהנשקפהביר-חסנה,-איסמעיליהבצירסיבי,תוךאל

יצאלתנועה,הכשיריםוהזחלמיםהטנקיםכללרבותמכוהותיו,קטןלאשחלקמאחר

משותקנותרוחלקהגבול,מןבדרךשנבבטובמוצביםלהחזיקנשארהלקהמיתלה,לעכר

ויחידות-משנההארטילריהאלאעמולונותרולא-אנ-נחללידהבלתי-עבירה,בדרך

ופקדסיבון,זאתבכלנטלהוא;יתממשאםהחדש,באיוםלטפלמספיקותבלתירגליות
לפישיפעילםדב,אלמידלנוערגליםכוחועלתותחי-השדה,יחידתמפקדעלמיד

היחידותבישרצהמשוםניברכוחהסיורלעזרתהפרישאריקהסיור.לעזרתשיקוליו,

ויערכול"מולג"יהורואותןשיחלצוהיחידותעםויחדבהקדם,יחולצובקרבהנתונות

ה"מזלג"אללגרורהורהכןהשריון.סכנתצפויהממנוהעבר-צפון-מזרחכלפילהגנה

אנ-נחלבקרבתבדרךמשותקיםשנותרוהטנקים,שאראת
מוצבשהיההכוחמפקדלרון,י

שהותועקבבסביבה,פני-הקרקעבבעיותהמפקדיםשארמכליותרשהתמצאה,,מולג",ע"י

הוראהעמושיגרהואבעצתו.לוולסייעדב,אללנסועאריקהורה-יותררבזמןבה

ההוראה,שלביצועהאתאדהמיצר,עברישמשניהרכסיםלאורךיתקדמוהחילוץשכוחות

דב.שללשיפוטוהואמשאיראמר,

כתגבורתשידרשלמקרה1230,מאזבכוננותניצאדבאלעתהשנשלההרגליםכות

הדרךבמחציתל"מזלג".המוליכהבדרךונסעומכוניותיהםעלמידעלואנשיו1לסיור
הסיור":המפקדיםאחדלוי,אתעודדהמפקדהדרך.בצדעומד.כשהואבאריק,פגשו'

עםלנסועהוסיףלוילמדי.חמורשהמצבהעידו,פניואבלנורא".לאהמצבאךהסתבך,

לויזינסקיעובד-העמזלג"ממוצביחידהפניעלעברובדרכוהמיצר,לעברשדרתו

ורוןעלסירוגין.הלוךרגלית,המיצראלנעהאשר-_מפקדה

מופעלותהמרגמות

שנמסרהמטרהעלמטוחותוהחלולירי,מוכנותהמרגמותבקירוב,.היו1315,בשעה

הטנקוםמפקדלידבמיצר,נמצאאשרשלו,התצפיתקציןעל-ידיבאלחוטהעמדהלקצין

מעמדות-הכוך,שלושדהב,שלבאכונתוהטנק,שלתותחוחיסלכברזהלומןעדרהב.

אלומטפסיםמעמדותיהםנמלטיםההלוהמצוקשלקטעבאותושרדושעדייןוהמצרים

חותת.*שלהקטלניותמפגיעותיועצמם.למלטלמצוק,מעלהמתנשאהרכס

פיתאתקרבהלושלירתהחפפיתלקציןיבתקאמר"!הרכסעלמרגמותאשדפוק"

המולתמתוךועלהבקעמהרהעדבאש.לפתיחהנתוניםליחידתוומסרלפיוהמיקרופון

*רעמהלפתע,נקטםהחרחורמרגמה.פצצתשלחרחורההמיצראתשמילאההכברההקרב

רכס-המצוק.שלהאחוריהמדרוןמןהשמימההתנשאעשןופרזהתפוצצות,'

התיקון,עלחזרהלזהתצפית.לקציןדהבצעק"!מאהפחותמאתיים,שמאלה"

*שניה.פצצהשלחרחורהנשמעמהרהעדבאלחוט.

פסגתעלהתחוללהאדירההתפוצצותהטיווח.מהלךאחרהעוקביםצעקו"!בול"

מחסהאל.תירהנמלטיםוהחלופניהםהפכוהמצוקמןלשםהמטפסיםהמצריםרכס."
באש.ופתחשוב,אליהםנפנההטנקשלהמק"בכוכיהם.'

הישרהמרגמותאשאתינחיתאשדתיקון-טוחמחשביםהחלוהתצפיתוקציןדהב

שבמצדק.הכוכיםעל.

מצבאתלוולתארדב,עםבאלחוטלהתקשרמשהבידיעלהבקירוב,זמן,אותו

אותםלחלץנוכללא"לו,אמרמידי",לפינויזקוקיםהפצועים"במיצר.עמושנותרהכוח:

ף"
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הכוה-הסיירתכימדבביקשהואלדרך".שמצפוןברכסמחזיקיםשהמצריםזמןכל
מאויב,אותוותטהרשלו,האחוריהמדרוןדרךהרכסאתתתקוף-שבנמצאביותרהקרוב

דב.אליושיזר-אותזעתזההשהסיירתכדילרכס,המרגמותאשאתטוח"
שפגעההמטוחת,המרגמהשלהאחרונהלפצצהמשלותיקוןאיפוא,להמסרמשה

קציןלסוללהשמסרהאמרון,התיקוןאתכמובןנגדשלוהתיקוןבמצוק.הישרעתהזה
וכעסו,השעוממוהללושמעליו.לרכסולאלמצוקושהתכוןרהב,שלבהדרכתוהתצפית,
המפולש.תיקונםלמרותבמצוק,ולאלמצוק,מעלשובפוגעתפצצהראוכאשראיפוא,
העמדהלקציןהורהממשה,נוספיםתיקוניםשקיבלדב,אבלהתיקון,עלהזרהתצפיתקצין

ושםפהאיפוא,לפגוע,הוסיפההמרגמותאשממשה.הבאיםהתיקוניםלפירקשיפעל
עצמו.למצוקאותהלהחזירמתאמציםויצחקהתצפיתקציןבעודהמצוק,שמעלברכס
ביןתיאוםכלכהעדנוצרלאשבואדי,האנשיםשרוייםהיובהןהחמורותהמסיבותמתמת
מהם.ספוריםמטריםבריחוקנמצאאשדמשה,וביןהשניים

אליותרולקרבההגימחוייתהמרגמותבאשקליםתיקוניםלתקןגיסהמשה
שמאהחששאזלםבמדויק.לזהותולהתקפה,תנועכאשרהסיירת,תונללמעןהדנם,פסגת
הרחיקהוהואבכך,מלהמשיךאותומנעואנשיוהואנמצאיםבובמקוםהפצצותיפגעו
האתורי.המדרוןלעברמעט

תיקוניולפיורקאךתיירהשלההאשביוהשגיחהמרגמותיחידתאצלעמדדב
יורההיחידההיתהלסיירת,הוראותלמסורבדימהןשהתרחקאימתבלאפס,משה.של
זהזמןבפרקשעה.כחצינמשךזהמבולבלטיווחשלה.התצפיתקציןשלתיקוניולפי

מןחלקאותולהן,שמדרוםהגבעהמעבראשהסתרתועלהמרגמותיחידתעלנפתחה
לעכרהופנתההמרגמותואחתמקלעים,באשעליהענההמרגמותאתשאיבטחהסיירת
שותקה.האזיבאשפצצות.חמשוירתהההוא,

רבאלמגיעההתגבורת-לצפותיוצאתהסיירת
הקדיםהוא;ב"מזלג"שנמצאהמוצנחהכוחמפקדרון,בג'יפדבאלהגיעב-1330

העריךשהתרחש,אתדבשלמפיוששמעלאחרובריצה.בהליכהדבאלהנעהיחידתואת

.כך.סברלאדבכתגבורת.שיבואהבזחעםהמיצראללפרוץשישלמסקנהובאהמצבאת

לו.אמרהתאבדות",תהיהזאת=

אתלהעלותמשה,אליוששידרהבקשההדעתעליותרכמתקבלתנראת"לדב
ימניבאיגוףלתקוףהסיירת,מפקדמיכה,עלקד~הואלמיצר.שמצפוןהרבםעלהסיירת

שלומקומםמצבםעלידעאשרכלאתלוומסרעליה",דופקותשהמרגמותהגבעה=את
גבוההגבעהפסגתחליחידתואתמעלהמיכההחל1400בשעהשבמיצר.הצנחנים

אתולזהותהשטחעלמעליהלצפותבמטרההמיצר,פתחלפנילדרךמצפוןהמתנשאת
*המרגמה.פצצותשרדותשעליההגבעה

הגיעוהתצפית,,גבעתאלבתנועתההסיירתהחלהבהבעתממש4400בשעה
המכוניות,בצדיחידתואתהשאירלויהמרגמות.עמדתקרבתאלאריקששיגרהיתירות

התשדורותחילופיאתשמעשםבעמדולהוראות.דבלידוהמתיןבנסיעה,להמשיךמוכנה
המצב.תמונתלוונצטיירהוהסיירת,משהדב,בין

המכוניות,מןלרדתאנשיועלפקדלוי,עםשהגיעההשניההיתידהמפקדמיטלמה

ארוחת-צהרים.שםולאכול-לדרךמצפוןהמתנשאתהגבעהשלהמדרוןעללעלות

מלאה.קיבהעלהעבראתיעשושאנשיורצהאךלעשות,ממנונדרשמהעדייןידעלאהוא
המרגמותלעמדתוהגיעהתמימה,כשעהורצההלכההמזלגמןשיצאההיחידה
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אללהעלותהלדיז'ינסקי,עובדמפקדה,עלופקדרון,אותהפגששםבקירוב,1415בשעה
מבוסתיו.עלעיןמשםולפקותלמיצר,הכניסהלידממשלדרך,שמצפוןגבעהצלע

הגבעהמןקלושהאשעליהםנורתהכךכדיחוךוהתמקמו.מיד,לשםנעוויחידתועובד
שניים-שלושה-היוריםשלבעמדותיהםמהרהעדהבחינוהםהמיצר.שלהדרומית

פחתיהמקלעניםמהם.מטרמאותכששבריחוקהגבעה,בצלעמהסוה-אבניטבעליכונים

פסקה,מהןוהאשבקרבתן,ונופליםמתרוצציםנראומצריםאלה.עמדותעלבאש

מחמירבמיצרהמצב-הביביעםלהתקשרהטנקאתשולחמשה

הצנהניטשארעםוממגעודבשלתשדורותיומתוךלמשה,נתחורכברזהלומן

ואףעצמובמיצראינםהטנקיםמןושניםפייקסיאיר,חביבי,כיבמיצר,מרותקיםשנותרו
קציןמערבה.בנסיעההמשיכוהללוכימכךהסיקהואבמבואותיו.הנמצאדבאצללא

הללו,הכוחותעםגםלהתקשרמנתעללהיעשותניתןאיטרכלעשהעמושנמצאהקשר
ומגיחוחוזרמגיחהיההמבותרבמיצרששררהכבדהמיסוךעלבמקצתלהתגברכדי

להתקשרבידועלהלאאךהאויב,באשהמוכההפתוח,השטחאלהואדימתוךמכשירועם

בלבד.דבעםאלא

היחידכלי-הרכב-הטנקבאמצעותחביביעםלהתקשראיפוא,החליט,משה

במיצר,שנותרלנוע,עדייןהמסוגל

ויתקוףושיחזוררבים,פצועיבלנושישתקו'עים.כאן,שנשארנולחביביאמור"

להנחיתשעמדהההתקפהאתלשלבקלוההואהטנק.למפקדאמר-ממערב"המיצראת

טתרטבמיצרוהכוחואת,תשדורתלמסורנמיהטנקהניבי.שעםהכזחהתקפתעםהסיירת
פתחוהמיצר,מזויצאהטנקמשהתרחקשלו.ביותרוהחיוניהתכליתיאמצעי-האשבלי

בזחלמיםשנותרוהצנחניםאותםממנוסבלובמיוחדקולני.במזמור-אשהאויבעמדותשוב

עיקריתמשענתהטנקשימשלכןקוהםאשרוהדרך,הואדישבהצטלבותהמשותקים

אויב,עמדותנוכחותו,בעצםלעתיםבשהקי,ממש,שלחיפויעליהםוהיפהלרוחם,
שמעליו,הרכסעלוהופיעושבמצוקעמדותיהםמתוךעתהויצאוחרגורביםמצרים

משה,שאצלהצנתניםצעקו"!אלינובאיםהם"
'הדרך.אליורדיםמצריםנראוהמצוקרכסטלהמערביבמדרון

למקלעןמשהאמר"!אותםדפוק"
אלהואדימןלהגיחחששהלזאחד.
לגוב,מנחםכבדה.באשהמוכההשטח

כרץלשמשהקרבבתחילתשהתנדב
*נטלפצועה,הימניתוכתפומשה,של
מתוךיצאהואהמקלע.אתבידיועתה

המצריםמולש6עמדתותפסהואדי
איןפעמיםנרתעהמקלעהיורדים.

בהם.בירותוהפצועה,כתפואלספור
למחסהברחוויתרםונפלו,נפגעורובם

באשהיהחזוו1nsyהואממרותיהם.
היתהלואדי,בשובוירותו.זמןכל

כאבים.שלפקעתכתפו

המצוק,מןבאהבעיקרהכבדה.אששבמיצרהצנחניםעלנפתחהשובזאתלאחר
הקרוביםשהיו-והדרך,הואדישבהצטלבותהזחלמיםאנשיאתבמשחדסיבנהבןועל

הקשרקציןהזה.המצוקעלהסיירתהתקפתאתלהתיטמדבתובעהחלמשהלמצוק,ביותר
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תשובותיו'אתולקלוטאלה,תביעותלשדרכדיהואדי,מתוךרבותפעמיםלהגיחעתהנאלץ

רכס-המצוק.אתמעטעודתכבושהסירתכיהמבטיחדב,של

המרגמותאשלפיהיעדאתלזהותמנסההסחרת,ממקומיכה,

צביקי,שלאחריהאפרים,שליחידתותחילהעורפית,בשורהבינתייםנעההסיירת

הפסגה,עלשלוהמפקדיםעםועלהפסגה,לידאותםעצרמיכהדיביק.שלזוובמאסף

כמאתייםהגא,הרכסשלהפסגהעלבמבוכה.הביאםלדיגיהםשנגלההמראהלצפות.
-גורןבחציהערובותאבנים,שלבעמדותהבחינומהם,מערבית-דרומיתמטריםוחמישים

שלמרגלותבואדימשם,הרחקפוגעתלהמנראתההמרגמותאשאולםזמאנשיםריקותוהן
הזה.הרכסשלהצפוני-מערביהמדרון

שלו,הקשרמכשיראתדבממנולקחמיכה,עםאלחוטבקשרלעמודשיוכלכדי

הקשרברשתלשוחחיובלולמעןשלו,המפקדיםאחדאצליימצאמיכה,הוא,כיעמוונדבר

;המרגמותלאשתיקוניםאליווהעבירדבעםבאלחוטעתההתקשרמיכההיהידה.של
להיותשלושהניסועתהכריקות.לושנדמוהגםהרכס,שעלבעמדותתפגעשהיאדצההוא

ומיכה.משהקצין-התצפית,-אש-המרגמותאתהמטוחים

להגנהוהתארגנותוהביבישלשיקוליו

שהרתיקלאתרהשדרה,ראשאתלעצורקדימה,חביביבשליחותפייקםנסעבינתיים

אותם,ועציטנקים,ושניוקמי,שלסגנויאיר,שלבפיקודווהלמים,שגימצאנקילומטר,
נוספים.כוהותאיןוהלאהמהםכילו,אמריאיר

הדרך,שלדמוי-אגןפיתולמעין-מקומואתלוותיארחביביעםהתקשרפייקס
ה"אגן"עללהגנההטנקיםואתיאירשלכוחואתלארוןלוהורהחביביגבעות.שלושבין

כיחביבי,אצלשנותרהשלו,ליחידתולהורותביקשופייקסנוספות.להוראותולהמתין

ביןאויבכוחותשאיןלודאאותם,ותסרוקהדרך,עברישמשניהרכסיםגביעלאליוהנוע

וביט.הביבי

בפצועות,מטפליםהיומאגסיהחלקמערבה,היחידהאתלשלוחסירבחביבי

להם.שמסרהוראהלפיעמדות-הגנה,בהותפסוסמוכהגבעהעלועלוטיפסוכברוהשאר

להוסיףרצהלאמאחוריו,נותרהאלאלפניו,אינההשד'רהמרביתבילושנתגלהלאחר

זההושמדאליוהגיעלאשעדייןמיכלכימשוכנע,שהיההגםמטנה,כוחותולהרחיק

בעיניו.שנצטיירכפיהמצב,תיאוראתלאריקשידרהואמכבר.

מערכםבסביבתחביבי.שלהוראותיולפיה"אגלע,עללהגנההתארגנוויאירפייתם

ה"אגן"עלהחולשותלגבעותיאירשלחוליותיועלוכאשרמאורגנים,אויבכוחותנתגלולא

מערבה,פניהםומגמתמזו,זומרותקותקטנות,בקבוצותנעים,אנשלםבסבינתםאמנםראו

הפסגותעליאירשלהצנחניםהופעתבמיצר.המתחוללהקרבמןבבורחיםנראוהםאך

משלהם.חייליםהםהצנחניםכיכנראהחשבואחריםואילוחלקם*בהלה,אצלעוררה
נגרומהםארבעה;לדרךשמדרוםבגבעהשהחזיקויאיר,לאנשיקרבוהללומןשישה

המעהך.שלשוניםבמקומותנהרגונוספיםבורחיםמצריםארבעהנמלטו,שנייםונהרסו.

וחרטומומערבהנסבוקרבאותופראהאשרהעואמפייר"שלבטייסוונתגלהבשבינעלאחד

התעלה,אלבדרכועתהונמצאהבוער,ממטוסוזובסביבהבגחהטייסעשן.פולם

ליאיר.אמר-ג'שנטילמחן"י8ביסער,"

חברהלוישבקהירכימעמדו,ת4ישפרהרבדכיבתקוהלצנחנים,סיפרכןאהדי
יהודיה.
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העובדהמטיאור","מטיפוססילוןמטוסישניהמיתלהמעלעברובקירוב,ב-1400
כלחששאשרחביבי,אולםישראליים.שהםכךעלאמנםרמזהבלבדשנייםאלההיוכי

שבהםהפצועיםואתזחלמיואתלאבטחרצהאויב,מטוסיהופעתמפניהשדרהנסיעתזמן
נתפסהאש,רהגבעה,שלתלולהשבצלעלמערההפצועיםהועברובפקודתומהתקפת-אויר.

הערוצים,לתוךפוזרוהזחלמיםהמסייעת.על-ידי
דבריואתלומסרהטנקומפקדמשה,אליוששיגרהטנקהביביאלהגיעבינתים

איפוא,פקד,הואבמיצר.ההתרחשויותעלתיאורלראשונהחביבישמעמפיומשה.של

וליאירלפייקסוהורההפצועים,אתעליהםולהעמיסהדרךאלהזחלמיםאתלהחזיר
יותרמדויקתבתמונהרצהלקרבכוחותיויכניסבטרםאךזלתנועהלהתארגןשב"אגן"

בהקדםאליויבואוכוחותיוכיהודעה,ועמומשה,אלחזרה,שלחהטנקאתהמצב.של
יעדיהם.אתיותרלויפרטוביהאפשרי,

שעםהיחידותכימפקד-הטנקשלמדבריומשההביןמשהאלהטנקשבכאשר
שלהתקפתהעםאחתובעוגהבעתהתקפתםאתלזמןניתןולאמיד,יגיעולאחביבי

להנחיתהעשויביותרהקרובהמאורגןככוחעתהאיפוא,לו,נראתההסיירתהסיירת.

אתשובשיגרהואהמצוק.שלהקטלניתמאשובמיצרהמרותקיםאתתגאלאשרהתקפה,

והחלבואו,אתהאפשרככלשיחישובקשהיותר,מפורטתתשדורתועמוחביביאלהטנק

:למיכהבשידוריומשהדבריעלחזרדבקוימה.הסיירתאתידרבןכיובאלמשדר

"!תקוףתקוף,תקוף,"

תוקפתהסיירת

נוהתההמרגמותאשאיןמדועשיתקוף,קודםלעצמו,להבהירביקשמיכהאולם

שלה.המערביתהצלעכמורדמשםהרחקאלאהאמיתיכיעדלושנראתהגבעהבאוהה

וניסההיעד,שללזהותובאשרשועיםיחידת-המרגמות,מטוחיאוהוא,שמאהיהחישש

באמצעותמשה,עםאוזבעםולודאשלוהמשוערהיעדעלאותןלטוחוניסהוחזר
עליו.שיעלהקודםהנכון,היעדזהוהאםואש,תצפית

בטיווחלפתוחורצהדבאלהתותחניםיחידתמפקדהגיעבקירוב,זה,זמןבפרק

בינהויבדילשלהם,האשאתשיצפהמקצועי,קציןבמיצרלונורשכךלשםתותחיו,

קציןואילוהמרגמות,טיווחאתעליויקבלכיהיתה,לדבהצעתוהמרגמות.אשובין

דקותאלאלאשותקייםאךנעשה,זההסדרהתותחים.בטיוותרקיעסוקשבמיצרהתצפית

אתשידרהואאנשיו.אתאש*התותחיםתסכןשמאלחשש,נתפסמשהמעטות:
הופסקה,התותחיםואשלדבחששותיו

*לאוכףיחידתואתהוליךהואהמרגמוה.אשאתלתקזמנסיונותיומיכהנואשלבסוף
להסתערות,אותהפרסושםהריקות,העמדותהיושעליוהרכסוביןצפהממנההגבעהשבין

שני.גלבתורתמאחוריהןיצביקישלויחידתואפריםשללוומימיןדוביישלכשיחידתו

המרגמות,אשאתלהפסיקמדבדרשהקשרממכשיריובאחדלדוביקהצטרףעצמוהוא
פסקה.המרגמותאשמסתער.הואכיוהודיעו

*

קדימההסיירתאנשינעואיש,בוגילוולאשלהםהיעדעלצפושכברמאחר

ומלוטשתירוחות,קרחתגבעההיתהזומאויב.ריקהגבעהעלמסתעריםהםביבהרגשה

ונתרחקונפררועליהלעלותהקדמיותהיחידותשהגביהוככלממהסות,לחלוטיןערומה

באמצעותהודיעמיכהביניהו,קשר-עיןלהןאבדכיעדה-מררון,שלקימורועל-ירימזוזן
בחלקההגבעהמןהמתמשכתב"לשון"יטפלכיחרש,בדברולאפרים,מבשיר-הקשר

הגבעה,עלחרשלטפסהוסיפוהיחידותמתמדת.בהאחהיימצאוכיבתרשים)עיין(המזרחי

הדרומיתלגבעהמעט-מעטומתגלותהריקות,עמדות-האבניםפניעלחולפותכשהן
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שטףאתעצרהשלאבלבד,קלהאש-אשעליהןמשםנפתתהמידלמיצר.שמעבר
תומה.עדהפסגהאתסרקוהצנחניםבאיש.פגעהולאהתקדמותן

להם,.נגלוהגבעה,שלהשטוחהפסגתהלקצהשעמםוהיהידהדוביקמיכה,כשהגיעו
מצרייםחייליםובתוכןאבניםעמדותמספרמהם,מטריםחמשה-עשרבריחוקבמפתיע,
עדייןהרגישולאבמספר,כעשרההמצרים,הדרך.אלופניהםגחונם,עלהשוכבים

בבאים,ולידותגבםעללהתהפךהספיקומצריםשלושהקדימה.זינקוהצנחניםבמסתערים.
יעקובי,הגבעה.במורדוגלשהטרשיםמאדמתניתרהרימוןאךרימון,לעמדתםזרקדוביק

קטלהמצריםשלושהעודוהרגם.ממקלעו,באשעליהםפתחדוביק,שלהענקהמקלען
הנמוכותהעמדותשורתאתעברההיאלעצמה.אבידותבלללאהסתערותה,בשטףהיתידה
מלפנים.הישרשבאהמאוד,חזקהבאשנשטפתהחלהמידאךהמדרון,אתלשטוףוהוסיפה

פני-אפס,היעילות,הפגיעותמןכלשהומהסהלבקשארצה,שככוהכלאךנפגע,לאאיש

מהסה.שוםלהםהעניקולאהקרחתהגבעהשלהקרקע

מרוחקתהגבעה.שלמרגלותהדרךאתלראותדוביקהספיקארצה,ששכבקודם
הצנחניםועלעליוויוריםאצלה,שוכביםנראואנשיםשנימטר.וחמישיםכמאהממנוהיתה

במיצר,במצוקההשרוייםמשה,שלאנשיוהםוהללויתכןכיבמוחוחלפהבזקמחשבתשלו.
ירתהשלומחלקתוכייתכןדוביק,*חשבשני,מצדבמחלציהם.טעותמתוךוהיורים

זו.להרגשהשותףהיהאצלוששכבמיכהגםמשה.שלבאנשיוגםבהסתערוהה

שלהצנחניםגםמיכהאלצעקו-עלינו"יוריםמשהשלהחברהראה,מיכה,"
הצלעמןאלאשכבו,שעליההגבעהממורדלאעליהםנורתההאשמרביתאמנםצביקי.
כברמשהשלשאנשיוחשבומהםרביםאךמולם,הישרלדרך,שמעברהגבעהשלהתלולה
אותם,להרוגאוחבריועל-לדילהיהרגרצהלאמהצנחביםאישהדרומית,הגבעהאתכבשו
באש.ענהלאמהםואיש

משמאלשתקפהאפרים,שליחידתו
ללאנעהכשהיאדוביק,שלליהידתו
המת-ה"לשון"לאורךעמהקשר-עין

דומהבגורלנפגעההיעד,מןמשכת
האבניםושכעמדותזהבהבדלאלא-

מצ-שוםנמצאלאבדרכהלהשניקרו

מןכבדהאשעליהנפתחהוכאשררי,
אנשיהורכבולדרך,שמדרוםהגבעה*
להםשהעניקנמוךלמהסהוזכוארצה

ה"לשון".שלקימורה
אותההיתהאפריטןשליחידתו
עליה,הטילשדבהסיירת,שליהידה
עלבמקלעיהלירותלכן,קודםכשעה
בעתהדרומית,שבגבעההאויבאנשי
המר-יחידתאתבאשהטרידושהללו

שותףעל-כןהיהלאאפריםגמות.
משםנוריםואנשיוהואכילהרגשה
איפוא,נתן,אפריםחבריהם.על-ירי
הבזקולאחרנפגעפינוילירות-למקלעניואשפקודת
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ה"לשון".מולהישרהדרומית,הגבעהצלעעלבבירורשנראומתהלכים,ואנשיםעמדותל;

הראשון,הגלעצרכאשרמאליהועצרהשני,גלבתורתשנעהצביקי,שליחידתו

באש.המוכהלשטחהיאאףבכנסה

תרותק,שלוהעתולהכירצהלאהואצביקי.עלמיכהפקד-אחורנית"מעטהזור"

המת.לשטתחזרווהםמידבוצעההפקודהלמקומה.היהידה,שארסו(

יתר-על-כן,שבמצוק.הכוכיםאלהגיעהבטרםהסיירתשלהתקפתהנבלמהכך

המדרוןשלבהמשכומהםלמטהשנמצאבמצוק,עדייןהבחיןלאהסיירתמאנשיאיש

לפניהםאיןכידימו,הםשכבם.ממקוםמעטותמטריםעשרותבמרתקהגבעה,שלאקדמי

אויב.עמדתעוד

:יבעםהתקשרמיכה
עליופתהושחשב)גפימשהשלאנשיוכימסרכןלו.הודיעהגבעה",אתלקחתי"

זאת.ארורהאשמידיפסיקכימדבודרששאש,

בהסתערותתמטירשהסיירתשובדורשמשה-
-

בריחוקרכס-המצוק,פסגתעלבהופיעםהסיירת-אנשיאתלכןקודםראהמשה

השלאהואאשם,אתלנצורהמצוקעלהיוריםאנשיועלופקדממנו,מטרוחמישיםכמאה'

מסתערים-הלאה,אינמהסיירתאנשימדועעתההביןולאהדרומיתהגבעהמןהנוריתבאש.

אלא.
שוכבים-

ארצה.

אשבמיצר.שנותרונפגעיםהמלאיםאל-הזחלמיםכבדהלאשלשלחהוסיףהמצוק
--אחריםמעבריםגםעל~הםנורתה.

מחסהשתפסוהאנשיםגםהשמים.רוחותמכלממש
שהובאמכשיר-הקשרבאמצעותבהתמדה.גדלבמיצרהנפגעיםממפרממנה.נוקולאבואדי.

מןבשניםשנמצאוהכוחאנשיעםשובמשההתקשרוקסישלהזחלםמןצנחןעל-ידי
עלמפיהםושמע-מטרוחמישיםכמאהממנוהיומרוחקים-המשותקיםהזחלמים;

היאכילדב,משההודיעמסתערת,ואינהמשתההעדייןהסיירתכיבראותוהנואש.מצבם
-מיד:זאתתעשהכיוד'רזםהמצוקאתעדייןכבשהילא

לו.אמרנ-מידי"פינויתובעמצבםהנפגעים,אתלפנותנוכללאאחרת"

הסתערהשעליה,הגבעהבמורדכוכים-האויבעמדותאתבמדויקעתהתיארהוא
בלאתלשטוףמוכרחאתה"התיאור,אתאליווהעבירמיכה,עםמידהתקשרדבוכסיירת.

חשב,המצוקשלמצימותועלידעשלאמתוךלו.אמרהכביש",עגהפסגהמןהעמדות:
לגבעה.מאודקמורמדריןכניאה,שהב,משוםנוספותבעמדותהבחיןלאמיכהבי'

נפגעו.מהםואחדיםכבדה,אשתחתדקותכעשרהסיירתאנשינמצאוכברזהלזמן
שבמיצועכוחותינועל-ידינוריתבהםהפוגעתזאתאשכיעדיין,היוסבוריםמהםויבים

באנשיםלירותהיססולאהנהשעדואנשיו,אפריםגםלדרך.שמדרוםהגבוההובגבעה;

זאתבכלהםיוריםמש2הםגםחוששיםלפתעהחלוהדרומית,בגבעהלהםשנראוובעמדות

מנופפיםהתלול,המדרון_פניעלבאטיותלהתנועעמוסיפיםהנוריםכיבראותםבאנשינו,.

היוזאתלעומתמהם.רביםהמפיליםהכדודיםמפנילנאורה,נמלטים,ואינםבזרועותיהם
הם.ישראליםכיעליהםהעידלאזהמשונהלבוש-בלבדתחתוניםלבושיםמהםאחדים.

חשבכאשרשמנגד,הגבעהאנשישללזהותםבאשרהשעיפיםשתיעלפוסחהיהאפרים.
לונדמווהםבכך,בטחונונתרופףוכאשרבאש,להמשיךלמקלעניוהורההם,מצריםכי

האש.להפסיק-אתציוהכישראלים,

דוביקעלפוקדמיכהכישלוהקשרבמכשיראפריםשמעאחדות,דקותכעבור

בטעותירושמאמהששאש,כללהפסיקוצבוקי
אתהגבירהדברמשה,שלאנשיועל.

אחדולמקלעאשה,אתלהפסיקיחידתועלפקדהואישראלים.עליוריםאנשיופןחששו
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נפצעומאנשיושניםעצמה.הגבעהפסגתעלהמתהלכיםאנשיםעלרקלירותהורהבלבד
משם,עליהםשנורתההאשמן

נוספתלהסתערותקמההסיירת

שבמדרוןכוכיםבאי-אלומצויהאויבכידב,שלאסברואתמיכהששמעלאחר

ולאאלה,כוכיםלגלותהתאמץשבגיא,הדרךוביןשוכבהואעליההפסגהביןהגבעה,
עשריםבריחוקנוספותריקותאבניםעמדותמספראלאראהלאשכבוממקוםהצליח..

לאשכךכדיתוךאותהולחשוףבהסתערות,ולהמשיךהיחידהאתלהקיםהכדאימטר.

שאיןהשבמיכה?אלהריקותעמדותלכבושכדיהדרומית,הגבעהמןהנוריתמסוכגת,]

פקודה.היאפקודהאך-כדאיהדבר

לאפרים.-ובאלחוטולאנשיו,לדוביקאמר-ממשיכים",חברה,"

המריתהאש,ועלתהנתלקחהבבת-אחתרימונים,והטילוקדימה,וינקוהצנחנים

ממושכיםצרורות-מקלעים-כמוהמאיןיעילהאשהיתהזוהדרומית,הגבעהמןקליהם

האשבתוךהמדרוןאתלשטוףהוסיפוהצנחניםאבלהמסתערים,ביןהטרשים,מןניתזו

צעדכלנראהואילךמכאןמיכה,בפקודתשכבו,שםהאבנים,עמדותאלוהגיעוהכבדה,

בהם.היוריםהמקלעיםלועותלתוךממשככניסהנוסף
עמדותעודאיןהדרךועדממנוכיהודיעומיכה,לפנימהמרחקששכבדוביק,

הסתערות,בראשיתשטוהרוהאבניםעמדותאלאנשיואתלהחוירלווהציענעיב,

אנשים,בשניאמנםהבחיןדוביקשלמחייליואחדמאחוריהם.מטרעשריםהנמצאות

למסקנה,והגיעשקלדוביקאולםהגבעה,במורדאחדותמטריםעשרותבמרחקהשוכבים
היחידהעלהניתכתהחזקהבשעחמורותלהפגעעלולאלהשנייםלחסלשיצאכוחכי

ופקדדוביקשללדעתוהסניםמיכהאנשיו,אתבגללםלסבןכדאישלאוהחליטהשוכבת,
לאחור.חוליות-חוליותמזנקיםהחלוהצנחניםהאבנים.לעמדותיחידתואתלהחזירעליו

בהסתערותם,וממשיכיםקמיםהגבעהשעלהצנחניםאתלכןקודםשראהמשה,

שדרשכפיהמצוק,אתגםלשטוףבלאארצה,ושכבושובנעצרומדועעתהגםהביןלא

הכבדהבאשהבחיןלאממקומומדב.

שוםמצאלאכךועקבעליהם,הנורית

שלשתמשונהלזהירותהסברשום
בראותוגדלהתמיהתוהנועזת,הסיירת

להמשיךותחת-קמיםהמסתעריםאת

וחווריםלאחורמונקיםבהסתערותם,

הגבעה.פסגתאל*
מןשובויצאטיפסקצין-הקשר

משהו-דב.עםקשרלהשיגכדיהואדי

הסיירתכימדבמשהתבעהקשר,שג

בה.התחילהdk-המלאכהאתתסיים

-הכוכים"אתעדייןטיהרולאהם"

לו,הודיע

תש-מקבלדבהיהעצמוזמןבאותו
כיהודיעומיכהממיכה.דורות-אלחוט

לאהרביםונפגעיוהכבדההאשמחמת
לכללבאעצמוהוא;הדרךעדהגיע

הואדינזןשובויצאטיפסקציו-הקשו-"הדמדו-רדתעדלהמתיןמוטבכידעה,
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האויב,מעיניהמסתעריםאתלפחותתסתירהאפלהשוב.לתקוףהאפלהבמעטהואז,מים

לגלותן.הצליחלאשהואבעמדותהנמצא
משהאלבג'יפלנסועמתנדבקו-דרור

ומצדבהתקפה,מידלהמשיךהתובעמשה,מצדפוסקבלתיללחץהנתון-דב
הנעלמותהעמדותשותקולאעודכלזאת,לעשותטעםאיןכיומודיעוחוזרהמודיעמיכה,
כלי-המיצרתוךאללשלוח1נואשתתחבולהעתההגה-בהסתערותםבצנחניוהיורות

מניןויראויצפוואנשיומיכההאויב.מנדאשלמשוך""במטרהמשהעדשיסערכב,

ששיגרתגבורת"כוחותעל-ידיבאשישתקןאו-אזהאויב.עמדותאתויגלוהאש,נורית
הסתערותה,אתלסיוםתוכלוהסיירת-אריקאליו

רצים.נהגים,קשרים,התגבורת,מןמפקדים-רביםצנחניםעמדודבליד
שם.להםהיהלאמשוריןוכלי-רכבאותם,שאל"?משהאללנסועמתנדבמי"

בנהג,בחרדבראשונים,התנדבוקן-דרור,יהודהוהנהגאחדקציןרון,
שלו.האישיהנהגהיהקן-דרוריהודהלו,אמר-בג'יפ"עסע
הוראותלאלחוטהעבירדבביניהם.והפוגותאש,פרציפעםמדינשמעוהמיצרמן

יחידתומשה.אלג'יפשיסעבעתאויב,עמדותלגלותוינסולירותיחדלוכיהכוחות,לכל

מקלעו1הדרומיתהגבעהשלהמזרחיתשבצלעההעמדותלעברליעזתהדלהעובדשל
משה1הזאתהגבעה%פסגתהאללירותחדלאפריםשל

שבמיקרהצנחניםעלפקי'

שלההתאבדותמסעלקראתעצמםלרכוצולםאשם.אתלנצורלמצוק,היוריםושבקרבתו,
האויב.אתלגלותהדרך,בצדיהמתנשאותהגבעותמדירונותאלוצפוהג'יפ,

למסתכליםנראהקן-דרוריהודההאויב.אשבמקצתגביהשלנו,האשמשנדמה

גוברתבמהירותנוסעוהחלאותוהתניעהואלג'יפ.בהכנסובדעתו,מיושבאךחיור,בו
אבק,תמרותאחריובהעלותוהמיצר,תוךאלוהולכת

'

לעינינגלההואהדרך,שלבעיקולהוחבורתו,דבמעינינעלםדקה-דקותיכםכעבור

וישראלייםמצרייםכלי-רכבבעקפו1רכס-המצוקשלהמזרחיבחלקוהשוכבאפרים,
אהדות.מטריםעשרותעודביותו,מהורהבנסיעההלאה,הג'יפנעהדרך,אתהמשבשים

ריצדובזוקותוקליעירימוני-רובהרימונים,כדורים,יריות.מרעמיהמיצרנתגעשלפתע

ארצה.מתוכונפלטונהגונבלם,הדרך,לצדסטההואסביבו.
שלבקולםבמיצר,המתגעשתהאשמערבולתבתוךהבחינו,ול4אוהעומדיםדב

גדוד-רגליםבעוצמתכוחמחזיקשבמיצרהיהדברשלפירושולפחות.מקב"ים,חמישה

מזה.למעלהלאאםשלם,

*גםבהולשתףההתקפהאתלחדשאלורקהחשכה,רדתעדלהמתיןעתהנטהדב

שהיההצנחנים,מפקדאריק,גםבצדי-הדרך.מאחוריוהממתיניםהתגבורת,כוחותאת

אתוהנחהלהתקפת-יום,הצלחהשלסיכוישאיןנתרשםהמצב,עלשוטףדיווחמדבמקבל

עצמו.דבלידיזהבעניןההחלטהאתבהשאירוהחשכה,לרדתלהמתיןבאלחוטדב
-הדרומיתהגבעהממרגלותהנוריתהאשאתראההטיפ,אתכללראהשלאמינה,

עלשנורתהבאשהרגישאפריםמשה.שלאנשיומרביההשערתו,לפינמצאו,שםוהלא
היורים.עמדותאתלראותקדימהוהזדחלשמתחתיו,במדרוןמקוםמאיזההג'יפ

לגלותשביקשולאלהבמקצתרקסייעהג'יפשלמסע-ההתאבדותדבר,שיכללו

המיצר,פינותמכללכאורהנורתההכבדהaanהאויב.עמדותשלק4"דמהמקומןאת

במיצרהפזוריםהצנחנים-הקודמותמטרותיהאלשובהאויבאשנפנתההג'יפמשחוסל

השיבוכוחותיההמהגמות.אתהמאבטחתעובדויחידתהמצוק,שמעלהסיירתבתחת-תה

לרגע.מרגעגברההמולה-הקרבאש.
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הביביאתמשהההתקפת-אויר

והבוחוהחביביכילמשה,הטנקמפקדהודיעחביביאלהשניהמנסיעתובחזרו
הואדיהצטלבותשלידהזחלמיםאלהטנקאתשלחמשהלדרכם.יצאולאעדייןשעמו
ויילחםרוחםאתיריםלמען-ביותרהכבדההאויבלאשנתוןשהיההמקום-והדרך
באשניכרתלפחיתהמידהביאוומק"בו,תותחוואששם,הטנקשלהופעתובמצוק.משם
כולו.המיצרבכלהשיב

ישלימושעמםשני.~הטנקים,וכיחביבי,שלכוחותיויגיעומידכיעתהקיוהמשה
ן','שלו.הטנקמלאכתאת

אלכוהותיוכללנוקעםעדייןיכולאינוכיחביבינוכחבקירוב,1530,בשעהאולם
המערהמןהפצועיםלהוצאתהנדרשותהדקותהרייאיץ,מהורבאנשיויאיץמשה.

הערוציםמןהזחלמיםלהוצאתשנתפסו,הגבעותמןהכוחותלהורדתהדיך,אלוטלטולם
השדרהחלקיולליבודעליהםוהאנשיםהנשקהפצועים,להעמסתבשדרת-מסע,ולארגונם
עלפקדלקרב,שלוהכוחותהכנסתתהליךאתלהחישכדילשעה.מצטרפות-השונים

ראשון.תדריךמפיו-ולקבלמשה,שלבזחלםאצלו,-לנסועשנמצאינאיךשל'-פייקס,סגנו
סמוכיםאךשונים,בפרקי-זמן-:רביםמטוסיםבשמי-המיצרהופיעולדרכוינאיבצאת
פקדחביבימיגים"."וששהמימטרים""שנימטאורים","ארבעהנראולזה,זהמאוד
רעמישמעספירותדקותכעבורלמהסות.הפצועיםאתולהחזירהרכבאתלפזרמיד

נמשכהעודכלממט.מזרחיתאחדיםקילומטריםבריחוק.הנערכתחזקה,התקפת-אויר
לתזוזה.מהכנותיהםוחדלומסוסית,נגדבכוננותחביבי'כוהותנמצאוהתקפת-האויר,

הג'יפבעקמותיוצאזחלם

מספיקיםגתוגיםמסרולאהג'יפנתיבעלשצפוהכוחותמןדבשקיבלהדוחות

האויבמערךשלמדויקתיאורלושנידרשמאחרהאויב.עמדותשלהמדויקמקומןעל
הופעתלפנילא-רבזמן-עתההחליטהתקפתו,אתלתכנןכדיהמיצרעבריבשני

איסוף-מנקודתעתהזהאליושחזרמינצר,שלהזחלםאתשמהלשלום-המטוסים
קן-אשרהמשימה,אותהעליוולהטיל.קצין,שלבפיקודוה"מזלג",שבמוצבהפצועים

באשהשטח,המוכהאתלחצותיותררביםסיכוייםיהיולזהלמבג'יפ,לבצעהניסהדרור
חברה"ארבעה"לולבחורעובד,שלמיחידתומפקדלדן,אמרנאשרשיקולו,היהזה-

משםולהזורשבדרך,האויבעמדותגילויכדיתוךמשה,אלעדשהבזחלםעמםולנסוע
אששים,פצועיםשלהאפשרככלרבמספרעם

המיצרבזחלם.לדרכווהפליגעשןברימוניהצטיידצנחנים,ארבעהבחרדן



-האוירהתקרת..

הפתוהלאשנבמבעדלתוכו.נכנסכאשרלמיניהם,כלי-נשקמאותברעמימחדשנתגעש
קליעמהירה-שבמהירות,נטיעת-טירוףכדיתוךדן,ראהכדוריםהמוצלףהזחלםשל

אתמחטיאיםנוספיםבזוקהקליעישניים-שלושהראההואעיניו.לפניחולףנגד-טנקי
המצוקאתראהצפונה,ובהביטוהבחין,בזאת-לדרוםמצפוןנורו.הםכפסע.נ-הזחלם
ה-אותו~הסיירת.צנחניהיואלהשוכבים.אנשום-שמעליוהרכסועלבו.אש,המשלח

רגע
מןבוהיוריםהמצריםככלמצריםאלהאיןכידן,אתשישננעבעולםדברהיהלא-

בתנוחהמוטלקן-דרור,יהודהובצידואהרוס,הג'יפלונראה_לדרךמדרוםההוארהעבר
.מת.של

שלמים.נוסעיווכל-שבהצטלבותהמשותקיםהזחלמיםשלושתאלהגיעהזחלם

-המצריתהתקפתץ:אויר

מטאורים""וארבעהאימתניות,צורמניות,צפירותבתכיפותנשמעוהזמןבזה

מעלנמוכהבסיטהחלפיןה"מטאורים"למזרח,ממערבבטוסםשבמיצה,לצנחניםנתגלו
עמדת-המרגמות,מעלחגיםוהחלובמיצר,שנמ,צאו.והישראלייםהמצרייםהכוחותכל

הצפופהוהשדרההתגבורת,כוהות
של-

הכלהדרך.~פני,עלשחנתה.המנהלתי;הרכב
?הסילוניםלמי-;מעלהעיניהםנשאו

,----
מכנפיו,ניתקורקיעות.המרגמות,עלזנקהראשוןה"מטאורל:מידניתנההתשיבה

אלהחטופהדרכןאתסימנו_פתאומייםעשןלפסי
הרגמים-המסתכלים._

במרוצהנהפזרוהללו
אנקותבקעוההתפחצצויותלרעםומתוהחלף,מחסהלתפיסתהמועד.אךמחסות,אל

ממתינהמכוניותיה,בצרשרועהשהיתהלוי,שליחידתואתפקדדומהגורלהנפגעים.
תזוזה.לפקודתעדיין

הראשונה-הבזיקה-
ופגיעוהאחתמרגמהבהשמדתנסתיימהה"מטאורים"ארבעתשל

כחמשה-עשרמרוחקתשנמצאהמיטלמן,שלהיחידהלוי.שלובחייליםברגמיםחמורות

זהאחריזהנוסקיםהאויבסילוני.בעודנפגעה-כלל.גבעה,.לאשלבצלעההדרך,מןמטר
היחידהמחסההואדי,שללערוציוהנתקפיםרצושניה,להתקפהלשדרהמעלונערכים

הסילוניםעליבאשופתחומקלעיםתפסומיטלמזשלמחייליואחדיםלדרך.הקרוב

שנית.הצוללים
ך.-



י
להתקיפם.והתעתדוהישראלייםה"מיסטרום"שניעתההופיעול"מטאורים"מעל

שניאתלתקוףוהתעתדוהמצרייםה"מיגים"ששתמעליהםהופיעועצמוזמןאותו
מוצבעלוהסתערמחבריו,.פרשה"מטאורים"מארבעתאחדהישראליים.הסילונים
אריק.שלמוצב-הפיקודנמצאביא"מזלג"

מאלציםה"מיגים"בעודהשדרה,אתלבווקהוסיפוהאחריםה"מטאורים"שלושת

תקפורקיטות,וביריתכבדיםמקלעיםבאשנזעמת,ביללהלמתקיפים.להניהמטוסינואת
המרגמות.שלתחמושתמשאיתאורכה.לכלהרכבשדרתאתנוספתפעםה"מטאורים"

בינתייםשמאחוריה.המכוניתאתבאשומעלהמתפוצצת,בוערת,והחלהישירותנפגעה

אליהם.שידרהמטאורים",אתהתקיפו"אריק,וביןה"מיסטרים"שניביןקשרהוקם

נראהמטוסינוה"מיגים".ע"יעתהמותקפיםעצמםהםכיענוה"מיסטרים"המפקד,
נוספת,לבזיקהצללושה"מטאורים"בעתמזרחה,מתרחקים

הקרבוהמולתהבוערת,שבמכוניתפצצות-מרגמהבנפץנתמזגוויריותיהם,יללתם
אותם.גםומפוצעתחבלהמטעניעמוסתמשאיתאלמתפשטתהאשכשההלהיותרגברה

במספר,.שמונההללו,המכוניותבל-הבאההמבוניתאתמלחכתהאשהחלהמהרהעד
מהן.התאבךשחורעשן;פגוש.אלפגושהדדך,עלניצבו

רקעתהנשמעובמזרח.-ה"מיסטרים"יללתבמערב,גועהה"מטאורים"יללת
ממתמותיהם.הגיחוהצנחניםשנפגעים.שלואנקותיהםהבוערותשבמכוניותהתחמושתנפץ
עמדות.לתפוסמידשלחמהןחלקיחידותיו,שרידיאתכינסהואפקודות.צעקלוי

הטיפולאתהטילנוסףכוחעללה,שמצפוןהרכסועללדירךשמדרוםהרכסעל-אבטחה

שעלתהליחידההצטרףעצמוהואהוראות.לקבלדב,אלרץמידשיגרבןבנפגעים.

הצפוני.לרבם

ההיקפהאחרישקמהבמהומהשכח,לאהואלהוראות?לויהמתיןרוחבקוצר
ההמור.מצבהעלונשנותחוזרותהודעותהמטוסים,בואעדשידרה,הסיירתכיהאוירית,

לתג-פקודהתנתןכילצפותוהוסיף

לעזרתה.שתחוששהגיעהבורת

בקרבתדב,שלהארעיבמטהואפס,
אוירת-אחרי-עדייןשררההמרגמות,

אותומצאלאקוישלהרז:הפצצה
לשם.בבואו

ראהלדרךשמצפוןהרכםעלבעלותו
ומצאמיטלמןשליחידתואתלוישם
לובאיןבבזיקה.כשנפגעהלאכי

השרויההסיירתאתובזכרודבעםקשר

יוליךכילשיטלמן,לויאמרבמצוקה,

אלעמוקימניבאיגוףיחידתואת
משםלהתקשרינסהגבעת-התצפית,

מיטלמןנפגעיה.אתויחלץהסיירתעם

שאיזחטוכייתרות,קושיותהקשהלא

סמכויות,לבירורמקוםזאתבשעה
לעזרתיחידתות-להוליךוהסכים
האנשיםיהיושלפניךזכור"הסיירת.
הפילוגים.למי"לויעץכןלוי.אותוהזהירשלנו",

ו31ן



מפוזר.בכותהשליטהתכבדרדתהועםקרובהןהחשכהכיאנשיו,אתיפזרשלא
אלבראשה,וההרצועדת,מיטלמןשליחידתוהחלהבקירוב,1600,בשעה

התנועה,עללהודיעולדב,נוסףרץשלהלויהתצפית.גבעת
הואמשה.אלבזחלםשנסעואנשיואתעובדשכחלאהתקפת-האוירבמהומת

עלדוחמפיוושמעאתו,התקשרעתהיחידתם.שלהקשרברשתדןעםקשורהיה
קורותיו.

שםהעמיסשבהצטלבות,הזחלמיםאצלשנמצאדן,עובד.אמי,.לוהנהורחזור"
באההאשמןחלקרצופה,אשתחתנעשההדברלהכיל,שלו'הזחלךשיכולככלפצועים

השיהים,ביןמוסתרתבואדישנחהרוסימטיפוסמצריתנושאת-גייסותמעברעליו
רימון,לעברה'הטילמינצראחדות.מטריםעשרותבריחוק

דןמקום"אפסעדמילאוהוונוסעיוהםאנושים.פצועים4שכבוכברבזחלם
נוסף.אנושפצועלקחתהחליט.

..
.'...מצנחננו.לשניםאמרכאן",נשאריםאתםצרדו,(

לאחרישעילנהל.כי.אמודן(החמישיוהפצועעליוהועמסבזחלם,מקום-משנתפנה..-'.
מנקישותצללו(אוזניהםלהם,צפוימהיפהירעובבואם,המיצרשלהאשבטבילתשנתנסו
צנחניאתדןראהקליעי*בזוקה..'וחובהחטיאוםהפעםגםבופגותלהשריון.הכדורים
מצבהיההמיצר,מתוךבהגותם(בו.היוייםמצריםanwוחשבלמצוק,מעלהסיירת

איסוףנקודתאלהישרלנסועהנהג,(עלדן..פקוהטלטולים.מחמתיותר,חמורהפצועים
.'.'.ל('שממזלג".הפצועים'

~.
הסיירתאתמוצאאינומיטלמז.

ידעו,הםלמדי,,מעורפלבאורה,הנהעדהאירועיםנצטיקרוולאנשיו.למירקמן

חזק,מצריטוהעםקשהבקרבעתהנתושתלסיורשיצאוהצנחניםיהירות,דובכיתללית,

לחפששנשלחההסיירת,וכי-המיצרשלבהמשכואי-שםסביב-סביב,עליהןהסוגר
העורף.מןכלילונותקההקרב,לעביהיאאףנכנסהאחריהן,.

הגבעותרכסובמורדבמעלהמיטלמהאחריעורפיתבשורהאיפוא,נעההאנשים
גבעת-התצפית"."שלנובסיפור-המעשההמכונההגבעהלאותההגיעםעדועולה,המתגבה'

מצופניהשנייםמצאוהתצפית"גבעת"בקרבתהסיירת.אחרוחיפשותרובדרכם

משיםהסיירתוביןבישכיהיהנראההפצועיםדברילפילעומתם.שבאופצועים-

שבואדי.ואנשיושה*וביןהסיירתביןנוספים*-ומצריםמצרים,

נוספיםאגשיםושיגרהתצפית",גבעת"לפסגתמאנשיוקבוצההעלהמיטלמן

4יהיתהמשימתם;לושמעברהדוגמיתהגבעהואלרכס-המצוקאלהנשקףהגבעה,למורד

אתלאבחןידעושלאהאנשים,לעומתנורתהחזקהאבטומטיתאשהסיירת.אתלגלות

שיצאוהאנשיםבמרביתשפגעההדרומית,הגבעהמןמק"ביםאשזוהיתה-מקורה

רובםהכבדה,באשמטהירדוהאנשיםולעזרתםנוסףכוחשיגרמיטלמןהגבעה,למורד

מעבראלכוהותלקדםיכולהואאיןכימיטלמןמשנוכחנבלמה.והתקדמותםנפגעו,

האחורילמדרוןנפגעיואתהעביר-היוםבאורלאמקום,מכל-התצפית"לאגבעת

ולירותהגבעה,פסגתעלעמדותלתפוספקדיחידתומותרעלשם.והשכיבםשלה

נפגעיאתויחלץקדימהינועאו-אזשלושת-רבעי-שעה.תוךלרדתעמדההחשכהבאויב.

החליט"הסיירת,

לאשאשביןהסיירת
-ראיהעדימאשריותר-שמיעהעדיהצנחניםהיוהמצוקרכסעו5במיצר

עליתךבפתחהבעקבותיהבעקיפין,להם,גםהרעההיאאולםהמצרית.להתקפת-האויר
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אוןמחדשתהתקפת-האוירכיהיהנראההמיצר.שלשוניםממקומותכבדההתקפת-אש
המצרים.שלכוחם

שנמצאהכוחאלכוונההדרומיתשבגבעהמ'עמדותיוהאויבעתה'שירההאשעיקר
ביןהנמוכות,האבניםבעמדותשכבוצנחניהדוביקישליחידתואל-מיכהליד

הזההמחסההערומה.הטרשיםאדמתאתוחיבקובהן,המתגולליםהמצריםשלגויותיהם
אחדות,מטריםבעשרותמרכס-המצוקגבוהההיתההדרומיתהגבעה-תכללתיהיהלא

נמגעושובממנה.מנוסהיהלאדוביקשללצנחניוטובלנית.היתהממנהשבאהוהאש
לנותרים..היהצפוידומהוגורלמהם,אחדים.

נשמטהועקב-כךהסיירת,שליחידות-המשנהביןהמגעכלילנשתבשזהלזמן
מישלו,יחידות-המשנהמצויותבדיוקהיכןידעלאהוא-עליההשליטהמיכהמלדי

תחמושתם.ומה,מצבנפגע;מאנשיו
מחמת.האש

וקשרןקשר-עיןלקייםהיהגיתןלאהכבדה

יחידתואת-לארגןעתהרצהמיכהובתוכם.המפוזריםהכוחותביןלשמםיאוייםקול
עליה.השליטהאתולהחזיר.ילידיומחדש

הואהתצפית"לגבעת"התנשאהמטר,כמאתיים.בריחוקמאחורוו;
ל

-4יאותהראה
נואהועמדההדרומית,הגבעהמאשנאות.מחפהלהעניקעשויהלמדי,גברההוהיא

מיכהביקשהתקפת-האוןר,לאחרזמן-מהדב,עםשלוהקשר.לאתארגנות.,משהתחדש
.ונימקילשם,-הס-רתלהעתיק.את.רשות

עוב",יחידתאת-אליושולההואכילמינהוהודיעדב,לוענה"!ל*יפוטך"
גבעת"אלאנשיואתלהחזיר.דוביקעלאיפוא.פקדמיכהנפגעיו.לעיור,לו,בחילו*-

התצפית".

עלזאתמשימההטילדוביקלדוב~ק.אמדלשם"הואגםשיחןוילאקרים,רץשלח"
-....שלידו.הצנחניםאחד
מחסהלהםנמצאבהןיםעמדות-האבמתוךקמויאגשיהםדוביקמיכהכאשר-ן

מטררדופיםהתצפיתאעגבעתלעברנפגעיהםעםורצוהדרומיתהגבעהמאשקלוט.
ארצה.שכבוהם:נפצע.אחדצנחןזו.גבעה.מעברגםבאשמידנתקלוכדורים,
התצפיתא.ב"גבעתוהתבונןלעיניומשקפתנשאמישהו.

-סברתהאתהביעאנשינו",הםקאלה

הללולשוא.היריע.לעומתבהןונופפווגופיותחולצותלריפוטמיהרו.הצנחנים
~..-.*,בהם.תוריל1ופיסוה ..

לא(אליונשלח*הרץ-ההצפית"לנעתאללקרההוראהעיידע,לאאפרים-.
אחדהאויב,עמדותיאתהדרךאתבמדויקלגלותקדימה,הזדחל.עצמוהואעדיו.הגיע

כיאליה-הסמשצועקאתשמעהשטחאתבוחןאפריםבעודאחריו,זחלשלו.הסמלים
עםמגעליצורצנחןשלחאפריםהתצפית".גבעת"מענרהמחלקהאלמתקרבכוחאיזה
משימה.באותוהמפקחיםאחדאתאפריםשלחאו-אזלתעודתו.הגיע-.לאהלז;זהכוח
כמותאליומשךע"הבאים.אלוברוצוהשלל,מןשאסףגוסטב"בנקרלאמושהיההלז

של(מקומםבדבראותםתדרךהואמיטלמן.שלמיחידתושהםמצאהואאש.שלניכרת
עלהעורף(מןאש.עוד-נורתהלאואילךמכאןאפריםגןאנשי-

יחידתו-
אך,אפרימשל

מיכה.נמצאעמהדוביק,שלמחלקתואתלשטוףלמקלעיםאשהוסיפההתצפית"מ"גבעת.
שלמזלה.-צביקי,שלמחלקתודק

כלל.נורתהלארכס-המצוק,שלבמדרון-האחורינמצאה משנוכח.
ימיעלכנראההנוריתמיגבעת-התצפית",האשאתלהשתיקאיןכימיכה

למחסייחידתואתלהחזיר-תעםמדמעות-חנוקבקול,-דוביקעלפקדכוחותינו,
W1jp"-מאשרמצרית,בארויקטלושאנשיהיית*מבכר"האבנים,עמדותשל

ביריות-

1%1י



לאשנתוניםשבאו,כלעומתבמרוצהחוזריםהחלוהצנחנים.*אחר-כךסיפרחבריהם"
.הדרומית.הגבעהמןהנוריתוזוהתצפית"מ"גבעתהנוריתזו-צולבת

גוססתלהסתערותמוטלתהסיירתפעילותו.מגבירהאויב-
מד.המיצר.שבתוךהצנחניםשלבמצבםגםאותותיהאתנתנההתקפת-האויר

שבמצוקהכוכיםמןמצריםמספרירדושבחיפויהכבוה,אשעליהםעתהנורתההמצוק

ואדיהצטלבותבקרבתשיחים,בקבוצתמוסוהשניצבההמשורינת,נושאת-הגייסותאל

ספורות.מטריםעשרותובריתוקמשה,שלממקומומטרכמאהבריחוק-הדרךעם

הזחלמים.עלמק"באשהשיחיםמקבוצתנפתחהרגעכעבור1ההרוסיםהזחלמיםמשלושת

למשה.באלחוטכךעלדיוחומאחוריהםשחסוהצנחנים ...
כמעט:שלההמק"בתחמושתכלאתכמעטוכילהפגזים,שלושיםירהכברהטנק

שידפוק.הטנק,אתאליהםשלח"משה,שלמסהואצלעתהניצבעצמועללהגןיכולתללא

הטנקים.מפקדלדהב,משהאמרהמק"ב",את

של'אנשיועםמתקשריםכיצדידעולאהצנחנימהנהלמים,אלאותושלחדהב

הפ:פתח-ההפלטה,דרךאיפוא,נוצר,ביניהםהקשרשלו.האחוריהטלפוןבאמצעותטנק
פרצה,השיחים,לסבךבתותחוירההטנקהאויב.מק"ביורהמהיכןהטנקלמפקדהסבירו

חשפה:התפוצצותוונוסףפגזירההתותחבוערת.תחמושתנפץמלווהדליקה,מידשם

אותה,-ועטפוממנהפרצולהבותנושאת-הגייסות-המשוריינת.את

מערביתמטריםכארבע-מאותבריחוקהעיקול",מ"רכסגםיורדימנראואנשים

ותזרוושבוהדרךעלשניצבוהרוסותמצריותמכוניותאלניגשוהםמשה.שלממטהו

כך.עלחזרופעמיםמספרשלהם.הרכסאל

הצנחנים.מאנשיאהדלאאףהללווקיריותחילופיבמהלךנהרגלאלמעשה,.

:.בואדימשהשלמעמדתואויב,בעמדתיורההטנק ייון,



צנחניפעמוהתוכהושלנו"אלה"במחנה*."שלצלמוורהאמר"!מצריםאל""
מלידו.

כדילמכוניותיהםשירדומצריםכמסתבר,היו,הללובהם,ירולאוכהכהבין
בתחמושת.להצטידי

יעכEiw6%חשבאש5ךמידחאמצריםמהלכיםניאוהדרומיההגבעהעלגם

בהם,גםלירותהטנקעלופקדשבהצטלבות,לזחלמיםלרדת
ק'ן-:.--

המיצר.לשטיפתכמכוונתלמשה,לג,נלאתה'האויבשלהמתגברתהפעילות
יכולתוללאנאותה,ראשונהעורהללאזמןנרבזהנמצאושבזחלמיםהרביםהנפגעים
ינאי,שלו,האחרוניםהתחמושתשרטי.איעתה.ירההטנקלתוקפיהם.מלחמהלהשיב
לעברו,לנועעדייןהתחיללאחביבישלכוחוכיהודיעימשה,אלמן'?אותוהגיעאשר
נוספת,להסתערותהסיירתאתיטילי3מדבתבעמשהלהתישו.בזהלמועתהרקויצא

שבמצוק.הכוכיםיעןלחסלמפורשתבפקודה
לבקשתו,נענהדבלו.אמרשלנועהפצועיםעליוריםמשם"

אל:מילה.שידר-הדדך"וביןשבינךהעמדותכלאתחסלוהפעםמיד,עהמתער

הסיערתהטלתאתמצדיקהפצועיםשלוהולךהמחמירמצבםכישיער,הוא

למדי.חמורעצמהשלהשמצבההגם-נואפתלהסתערות

השלישיתלהסתערותהמגיהההסיירת.

מפוזרתדוביקשליחידתובעודמיכהאלהגיעהשובלהסתערדבשלפקוווע

קשר.עדייןלוהיהלאאפריםאלהאבנים.עמדותאלחזרהתשעתהמפאתארגוןוחסרת

במדלחעדייןשבבאשרצביקי,שלבפיקודוהיהמידלהפעילוהיהשיבולהיחידכוח"

יחידתושלהשמאליבצדהיסתערכילצביק:איפוא,צעק,מיכהרבם-המצוק.שלהאחורי

וכישבמיצרהדרךעדהרכסאתוישטוףשלה,האבניםעמדותאלהחוזרתדוביי,של
צביקישתתגלה.ועמדהעמדהכלשלמלאטהורעללהקפידובליבמהירות,זאתיעשה
דוביק.אלרץוסיבהאנשיו,אתהקים

מיד".-הדרךעדלהגיעעלינו"לו,אמרשוב",מסתעריםאנחנו"

פרטוכיהראשונה,בהסתערותיכולוטוהרכברהיעדכיעדייןשהאמיןדוביק
השבהאויב,בידיהתפוסותעמדותעודאיזהרכספסגתעלמצויות"לעמדלתנהאבנש

אנשיועלפקדוא"משה.שלפצועיםלחלץכדיהדיךאללחגיענדרשאיחידתוכי:עתה
מאירהענקהמקלעןעםויחדהדרך,עדבהסתערותולהמשיךתודקע-.siikri~יעבור,:א"

כל4קודםשטנאומצריםעתם.שנילחסלכדיימיהמצי'אלכסונית,רץימיכהיעקובי
גברהכאןההוא.בכיותבמורד,אחדותמטריםעשרותבריחוקשובביםמחייליולאהד
יעקוביאתדוביקראהרץבעודולדרך"שמדרוםגבוהה"הגבעהמןהנורית,האשמאוד

נפגעים,נוספיםצנחניםומספרבחזהו,מנוקבנופל,מיכהאחבדורים,מנוקבארצהמהבט

מץנפלוכי.מטהנדרדרןהםדברשללאמתומטה.מעצורללאלהסתערמוסיפיםאך
שלמרגלותיו.הסלעיםאלונתרסקומעיניהם,סמוישהיהמצוק,"

מיכה,אליוצעק-"!הפיקודאתקחדוביק,"
מחוצינופליםהגבעהבמורדלרוץשהרחיקונוספים,צנחניםכיצדראהדוביק

חבטהבעורפם.עתההנמצאותמעמדותנוריםשהםבראשו,חלפהומחשבהכדורים,
הימנית.עינואתכיסהודםאותו,הממהשלובקסדהזקה"

מחלקתו.מאנשיאליו,ביותרהקרובלצנחןצעקו"מחשתעתיפסו
הוסיפהבשבבםחיים.ששרדוהצנחניםשארעשווכמותומיכה,לידארצה,נפלהוא

a&tביניהם.הקרקעעללפזזכבוה:

ן=1ק%



אפרימישבאנושוהאחוריכםבההבחינולהסתערות,נעהצביקישלשיחידתובעת,.
בהם,לפגועשלנונוחותמתעתדיםשובכיוחשבו

אפרים.אל.צעקו"!מאחורעלינומסתערים"
כדי-שלהםה"עוזים"אתולהריםגבםעללשכבאנשיועלמידפקדאפרים

לעיניו,לפתעהופיעומאנשיווחלקצביקי,ישראליים.כיקהם.חייליםהמסתעריםוניחי2~1
..בשרשרת.פרוסיםמימינו,במרחק-מה

להתגלותעמדווצנחניושצביקיכיוןואנשיו,אפריםאליהםצעקו."!שיכבו!שיכבו"
קמו,מידאךארצה,הבאיםשכבוהצעקותלשמעהדרומית.הגבעהשלהכבדהלאש

המתמשכתהלשוןשלהקדמיבמדרוןמסתעריםהחלושלרגליהםהמצוקאתעתהובגלותם
והבין-ונומליםנפגעיםאותםראהאפריםאפרים.יחידתשלחזיתהלאורךהרכס,מן
המצויותמעמדותספורים,מטריםשלמטוחמעורפם,אליהםנוריתבהםהקוטלתהאשכי

בעמדותוליפותלאחורלפנותניסומהםאחדיםמעיניו.הסמויהגבעהבמדרוןכנראה
האבניםגליביןאפסימחסהותפסוהדרךעדהגיעומעטיםצנחניםרקשנפגעו.קודםאלה,

הגבעהמאשוגםהמצוקמאשגם-מידנכולםרובםנפגעושםבשוליה,שנמצאו
הדרומית.

דקותכעבורלוהובהרהמצבצביקי.שלזולהסתערותגרםמההביןלאאמרים
ולהגיעלהסתערהפקודהעללווסיפרדוביק,שלהקשרהוז,משהאליוכשהגיעאחדות,

שכבההסתערות,נשברהכאשרליחידתו.בעקבותיהשאירעמהועלויהי-מה,הדרךעד
וארבעתםהגבעה,במדרוןלפתעלהםשנתגלהצוק,-לפניצנחניםשלושהעודעםארצה

אליהם"ולעלותזהשבמצוקכוכיםמתוךלצאתשניסומצריםעםרימוניםהחליפו
זאת.לולהודיעכדיאפריםאלבאהוא .
לתאמרמצרים",המוןשםעיש

בולמקוםחזרהוןמשהקשר.בליזהישארלבלדוביק,אלחזרהאותושלחאפרים
המצריםשלנסיונותברימונים,עמם,יחדלהדוףוהוסיףחבריו,שלושהשוכביםנותרו

יכולתוככלנאמןתיאורלוומסרדב,עםבמכשירוהתקשרשם,בשכבוהמצוק.מןלהימלט
היההוזמשהאפס,גזרה,באותההמצבעללוידוחקציןכירצהדבהמאורעות.מהלךשל,

בקרבתשראההצנחניםכלאותם,ראהולאומיכה,דוביקשכבו.ביהעקוםמןמלוהק
'.הרוגזם.היוחבורתו

*,.
'1:...'והולךמחמירבמיצרהצנחגימסצכ

הסיירתשלזוהסתערותהגםנראתהבואדי,הכורעיםעמו,והנמצאיםמשהבעיני
הכוכיםאתלטהרבליהסיירתעצרהשוב;הקודמותכהסתעיו?ותיהמובנתובלחיסתומה*

נ-רבעי-השעהכשלושת'בעודלרדתעמדההחשכהבהתנגדות.שתתקלבליולכאורה,-
"'''מכוונת.לאשנתוניםשבמיצרהרביםהנפגעיםיהיושבוזמןמשך

דב,עםלהתקשרכדיהואדי,מןהקשרחציןהגיחשוב
צעקהולך",לאזה.מלמעלה-מלמטההכוכיםאתלתקוףתוכלאםשואלדב"

משה,אל
משה.מפיפרץעגותצחוק
עס.מידהתקשרדב

למשהשנתגלוהמצרים,עמדותאתלתקוףעליואפרים'ופקד
כילו,והדגישהוסיףהואהסמרת.נמצאתעליוסכ1%4שלהקדמישבמדרוןבמצוקהוז

הללו,הכנכיםשלמידיחיסולמחייבלמיצר:שבתוןהנפגעיםשלהנואשמצבם
צכיקו,.שנמצאושלמהנפגעיםאלהבחילוץומןאותועסוקיםהיוואנשיואפריםי

הסבירהואזהממלאכהפנויים.אנשיםשלקטןמסמררקלאפריםנותרואליהם.קרובים

ען,



רבהואבמצוקשנתגלהבמערךהמצריםמספרכיהוז,משהשלדבריועלהזרלדב,זאת
בכוחאותםולתקוף-כחצי-שעהלפחותכלומר,-החשכהרדתעדלהמתיןוהציעמשד,
אלהאתלרבותצביקי,שלנפגעיואתלחלץלהוסיףדבעליופקדאו-איותר.גדול

:אמראצלו,שעמדשלו,קצין-המבצעיםלנהמן,הדרך.שעל-ידהאבניםגלישבקרבת
הענינים".מהוראהלשם,עלה",
לעזרתלכןקודםזמן-מהשיגרהשדבעובד,שליחידתובעקבותלצעודההלנהמן.

ביותר.הקצרהבדרךהלשון,אלמעמדתוהישראנשיואתמוליךעובדכיראההואהסיירת.

המיצרעליורדיםהדמדומיםהסיירת.פצועיחילוץ
-

המצוקשפתלאורךהפזוריםהצנחניםעלהדרומיתהגבעהמןשנורתההבבדההאש
דוביקמעט.שככהלערך,דקות,חמשלאחרורקהסתערותם,שנשברהלאחרגםנמשכה.
בשטאבקרבתם,נשמעובערביתנרגשיםקולותאיש.ראוולאמביביהםעלהבישומיכה
זרזהזוומהשבהאותם,לתקוףלמעלהנעיםהמצריםכיחשבוהםשמתחתם.חמת
אולם,מהםמטרכשלושיםמרוחקותעתהנמצאיהן-האבניםעמדותאללחזור.אותם

כוחותינושלהתקפהעלשהעידו-בעבריתוקריאותצעקותעתהנשמעומאחוריהם.
לאויב,ידידכיןהגבעה,אתבשטפםיבחינו,לאשהמתקיפיםחששווהםלעברם,המתקרבת

שהבאיםתשבוכי-דבמפקדםשלשמו-אתוצעוקחזורבצעקםאותם.גםויקטלו
האבנים..עמדותאלרציםההלו-בפקודתומסתערים

-שכדוריםמשוםלעתים-צעדיממספרמדיונופליםרצים
ולעתיםבקרבתם,פזזו

עמדת-אבניםאלדרכםאתודוביקמיכהעשו-והחלישוםהכאיבוםשפצעיהםמשום

דוביקשכבהצרה,בעמדהמקוםמחוסרמצרים.שלושהשלגויותיהםביןבתוכה,ושכבו
עיניו,אתוראהשכב,עליוהמצרישלבפניוהביט.דוביקנשמה.הגויההגויות"אחתעל
מת,פנישהעמידמצריהיהזה

למיכה.דוביקאמרהי",הוא"
מיכה.לגאמראותו",הרוג"
אתלומסרמיכההמצרי.אלכראוילכונויכולולאתת-מקלעו,עלשכבדוביק

בוירהמתחתיו,להחלץמנסההמצריבעודמלירות,חלושהיהעצמוהוא-שלוה"עוזי"
שמעשמדי;נוסףלזינוקנוחבאגרםהאויב,חלליביןלשכבהוסיפוהשניםוהרצו.דוביק
למעןהמפקד,שמוכשלאתגרונםבכללצעוקמיהרווממקרבים,קוראיםעברייםקולות
*~אויבים.הםאיןכילחבריהםיודע

-הדמדומיםבראשית-עתהאותם.קידםאשרמיטלמן,שלאנשיוהיוהקוראים
בדרכםבושנתקלוצנחןכלכמעטהסיירתישלפצועיהאתלחלץכדימ"גבעת-התצפית"
שלאנשיופצוע,אוחללהיהרכס-המצוק,שעלעמדות-האבניםאלמ"גבעת-התצפית"

שאםלמיטלמןללהיהברורנוספים.נפגעיםאחרוחיפשוהמעלהפניעלנתפזרומיטלמן.*
לאבטחתם.אנשיםלויותרולא-הרביםהנפגעיםבפינויאנשיויעסקו

לוי.עםבאלחוטקשורהיהמיטלמן
המצוק.בגבעתהמצבהמורמהלושסיפרלאחרלו,אמרתגבורת-,אליושלח
לשדרתשמצפוןהרכסעלפרומהנמצאהאשרהיחידהאתמידאליושלחלוי

עתהתפסהזויחידהשלמקומהאתה"מטאורים".מהתקפתומתפוצצתהבוערתהרכב
עםדבהתקשרלערךנזה,בזמןהאויר.התקפתנפגעיבפינויהנה,עדשעסקההיהידה

באלחוט.לוי
דב.אליושידראלי",שלךהיהידהכשיחשיךךרד.עמ"

לאהוארכס-המצוק,אליחידתואתאעלהשכברעובד,אל%שידרדומההוראה
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להצלחה,ממששלסוכויכמסתבר,אין,בובמקוםהקרבאל.נוספיסכוחותלהכניסיהצה.

במגמההמיצר,מעבריעיניעלהדרך,לאורךהתקפת-לילהבתכנוןרון.עםעתהועסק'

.המנותק.הכוחעםולהתהכרומעלה,הדרךמןהכוכיםאתלטהר

זוהיכיהיהנראההמיצרילתוךשוניםמעברדםשנורתההאשמאודגברהזהלזמן

אששגברהככלבו.המכותריםאתשתחסל.התקפה-עליולהתקפהרתקאוהכנהאש

לירותניתןאותהוגםואזלה,כמעטתחמושתםנפגעו,רובםהצנחנים.אשנתמעטהאויב,"

באשהאויבעתההגיבראשהוצאתאוהזדקרותכלעלשכןספורות,מעמדותדק
מכוונת.

ביותר"ויעילה
..-

לידוגויותיהרוסיםכלי-רכבהיוזרועיםהמיצר,שלאורכולבלהדרך,פניעל

האבנים,ציבורימאחוריהכרה.מחוסראךחי,-קן-דרוריהודהלשכבהוסיףשלוג'יפ"

במרוצתשהגיעוצביקימאנשיאותםשלגויותיהםהיומוטלותממנו,רבלאבריחוק

למת.יחשבכימקוהנוע,ללאשכבבלבד,ברגלושנפגעמהם,אחדהדרך.אלהסתערותם
מעלה.והסתלסלממנההתאבךשחורעשןלבעור.הוסיפההמצריתבושאת-הגייסות

שלושתבסביבתהצפוני.המצוקאלמופנהותותחוהזחלמים,עלהטנקשמרבקרבתה
רבהאשכדורים.מפגיעותתכופותמבעבעתהקרקעהיתהשבהצטלבותההרוסיםהזחלמים

פצועים;ושניחובשיםשני-אנשיםארבעהגססובושבקרבתם,האמבולנסלמשוךהוסיף

שעברהבעתהדרך,בצדשנקטלומצריםומשונוסשונותבצורותשכבומערבה,משםהלאה

בזוקאיאותווביניהםמועד,מבעודנמלטושלאציידי-טנקיםרובם-במיצרהשדרה

ששימשוהאבניםציבוריבקרבתלדרך,מדרוםהטנק.מפקדשלבדרוזי"שנורהאמיץ,

היתהלפרקיםקדימה.גחוןנהרג,בהבתנוחהוקסינראהמשה,שללאנשיוראשוןמחסה

נוסף.כדורבהבפגוענךעדת,מצריאוישראליגוית

נמשךהסיירתפצועיחילוץלמיצר.מגיעינוחביביכוחות

בעיקולו-שלוהשדרהבראשנעוהטנקיםשני-חביבישלהחלוץהופעת

אוירתבקרבםהשתררההקודרת.רופםאתהמכותריםמלבהעבירההמיצר,שלמערבי"

הדרומיתהנבעהלעברהטנקיםשניאשאתיכווןכילדהבמידאמרמשהגדולה.תשועה

הצנחניםאלשלההאשאתזאתגבעההפנתההסיירתהתקפתאתששברהלאחד-

עדאותהשיתקוהטנקיםבמקצת.שנחלשההמצוק,מאשיותראותםוסיכנהשבמיצר,

מהרה,
עצרהזההרכסהאויב.'למרגלותפעילותלאחתרפתה'שבמערבברכס-העיקול8

פייקסעםנסעבמיצר,במתרחשמשהכמוהתמצאשלאמתוךנוחותיו.עיק'ראתחביבי

החלהיוםאורהוראות.לקבלשבואדי,משה,שלמסהואלינאישלבהדרכתוויאיר
*

מיהידתור"חהואדימןהגיההטנקיםשהשיגועליונות-האשבחסותלדמדומים.משתנה

הרבים.לנפגעיהםראשונהעזרהלהושיטשבהצטלבות,הזחלמיםאלוהחגייחלמשה,של
במדרוןזהלזמןשנתגלורבות,עמדותעלומק"ביהםבתותחיהםירוהטנקים

מטפסיםנראומצריםהאחורי.הטלפוןבאמצעותאותםכיווןהדרומית.*דהבגבעה"
ירוהצפוניתשבגבעההלשוןמןבאש.אחריהםרדפוהטנקיםהגבעה,במעלהבבהילות

בהםירו-המרגמותעמדתשלידהגבעהומן;אפריםיחידתמקלעניאלהבבורחיםעתה
המיצר.שלהמזרחיפתחועללשמורכדיעובדשליחידתושםשהציבההמקלעים

לאוזניהםהגיעההמצוק,שלהמערביבחלקושנמצאונפגעים,מצרתןשלהמולתם
והצנחניםהתמשהולאזניהאבנים,שבעמדת.המצריםגויותביןהשובביםודובית,מיכהשל

עליהם.להסתערמתעתדהאויבכיהשבוהםממש,המצוקשפתעלכמעטששכבוהספורים

השטחמעברמבצבציםלהםשנראובמצריםהאהרוןרימונםאתהטילווחבריוהוזמשה
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שלו,המפקדשםאתשובבצעקואתו,נעוהחלבמיכהתמךדוביקונסוגו.שמתחתם,המת
שהצטרפועובדשלוצנחניומיטלמןשלאנשיובשלקראתםרכס-המצוק.אל_מעבה~לפטגת

גפגשו.הםאליהמי
ביןחיפשדוביקאלונקה.עלוהעלוהומיכהאתלידיהםקיבלועובדשלצנחניו

שלו.במכשיר-הקשרעדייןהמחזיקהוז,משהאתומצאאנשיושרידיאתהאנשים
לווסיפר-אצלו,אירעמהלדעתאפרים,עםהזההמכשירבאמצעותהתקשרדוביק

יהייתוישלבגורלהעלהמה
ואלהעצמוצביקיצביקי.שלמחלקתונפגעיבחילוץעדייןעסקואפריםשלאנשיו

אנשיובאוהמחלציםלעזרתאליהם.נצטרפוההסתערותמןשלמים-בגופםששרדומאנשיו

להם,לסייעאליהם,קרבועובדשלצנחניוגםמיטלמן.של
נוהרולאהםמיטלמן,אנשיאלאפריםצעקאלנביע,ברחובכמוכאןתסתובבואל,

נפגעו.המידה,עליתרעצמםשחשפומהם,אחדים;הדרומיתבגבעההמצריםמעמדותב%

שנמצאוהשונים,הכוחותמןמחלציםשלקבוצותמעט-מעט.האפילוהדמדומים
אנשי_מימלמן-תפסובאתהעורף.אלהנפגעיםאתמטלטלותהחלוהמצוק,גבעתעלעתה

בפינוי,העוסקיםתנועתעלוחיפוביותר,הקדמיהקו
נוכחבאלונקה,עתהונישאבחזהושנפגעמיכה,עצמו.בכוחותמטההשתרךדוביק

וכשול,הלוךגחון,והלךהאלוקיהמעלירדהואבשכיבהילנשוםיכולשאינו
להטותמדבהוראהבאלחוטעתהשקיבלנחמן,וכןהקדמי,בקונשארעצמואפרים

האפלוליתשתגברלאחר-מחלציםחולייתעםלרדתהתעתדוהםהנפגעים.לאיסוףשכם

שם.מוטלתונותרההדרךשלידהאבניםלציבורישהגיעהצביקישיוליה"אותהאל-
הבוערת,הרכוניותשדרתשבצדמעמדתהיחידתואתלויהורידעצמוזמןאותו

מצנחניוואלהעובד.גםעתהצעדולשםדב.שלמסהואלמערבהמוליכהוהחלהדרך,אל

*פקודוה.למתןאותםזימןדבהנפגעים,חילוץממשימתשנחפנו
ממערבהמיצראתתוקפיםחביביכוחו'ת

דקותיים.תוךפקודותיואתלתתמשהסייםבואדי,המיצר,שלהמערביבעברו

מעיקולו-לדרךשמצפוןהרכסיםאתויסרוקיחידותשתישיטולפייקםעלפקדהוא

עליהידתואתלהעלות,פקדהבוערת..עלן"ןיאירששאת-הגייסותועדהמיצרשלהמערבי
הודיעמשההכוחות.שניתנועתת-תיאםחביבימאויב.ולטהרושבמערברכס-העיקול

ממערב,התוקפיםהכוחותלהתקדמותכגבולהבוערתפשאת*הגיימותאתקבעכיידב

חזרוויאירפייקסממזרח.המיצראתשיתקפוהכוחותוביןביניהםהטזחויל~התנגשותלבל
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מוליכיםהחלוהחשכהרדתלפנירבלאוזמןנמרץ,בקיצוראותןתדרכוליחידותיהם,

ליעדיהן,אותן

שישוניםמקטעיםבאוהן;מקריותליריותהפכהכיעדהאויבאשדעכהזהלזמן
אתגמיראעדמערערתהתוקפיםהכוחותותנועתהקדובההחשכהביהיהנדאההמיצר.
לרכם-שמצפוןהרכסעלפייקסשלצנחניובעלותבלחימה.להמשיךהמצריםשלרצונם

פייקסמהם.מטרכמאתייםבריחוק-מערבהנמלטיםמצריםמספרלהםנראוהעיקול
ופצעו,מהבורחים,אחדהרגובאש,עליהםפתחוצנחניהאחת,יחידהבעקבותיהםשיגר

באפלולית,הרכס.קולאורךאותהוקידםמזרחה,פייקסהפנהאחרתיחידהאחרים,כנראה,
בדרכםמצאוולאבשרשרת,פרוסיםכשהםהצנחניםצעדולחשכה,במהירותשהתעבתה

גבול-הבוערתהגייסותנושאתבלהבותלהבחיןהיהקלריקות.עמדות-אבניםאלא
אותןערךיחידותיו,שתיאתליכדאנשיו,אתפייקסעצראותהבראותוההתקדמות;

הדרך.אלבמורד,אותןמקדםוהחלאחת,בשרשרת-מסתערים

כוהותאלארכס-המצוקעלנותרולא-והלךדעךהאחרוןהאור4זהלזמן
בלשוןעדייןשהחזיקהאפרים,שלויחידתומיטלמן,שלמאנשיוחלק-שלנומועטים

צנחנינתקלואלהמכוהותרבלאבריתוקהדרךכלפיבנועםהזאת.הגבעהשלהמזרחית

אחדהתלול,שבמדרוןעמדות-אבניםמתוךשרתההיאבאש,השרשרתשלהשמאליהאגף
לעברם.והסתערוהיוריםעלרימוניםהטילוחבריהםנפצעהאתריםנהרג,הצנחנים

שנפצעפייקס,כיבושן.לאחרעמדות-האבניםבתוךנמצאוהרוגיםמצריםארבעה-חמישה
הרכס.פסגתעלהפצועיםאתלרכזאנשיועלפקדהואמהדשןכומואתערךבירכו,
שאריתאתלטהרשלחיתרםואתלשמרם,הפצועים,אצלעמוהשאירמצנחניועשרה

הדרך.עדהמורדן
-

הצלעעליהידתואתהעלהיאיר
העיקול,רכסשלהצפונית-מערבית

פניעלאותהמקדםוהחלאותה,פהס

הצנחניםהרכס.שלהמזרחי.המדרון

האו-עםמגעליצורדרוכיםחרש,נעו

קימורכלמאחורילהימצאהעלוליב,

רבים.היווק-מוריו-המדרוןשל.

אוהשלישיהקימורפניעלבנועם
מצריםממש,פניהםמולגילו,הרביעי,

חי-פרצונמוכות.אבניםעמדותבתוך*
העריךיאירעצדדים,שניביןאשלופי
ש-השטחבמחלקה.האויבעצמתאת

להסתערות.שננוחלונראהלאלפניו
הר-מגע,לנתקאנשיועלפקדכןעל

הקימור,מאחוריאלעדלאהורתיעם
לעקוףבמגמהבמדרון,מטהוהוליכם.

מןעליוולהסתער.האויבמערךאת
הת-בטרםשממערבו.הגבוה,השטח
מצנ-שלושההשאירשמהלעלותחיל
אתשיעסיקוכדיהמדרון,בפאתחניו

התיתלהמןיוחם*ממשיכיםהאנשיםבעודבאש.האויב
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שמעליהם,המצריםעלנמרצתבהתקפת-אשפתחו_השלושההמערך,אתועוקפיםבדרכם

יאיר,שבחרההסתערותלעמדתהאנשיםעלוכאשרהשאר.אתוהניסומהם,שנייםקטלו
מערבה,הבורחיםמצרייםחייליםשלאפלוליותבדמויות-המעובהבחשכה-הבהינו

מחששממרדף,נמנעיאירבחשכה.הללונגוזואשרעדהבורחים,אחריירוהצנחנים
יולאהאויב,נמצאשבוהמקוםאתהצנחניםסרקובחשכהבאנשיו.השליטהלושתאבד

גויות.שתיאלאמצאו
יאיר.שידר(!כבשתי"

המצוקאתלסיירונשארלעורף,הסיירתאחרוניאתשולחאפרים
בערוץאפריםשלמצנחניווארבעהאפריםנחמהירדוהאחרוניםהאורבדמדומי

נפגעיועדייןשכבושםהדרך,שבצדהאבניםגלילעברהלשון,וביןהמצוקביןהמוליך

הקטן,בכוחהבחינושבמצוקהמצריםהיום.באוראליהםלהגיעניתןלאאשרצבי,של

עמדותיהם.אתלאפריםגילוהאשרשפיבאש.עליוופתחולמטה,המתגנב.
שלו.הבזוקרייעלאפריםפקד"!דפוק"..

ז~
מכוונת.היתהלאאךנמשכה,,העמדותמשארהאשהעמדות.באחתירההבזוקאי~.

-שםשכבוצנחניםחמישההאבנים,גליאלסוף-סוףובאהלרדת,הוסיפההקטנההחוליה

ברגלו,פצוענפלמאזדומםשםהוא'שכבהרוג.פניהמעמיד-ואחד-הרוגים,מהםארבעה

~הגויות.קבוצתעללפרקמפרקלהמטירהועפושהמצריםהאשמןנפגעלאובנס

נשארעצמוהואבו.לטפלהפצוע,אצלמצנחניואחדישאירכילאפרים,אמרנחמן

אלחזרהנעואנשיםושאראפריםהדרומית.הגבעהעל.מקרובלצפותמקום,בקרבת

לאפרים,איפשרההמעובההחשכהנוספות.אויב-עמדותכךכדיתוךבגלותםיחידתם,

בשובובמכשיר-קשר.המדברבאדםהעמדותבאחתשהבחיןבך,בדיעדלמצוקלהתקרב

ב"לשון",וירדוחזרלעורף,להוליכםו%אמרסגנו,שללפיקודואותםמסראנשיו,אל

במצוק.נוספותעמדות-אויבלגלות

רכבשדרתמארגןמשהיורדת.החשכה
לזמן.--

ויאיר,.מצפונהפייקסשלהתקפותיהםנסתיימוזה
בחלקומדרומה.,הדרךשל

עםהתחברושםהדרך.אלובארהקמור,במדרוןפייקסשלאנשיוירדוהמיצרשלהמערבי

נראות.מטרותמחוסרנדמו,.ומק"ביהםהטנקיםתותחישכך.הקרבסאוןמשה.שלצנחניו.
נשתלחובצרור,אונודדיםנותבים,כדורים

המיצר,שלאחרתאוזומפינהמפרק,לפרק

שנורתההגםממש,שיסכנהאיששוםהאשסיכנהלאעתהסמויה.מטרהאיוולעבר

מהודק.מגעבקרברקאנשיםלהשמידניתןואילךמכאןארוכימילאמטוחים:
הדרך.עלחמימהעמדתולתפוסשכבשההרכסמעללרדתנצטותהיאירשליחידתו-

שהמיצרשלהמערביחלקומשטוהרעתה,המיצר.שלהמערבייםמבואותיובלפיעצמה,.

משההחלכמערב,מןכתגבורתלהופיעהעלולאויבתנועתמפניואובטחאויבמכוחות
הזחלמיםאלעדלנועבמגמהשדרה.שלבמבנהלתנועההכשיריםכלי-הרכבאתעורך.

נושאת-הגייסותובקצבתם.שבתוכםהנפגעיםעלאותםולחלץההצטלבותשאצלההרוסים

זהדלולאורנגוהותיה,אתעליהםהטילההבוערת
הושיט:.

קודםיהם~ובאשזחלהרופא,
התשושים.לפצועיםראשונהעזרהלכה

הואדי.עםהדרךשבהצטלבותהזחלמיםעדוהגיעה-נעה'השדרה,משנתארגנה
שנהרגוחבריהםגויותהפצועכם-ואתחבריהםאתמעביריםהחלובגופםהשלמיםהצנחנים

אלהמשותקיםהזחלמיםאתומחבריםלנוע,המסוגליםאלהאלההרוסיםהזחלמיםסן-
אלאעתהלהםנותרלאגרירתם,לשם-הטנקיםאל-ביותרהמהימניםנלי-הרכב
יחרגולמעןממורההבאותהיחידותידי-2עהמיצרשלהמזרחיחלקושיכבשלהמתין
המצרית.המלכודתמתוךסוף-סוף
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ממורחהמיצר,עלהתקפת-לילהמכיןוב

לבצעלויושלעובדשליחידותיהםהתכוננוהחשכה,רדתלאחרכשעהעתה,
משימותיהם.אתלמפקדיםדבעתהמסרהמיצרשלהמזרחייםבמבואותיוזאת.תשימה

אלואת-וללוילדרך,שמדרוםהמצריםעמדותאתיתקוףביאמרלעובד
המערךשלאחדצדיוכללבלאחת,ובעונהבעתתונחתנההתקפותיהםשתישמצפונה,
הבוערת,נושאת-הגייסותעדלדרךבמקבילעליהם-להתקדםהשני.לצדולסייעוכבמיצר

עםלהתקשרלהםיעץדבמשה.שלוקבוצתוממערבשתקפוהיחידותנמצאותשמאחוריה
בהסתערותםהגיעואשרהסיירתמאנשיאותםעם-אופןובאותובצעקות,אלהכוחות

הורההואההתקפה.צירלאורךושם,פהפזוריםבודאישימצאופצועיםועםהדרך,עד
בנותקבוצותשתי-כךכלוהמורכבתהקשה-הזאתהמשימהלצורךירכיבוכילהם,

תת-מקלעיםרובה,רומיבבזוקות,אותןיחמשווכימובחרים,אישוחמישהעשרים
גדוליםכוחותלפרוסאפשרותהיתהלאשכןהיוצאים,מספראתהגדיללאדבורימונים.

התקפותיהם.אתלהכיןהמפקדיםשניהלכועתגמורהחשכהשררהכברהצר.במיצריותר
ניתנובוהמקוםמןרבלאבריחוקהדרך,בצדלמפקדםהמתינועובדשלאנשיו

משימתם.מהילשמועהפקודות,

וניצוראויב,עמדותנטהרשלנו,והרוגיםפצועיםנחפשמערבה,נתקדםאדהנו"

בפיקודם-חוליותלארבעאותםוחילקבבואו,עובדלהםאמרמשה",עםקשרבצעקות

בחוליותיהם,מתארגניםהחלוהצנחניםואבשלום.אליפפה,סגנו,מצליחשל

ילבואשרהאנשיםוחמישהעשרים'אתיחידתומתוךבוחרלויהיהמשםהרחקלא

נסיוןהיהאנשיהביןלמיעוטשרקיחידההיתהזולדרך.שמצפוןהמצוקאתלכבושעמו
ימיםרקרובםאתהכירלויבאימונים.מדריכיהםהיומפקדי-המשנהכלשהו.קרבי

מתוכם,ולזהלזהאמרבני-אדםשלבטיבםשיסוטואתובאמצוביניהם,צעדועתהספויים,

יוצאים",שאינםמאלהורימוניםנוספתתחמושתקחו"לקרב.היוצאתלקבוצהיצטרפוכי*

עליכם.שהוטלההמשימהבדבראותםותדרךבחוליות,אותםארגןכןאחריפקד.

אתדבשלמסהואצלהעומדיםשמעוולוי,עובדשלהכנותיהםמשנשלמו
מערבה.הנעיםאישחמשיםשלפסיעותיהם

....--.לדפךמדהוםתוקפתעובדיחידת

במרכז.חוליתו,בראשצעזנעובדדרומה.הדרךמןנפרסהעובדהקטנה-בליהידתו
הגבעהלמרגלותשהצטנפהבעלטה,התקדמומשמאלוואלי.פפהחוליותהוליכומימינו

המגעלקראתהכוחנעמעוין,בתבניתערוכותכשחוליותיוואבשלום.מצליחהדרומית,
Dy~.האויב

אלי,שללחוליתומימיןשנעויגאל,והצנחןחנוךרב-טוראישמרותנכלהכדיתוך

*פרוסההיאאףנעהאשרלוי,שלביחידתואליהםביותרהקרובהצנחןעםמגע-ראיהעל
שרשרתהיווהקטנותהיחידותשתישלהחוליותעשרהדרך.השנפשלמעברהבתוליות

המיצר.אלקדימה,במהירותנעהאשראחת,
המצוקיתלשלוחהמעכרראו,משםהמיצר.לפתחבאומטר,מאותכארבעמשהפסיעו

מדרונותעלנגוהותיהוזורעתמבליחהאדמומיתהילההדרומית,הגבעהמןהמתמשכת
מכאןעדיין.אוכלהלאהדולקתנושאת-הגייסותכיאותומשמשל-התלוליםהמיצר
J1wax?נוהזהוסבוכיםאחוזיםובוממש,הקרבשדהמשתרע-ידעוזאת-ואליה
האויב.ואנשי

עובדשלצנחניוהמיצר.פתחאתבעברםלוי,שלאנשיוצעקו"!יהודים!עיהודים
בדומיה,התקימו
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אירעההפגישהלקראתם.ורצושמעוםהדרך,לידבינתייםשנפגשוונחמל'אפרים

הלשון"."מןלא-רבבריחוקהדרך,בצדשנערםגל-אבנים,ליד

בכוך",מק"ב,עמדתלהםישמכאןמטרלעשרים-לעובדנחמןצעק-"!הזהר"

צעדיו,אתבהרחיבוהלאה,ונעקםעובדבלבד.לרגע-ברךכרעוהצנחנים

אותםיגלהלבלנחמן,לעברבנשפם-עמובבדבד-כמותועשובחוליותיהםוצנחניו
כשהואהדרומית,הגבעהצלעלעברחישהמפסיעעובד,שללצידונחפזנחמןבקריאותיו,

המקייב.בדברבומתרה

אתנוטשיםמצריםהחלוכברמלפניהםלעצור.בלאעובד,לואמר"!בסדרבסדר,"
הגבעה.במעלהלעלותמגביהיםאומבוצרות,לעמדות-כוךונרתעיםהקדמיותעמדותיהם

אשם,נצרוהצנחניםשלו.לצותוהצטרפוהמק"ב,לעמדתנכנסומהםשלושה-ארבעה
הסיכוירבכאשררקלירותממושךחינוךמפורשות.מטרותלעיניהםשאוגלומצפים

ה"עווים".הדקיעלהנחותאצבעותיהםאתעתהריסןלפגוע

לסרוקהוסיפווצנחניועובדמטר.כחמישיםעמושצעדלאחרעובדמעםפרשנחמן
עמדותאבניעלבפסחםהדרומית,הגבעהוצלעהדרךשביןהשטחאתוחרשבמהירות

שלחוליותיהםכיתנועה,כדיתוךאליהבחיןהדרךמקרבתעתה,זהשנתרוקנואחדות,

עדייןנעוהימניותהחוליותאנשיהגבעה.במדרוןועולותמגביהותכברומצללהפפה

ההילהאליהםנשקפהשמאחוריההמצוקית,השלוחהגלמערבה,פניהםהרחב,הואדיבערוץ

המק"ב,שלעמדתואחרותרותהסמיכההאפלהאתנוקבותהמאומצותועיניהםהאדמומית,

ואהדאלי,שלחוליתולפנירימוןהתפוצץאשרעדבדומיהנעוכךנחמללהםסחעליו
ההגליותשרשרתלאורךהטרשיתבאדמהוהצליפהבסמוך,המדרון,מתוךפרצהאבטומטית

חברותיהאתזהלזמןהקדימהאשרמצליח,שלחוליתווביןבינןבהפרידההתוקפות,

צעד.עשריםבשיעור
6

לועודרשפיאתממנומטרכעשריםבריחוקוראההאש,לעברשמאלה,נפנהמצליח

לחוליתו.מעלהמק"באשחלפהבמדרוןקלהלמדרגההודותהמק"בישל

מצליח"צעק-"!רימון"

מחוליתו,צנחןמייק,רימונו.אתלהטילכדילמדרגה,מעלגופומחציתאתזיקרהוא

מצליה,שלצוארואתפילחכדורלעומתם.הבהבהרשףשלו.ב"עוזיעעליולחפותהזדקף

---- אותםגורריםהחלולחוליהחבריהםארצה.צנחוהםמייק,שללגופוחדרההצרורושארית

המורגה,מרגלותאל

בריחוק-מהשנעה-השרשרתשלהשמאליבאגנןהקיצונית-אבשלוםשלחוליתו

האנכיתהמדרוהמדרגתאותהלידהאשפתיחתבעתנמצאהמצליח,שלחוליתומאתרי

י
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ובנוסףאליהם,בסמוךהמק"בשלקולואתשמעוצנחניהאליה.להצמדומיהרהכמעט,

אשמידנצטרפההמק"בלאשבקדחתנות.הנטענותמחסניותעלהמעידותנקישותשמעו
המדרוןבמעלהנוספות,מעמדותוגםהמק"במעמדתגםשנורתהאבטומטיים,רובים

החוליות,משרשרתמטרכשמוניםבריחוקהמדרון,מןהמתמשכתהשלוחהמעלובהמשכו.

וביניהם,הצנחניםלרגליעפרהפוגהללאעיפרוצרורות-כדורים-נוסףמק"בבאשפתח

לאזניהם.בסמוךוהצליפו

הסמוך.המק"באלהמצוקית,מדרגת-המדרוןעלמטפסיםהחלווחוליתואבשלום

שבידו.הרימוןאתוהטיל'הרשף,לעיניובהתגלותאבשלוםצעק-!4דימון"

התחוללההתפוצצותחזרה.ונדרדרכוך-המק"ב,פתחאתשחסמובאבניםפגעהרימון

אבשלום.שלחוליתובתוך

אבשלוםרסיסים.מידנזרעאבשלום,שללצדושטיפסהצנחנים,אחדשלגופו

קולו.ונדםהמק"ברשףכבהרגעאותובסלע.קרסולואתונקעלאחור,ההדףבכוחהוטה

אבשלוםהשקשוק,מעברנורובודדיםוכדוריםבחפזההנטענותמחסניותשקשוקנשמע

המצוק.מדרגתאלוצלערגליועלקם
צעק.-1"הנה-רומה-רובה"

לעיניונסתמןאשראבנים,מחסהלעברפצצהוירהעמדה,תפסהרומהנושאהצנחן

לעמדה.מחוץוהתפוצצהשבמחסה,א"ן"אשנבהחטיאההפצצהשמעליו.השחורבמדרון

פצצהירההצנחןפעמים.מספרזופקורהעלוחזראבשלום,צעק-"!אחתעוד"

אשזוהיתהלאאך-מהירההיתההאשבאש.מחדשפתחההעמדהאולםפצצה,אחר

בבהילות,הנוריתבודדים,כדוריםשלאשאלאצרורות,

ומידפקודה,השמיעעובדאבשלום.צעק-:!במק"בחסימהלהםיש1הסתערו"

למחצההמחוסלותחוליותיהםביןעברההיאפפה,שלחוליתוהמק"באלמטפסתהחלה

ניסתהשלהב"עוזים"עצמהעלובחפותההצולע,ואבשלוםאנושותהפצועמצליחשל

שלבמכונתוהאויב.עמדתאת-והממעידהטרשיהמדרוןפניעל-משמאללאגוף

נפגעה,לאהעמדהאולםנוספות.פצצותשתים-שלושברומההמחזיקבינתיםירהאבשלום
בעלותםזה,אחרזהנפצעוהמטפסתהחוליהצנחניעליה.במסתעריםלירותוהוסיפה

שמאלה,בקרבתו,שנותרהיחידהצנחןויחזקאל,פדהנפנוהמק"בעמדתלגובהעדבמדרון

בינםשםשהבדילהבליטת-צוקולעברמעט-מעטוניזוזומטורש"המדרוןקיראלדבקו

ממנו.נשלחוארוכיםצרורות-באשמחדשעתהפתחהמק"בהעמדה.ובין

פצצתואתזהתיקוןלפיירההרומהלרומה.פפהצעק-"!גבוהיותראידיוט,"
*

לעמדה,מחוץהתפוצצההיאגםהתשיעית,

החוזרותקריאתיועלענהלאהואבידו.ורימוןבליטת-הצוק,אלוקרבנצטדדפפה

בלבד.כמטרהיההעמדהמןריחוקוהוא.היכןהשואלאבשלום,שלונשנות

הבליטה.'מאחוריאלהרימוןאתוהטילשניות,שתיהמתיןלמנוף,אתשהררפפה

אליו.חוזררימונוכיהרגיש,הוא

מחסהשום-.בולהטמןשקעשוםלהםהעניקלאויחזקאלהואעמדובוהמקום

נתהדקוהםרגל.כףלמדרךקליםזיזיםרקהיועמדועליוהמדרוןשלהטרושבקירשהוא.

בהםפגעהלאאךאותם,הממההחוזרהרימוןההפוצצותהקשים,הטרשיםאלבגבם

ממש.שלשגיעה

קרבו,לוי,יהידתו'שלעםקשרלקייםכדימימין,לדרך,בסמוךשנעוויגאל,חנוך

המולתבתוךהדרומית.הגבעהמרגלותאלהמק"ב,עמדתעלההתקפהשנפתחהעת

ש'ום]



שלצעקתואתשמעווהרחוקות,הקהובותוהיריותוהפצצותהרימוניםנפציהקריאות,

"!הנה-מחסניותעםחברה":תחמושתללאשנותראבשלום,

הקריאות.לעבררצוהםמלאות.ומחסניותיהםב"עוזים",חמושיםהיוויגאלחנוך

העמדות,ביןלעיניהםנסתמןכף-רגלכמידתשבילנטושות.אבניםעמדותגילובדרכם

אלצמודיםניצבו,בוהמקוםאלהגיעואשרעדבו,טיפסוהםהמדרון.במעלהונתמשך
ויחזקאל.פפההטרוש,הקיר

מאחוריועלתהבקעההיאאבשלום,שלצעקתושובנשמעה-"?אתהאיפהפפה,"
-שלרגליהם.מדרגת-המצוק

פפה.אתחנוךשאל-"?לועונהאינךמדוע[.
להפתעתו~

מעבראלפפהרמו
העמדהכאן"_חרש:ואמרשלידם,מבליטת-המצוק

.שלהם".-
ן-

..
בעצמו.להשמידכדיהכבדהרהלוחכות-באשאליהםמטפס.ההעובד

ומקייבאת

במדרוןיוטיפסמעליועמו,.-פרששנעחסמלמרדכי,אנשיו,.במחציתופגעסגנואתכנקטל

נטה.מדרגת-מצוק,מעלבמהירותעצמוהגביההואמצלימישלחוליתואתמימיןבעקפו_

לעיניו.אותההמק"ב,גילהשהשףהעמדה,של-אגפה~ובא.ימינה
מרד-כי

אליה,קרב
ורימון-

(-י.,-..--,'_~.בידו.(שלוף-נצרה
-

ויואלחנוךיחזקאל,פפה,=של-העמדהנשה4שמעו,העומדים,בעברה-"!בול"

עובר,אליהםהגיעזהלזמןנדם.המק"בהלוך.בתוךהתפוצצות.עםנביבדתרועתו,את

אלונצמד
הבליטה'

יצוחו,שבתוכההמצריםובין-העמדה.בינם-המבקילהבמצוק/הקלה ----...-..----..
-,-..לצויחותיהם-הבחולות.נחלוהנטענותמחסניותושקשוק

-
-

-.-
:.ך-

הוטי,,עובדשלרימונושבידו.הרימוןמנוףאתושחררעובד,צעק-"!רימון"-

--...-אליהawbוחןרהעמדה,ל2והאבניםבמחסוםתגע

-..--~לפפה.עובדלחשחוזר",הרימון"

ןבגופו.מכסה.אותועובדכיחש,פפה-
-'.~

ימינו,-בפערידשללבית-שחיהמתחתובד,,שללידם.-בחזהוהתחוללהההתפוצצות

חור,-ורגליו
לעמוד.הוסיףמטה,יעובדוהחליקמעדהואנתרססו.יואלשל

בדמומגואליךהיועובדשללגביזהו"פפה._אותושאל-מכאן?"אותךלהוריד"

-
-

;עובדאמר-לבדי"ארד"
הגיעאשרעדהטרשי,במדרונןעצלובכוחותירדהוא-

אללבא,לרגליו,זיזיםאחרבאפלהמגששיהר,יחזקאלונפל.ומעדשםהמצוק,למדרגת

אישהשוכביםועובד,יואל
ליד-

בצדה=נותרוהעמדהאצלאותמהלחבושכדיחברו,

.מרדכי.-השניובצדהוחנוך,פפה-האחד
...

*
שלוןה"עוזי"לעמדה,הפתחנכנם,דרךמרדכי--

יורק.אש.
גדוי.שררה"הכוךבתוך

-*.=--פילחוה.ירלותוברקישחורה,חשכה

בוקעמרדכי,שלקולואתוחמךפפהשמעו.-המון"יש-כאן-במניםאניפפה,".
-_.*.ץ-_('-,-הכוך:מתוךז

החלפפה-(
אך-הקהבבחיסול,לוולעזוךמטפס-אלוו,

בתוך
שהגיעקודםהכוך-נדם

ממדכי-אליו..
עמו

ךבתוכו,
מצריםלרגליו.הפזוריםוהרוגיםהפצועיםעלבמנסומאיר

הואבפינות.אהדלמ[הסתתרו-
חסלם.זה

.ן_.זה.אחר ..-,...,--..-*.
---;..שאג.מצליח!"בעד"-.ן

בעד"
--קיימ.1"-

-עובד!"בעד,.,
,.-יואל!ע'בעד"י-

_-
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שנפלו.חבריושמותאתבשאגוטרוף-הנקמההצנחןקטלנוספיםמצריםארבעה
נפגעושלאמשותקי-אימה,מצריםשניעודבוהביטובירכתי-הכוךבהסתתרם

קרקעיתוואתהכוךכתליאתהמגששתאורוואלומתשוב,נדלקהצנחןשלפנסומכדוריו.

עליהם.נפלה
מרדכי,לידועמדלעמדה,נכנספפה

לרגליו.מוטלשהיהמכודן,מצרירובהוהריםמרדכי,אמר-"!עליחפה"

בואדיתוקפתאליחולית

עמדתאתזו,אחרבזותקפו,ועובדפפהאבשלום,מצליח,שלשחוליותיהםבעת

ורצופהכבדהואשבואדי,שהיתהאלי,שלחוליתולפנילהתפוצץרימוניםהוסיפוהמק"ב,

-החוליהאנשישבחזיתם.השלוחהומעברשמשמאלמהדרומיתהגבעהמעבראותהשטפה

עליהםנזרקיםמניןלראותנכחם,וצפוארצהשכבו-ויהודהאברהםעליה,שמיקדאלי,

באולפניהם,מטריםכחמישהבריחוקשהתפוצזהראשון,הרימוןבעקבותהרימונים,

ננעץרסיסהשוכבים.לפנימטריםשמים-שלושהבריחוקהתפוצצוהללונוספים,שניים

לאלינראורשפיהממש,פניהםמוללפתעפרצההזקהאבטומטיתאשאברהם.שלבידו

ממקוםמטרעשרכחמשההואדי,מתוךשהתנשאשחור,גושבתוךמרצדיםולאברהם

הרשף.לעומתהתכבהושלהםה"עוזימעשכבם.

4אלי,קרא-"!הסתער"

אברהםלעינינגלהאליובקרבההשחור.הגושאלורצההחוליהקמההפקודהלשמע

גבהו.אדםכקומתרחב-עלוה,רותםשיח

לשיח,מתחתמפוחדקולצעק-"?הדהמן"

נושא-ברן","מסוגמצריזחלשלמתכתיבדופןונתקלהרותםאתדרסאברהם

*בעלוה,מאחוריומוסוהשנמצא

לאלי.אברהםצעק-לפניך"ברן-קשריר"

לזחל.מתחתהמצרינצטעק-"!הדהמן"

נמצאיםהמצריםכילואמראברהםחלי.אמר-הברן-קשריר"לתוךרימוןורוק"

*לזחל.מתחת
מנוףאתשהרראברהםשנית.אליליאמר-"!הברן-תקרירלתוךרימוןזרוק"

הרימון,התפוצץעתארצה,קרסוהשניםלזחל.ושלשלושניותיים,העותיןשבידו,הרימון

הזחללתוךוהטיחאברהםהזדק~הרימון,משתתפוצץלזחלמתחתאלירוכךכדיותוך

מאחוריו.שוכבקטולמצריוראהאותו,עקףכלאחרימחסנית.כמחצית

לבררהמדרון,מרגלותאלפנהאליהמק"ב.מכוךהאויבבוערבברהזחל,כשנכבש

ורביםנהרגז,ומייקמצליחעובד,כימצאהואהיהידה.שלהשמאליבאגףאירעמה

מןלאחדראשונהעזרההושיטלחובשות,נטיהבעלצנחןז.,יגאלאנושות.נפצעואחרים
בשקטהמתינוהחשוך,המדרוןפניעלעדייןפזוריםשהיואחרים,נפגעיםהנפגעים.

והאש-ממנוהמתמשכתהשלוחהומןהמדרוןממעלהלבואהוסיפהכבדהאששיאספום.
המצרית,ההגנהשלהראשוןהקורקנשברכיהעידה,

נמצאהמחלקהשלמכשיר-הקשרהכבוש.הזחללידהנפגעיםאתלרכזפקדאלי

לומרבלאנפגעו,ומצליחעובדכיוהודיעודבעםבוהתקשראליהקרקע.עלמונח

אותו.השומעיםהצנחניםלבעלהמידהעליתרלהכבידלפירצההואשנהרגוובפירוש

ל"לשון"עולהלוייחידת
*

בגבעההמק"בעמדתבדברעובדאתתדרךשנחמןשעהלכן,קודםספורותדקות

.'--שבמצוק.עמדות-הכוךבדלםלויאתאפריםתדרך-הדרומית
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הדרך",מןאליהןלעלותאולמטה,המצוקמראשלרדתאויכךאותןלקחתאפשר"

לגלותהכוכים,לגובהעדבלשוןלעלות-אחרתדרךיותרנראתהללויאולםלו.אמר
יוכלשהאויבהכליםמספראתלצמצםבידויעלהכךלמערב.ממזרחאותםולשטוףאותם,

נגדו.להפנותם
ונחמן,דוברים,עודםשבמצוק.עמדות-הכוךעלפרטיםעודלולספרידעאפרים

הפועלהכוחאתבהלחזקכדיאחתהלביהמלויוביקשאליהם,חזרעובד,מעלשנפרד
מןיותראימתניתבחשכהנראתהזאתעצומהגבעההדרומית.הגבעהנגדלדרך,מעבר
שלהכוחאתלתגברהקטנהמיחידתושהפרישהחוליהעלשנוסףכך,כדיעד-המצוק
אתינחיתבטרםזה,כותשלחוליותיוהתקפתתחילתעלבאשלחפותלוינאותעובד,

שלההתקפתו
ולאחרהתקפתן,ראשיתעלחיפוי-מהאנשיובאשלויחיפהלוחמות,אותןמששמע

הלשון.אלאפרים,שלבהדרכתואותן,מוליךוההללתנועה,מחדשחוליותיואתערךשצת
ביןאין-אוניםשוכבצביקי,שלמיחידתוצנחןואנשיולויפגשוהלשוןלמרגלות

עוזי""לונתןהצנחניםאחדהפצועה.מידועדייןניגרודםהקטולים,חבריוארבעת
עלחוליותיומעלהלויהחלמשםבשיניו.אותודרךמשותק-הזרועהצנחןעצמית.להגנה
כנווט.לומשמשואפריםהלשנן,שלמדרונה

מדרום-שמונקראפעמיםמספרשמו.אתבהשכהקוראקוללוישמעבעלותם
לאויב.עמדתואתיגלהשמאמחששהצעקה,עלענהולאשתקלויהקול.ובאנישאלדרך
עלהפיקודאתלקבלושעליוקשה,נפגעשעובדמדבהודעהשלוהקשרלומסרזמןאותו

השליטהאתיאבדזאתיעשהאם-עתהזאתלעשותיכולהואאיןכיענה,לויאנשיו.
לדרך.מדרוםלמתרחשעודלבשיםמבלייעדו,לעברבהתקדמותהמשיךהואשלו.באנשיו

השלוחה""אתכובשיםעובדיחודתשרידי

מדרוםההתקדמותהדרומית.הגבעהמןהאויבבביעורימשיךכילחלישידרדב

למרגלותנעיםהרומה-רובהנושאוהצנחןחנוךיהודה,אברהם,כשאלי,חודשהלדרך

המצרים,ברגלישנכבשצר,שביללאורךנעואחריםספוריםצנחניםבואדי.הגבעה,

נושאת-בערהשמאחריההשלוחההיא-השלוחהלעברהמק"במעמדתהוליךאשר

בעתשבאאבטומטית,אששפרץשעהספוריםמטריםעשרותאךעברוהצנחניםהגייסות.

פצועיםמספרהואדי.אתשתי-וערבוששףהשלוחה,ומןעהכואדישחורמגושאחתובעונה

מיד.נפגעובהם,מטפלשהיהוחובש,

השחור.הגושעלוהסתערוהכבדההאשבאלומתבמרוצהעברווהולייתואלי
השלוחה.אלוזינקאותםעזבשבואדי,הפצועיםאצלשנמצאמרדכי,

ביןהואאףlfbuנוסף,זחלואברהםאלילעינינתגלההשחור,לגושבהגיעם

האנונשתתקהאשרעדשלהם,astll~1"בהלממוהםמתחתיו.נורתההאשרותם.שיחי
8קטולים.מצריםשנימצאומתחתיוהזחל.מן

לעדועתהשנעויחזקאל,השלוחה,שבשמאלהעמדהאלמרדכיטיפסזמןאותו
מדרוןמשמאל.אותהבאגפואליה,להגיעהואאףניסההמק"ב,מעמדתהמתמשךבשביל

רשפילעומתהישרליו,~זחלמרדכיוטרשי.כמעט,אנכי-מצוקדמויהיההשלוחה

הרקיע.קועללעיניושהסתמןאבנים,שלמחסהמתוךהפורציםהאבטומטית,האש

קו-הרקיע,עלהסתמנהלעיניהםגםוחולייתו.אליהשלוחהאלעתהקרבומימינו

נפלטממושךצרוראליהן.מטפסיםהחלוהםאבנים.עמדותשלוש-ארבעשלתואיהן

המגעשיםהצנחניםואתהטרשימדרונהאתוגרףהשלוחה,שלהשמאלימחלקהפתאום

?

.
וש]



שמולהעמדותאתתומתוךנפז-פיקה,שמעוואברהםאליהמעובה.באפלהדרכםאתעליו
הזאתהעמדהמןמרוחקיםהיוהמטפסיםרימון.שלדקיקסילון-רשףהתקמרפניהם

מטר.בחמשה-עשר
הפיקה,נפץכשנשמעאלי,צעק-בא"דימון"

אברהם,צעק-ע!קפוץ-לאחורמטריםהשלושה
מטריםכששהבריחוקהתפוצץהרימוןלטרשים.ונצמדוזאת,לעשותהספיקוהם

העמדה.וביןבינםמהם,
בקריאותיו,מכונוההלאברהםעמדת-ירי.הפסהלהאברהם.צעק-1"ורומה-רובה

בה"ופגעהרימון,אתשהטילהבעמדהפצצהירההרובאי
מקומע.לאותואחדעוד"-הפגיעהאתשצפהאברהם,צעק-"!אחדעוד"

בידוורובהמצריהעמדהמתוךהתרומםלפתעבמטרתה,פגעההשניההפצצהגם

הצנחנים.לעיניהרקיעקועלהסתמנהדמותוכשיכור,ונעחגוהוא

מצריקצר.בצרורהמצריאתוהפיללאלי,אברהםהעיר-הבהור"קצתוהמום

חברו.לכןקודםכעמודועמדהעמדה,מתוךקםשני
לנום.פניווהפךענהולאהמצריבערבית.בנועםאליוופנהלעומתוחייךאברהם

אותו.גםקטלצרור
השלוחהעלעולהחולייתוכיויחזקאל,'והודיעםמרדכיעםאליהתקשרבקריאות

אתיטהרוויחזקאלהואכיבצעקההשיבומרדכיעמדותיה.משארהאויבאתלבער

הללו.העמדות
מרדכי,קרא-בכם"נבהיןלא-תעלוגאל

צרורארצה.ונפלבבטנו,תפסיהודהבחוליה,לפתעהצליףשנימק"בצרור

מיתרי-לקולהדומותנהיותהאויראתמלאוטרעהם"מןהניתזיםוהכדוריםצרור,רדף

(בהתפקעם.נטזכת

יהודה.גנח-אותי"תעזבואל!הובש"

הכבדה,האשאלומתמתוךלהוציאוכדיאחדיםצעדיםלאחוראותוגררחנוך
קרב-אבניםבעמדתמקלע-הזאתהאשמקוראלהשלוחה,משמאללהיירותשהוסיפה

קדימהידוהושיטהואאש.היורקללועמתחתובאהמדרוןעלזוחלכשהואירדכיעתה

העמדהילתוךמשוחרר-מנוףרימוןושלשל
כלפיהשלוחה,שלהרכסקולאורךונסהעמדהמתוךמצריקפץהרימוןבהתפוצץ

אחריבה.שנותרוהמצריםשניעלאששלוב*עוזיאהמטיר*נכנס.לעמדהמרדכיהואדי,

הבורח.המצריאתלהדביקרץכן
כיוןמרדכיהמכודן*לידו.האבטומטירובהוהטרשים,פניעלמזדחלאותומצאהוא

מיהרהמצרינתרוקנה.המחסניתיבשה.השי24ושמעההדק,עללחץה=עוזי",אתאליו

ברובהוותפסהעוזיאתשמטמרדכיכהיה.ומשאגמצעקכשהואולהפילו,ולברכיולתפוס
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ארצה.המעידוהמצריעתהמצרי,שלבכתפוהכידוןאתנעץהואהמצרי,שלהמכודן
מרדכי,שלגרונואלנשלחוידיורגליו.עללקוםהקומהרםהמצריהתאמץעתה

להזדקף.מרדכילואיפשרלאהמצרי,שלבכתפוהכידוןאתבהעמיקואפרקדן,השרוע
התאמצות.גניחותובפלטםבכבדותבנשפםבאפלה,נאבקוהשניים

משמאלו,העמדהאתלאגוףשניסההצנחן,אלמרדביצעק-הנה"-יחזקאל"
אליה.הישרטיפסשהואשעה

המצרי.שלהמגולהראשועלשלוה"עוזי"בקתוחבטהמתגוששיםאלבאיחזקאל
למות,המצריאתודקררגליועלהתרומםמרדבירפתה.במרדכיהלזשלאחיזתו

עתה-

שלשבהמשכהעמדותיהםאתנוטשיםרביםמצריםהחלו-
עלונמלטיםהשלוחה,.

נפשם.~

-~.~באפלה.נגוזותדמויותיהםאתראהמרדכי-

....--- במצוק,כוךאחרכוךכובשתלוייחידת----
חדלהואילךמכאזמצאה'בו.איש.ולאשלישיזחלאלישלחוליתוסרקהבינתיים.-

שלובדרכםוהנוך,אברהםאלי,.שלבדרכםשנקרוהעמדותהאויב".כל'התנגדות.
מייכי'.

.אליהן.הגיעובערםנתהוקנו_השלוחה,-במעלהבמקביל,.להם,'נעיםהיואשרויחזקאל,

-גבול.4הבוערתלשאת-הגייסום.אלובאותומה,עדהשלוחהאחחצוהצנחניםחמשת-

הכוח.ביןרמשוןמגענוצראותומשפגשולקריאותיהם.ינאינענהמחרהעדמהתקדמות.,....
--דממערבו.ובאובהתקדם-והכוחלמיצר.מזרחיתשנמצא.,1ך

-_.

אותו_זמן
שבמצוק.~הצפונ?.האויב.וביןלוי'שלחוליותיוביןהקרב.עדייןהלה.

'[.מהסות:לתפוסואנשיואילצה(אתונליהמצוקמןשנשתלחהזקה"ואשבעיצומו,

.-פניעל.בטפסםוצנחניו,לויהגיעועובדשלהתקפתותחילתלאחישעהרבע
בעמדות-הכוך.אגפיתאש-לירותניתן-אפרים,שלאומדנולפיאשר.ממנו,ה"לשון",-למקום

הצנחניםהמצוק.לעברולירותלשכבעליהם-ושקדערבה,"ופניהםאנשיואתלויפרסשם-
ראיהעדיהנהעדהיוההערשבמצוק,והמצריםירו,הםמאוד.גרושיםהיו-הנסיוןחסרי

להילחםתורםבאכיעתהידעוהמיצר,שלהדרומיבעברוחבריהםלחיסולם.שלושמיעה,.
------עלעפשם.

התקפהאמנםהותקפוהללוהדרומית.שבגבעההבריהםממצבחמורהיהמצבם'-
וקודםממזרח,נמרצת

לכן-ראו
מגבעתםהמתמשךרכס*העיקזלל,יאירהתקפתו.שלאת

מששמהעתה,יכלוולשםישראליים,כוהותנמצאולאדרום,לעברמעליהם,אךבמערב, _-
קץהחשכה

;-המצריםנמצאולעומתםהתלול.המדרוןעלבטפסםלהימלט,המכוונת,-לאש-
*שלאנשיוהסיירת,צנחניובנןהמצוק,שלמרגלותשבואדיהצנחניםביןכלואיםשבמצוק.-

אלה,אחראלהשהופיעומיחידות-אחרות'וצנחניםמיטלמן
במרוצת_-הקרב,

-למצוקמעל
מהם.ביותרקצרבטוחהלשון,מןהללובמצדיםלילותלילשלאנשיוהחלוועתהעצמו,*
ללוי,עמדותיהםאתגילתם_זואשבלתי~יעילה.מפוזרת,אש-להםהשיבוהמצרים---

-
.המצוק;שלבפניו-הטבעשהצבמאורכות,דיוטותבשלושהכוכים-ערוכיםכילוהיהנראה,

~
'--

להסתערותלושנותרוהחוליותארבע-אתלויערךמערך'האויבשלזהלמבנהובהתאם
ל--

אתהזהירהואמאחוריהן.לעתודה,ואחתכוכים,לכל-שורתאחתקדמיות,חוליותשלוש. -רימוןשכןממש,לתועושא,ובחתי,6אלאהאויב,לעמדותרימוניםיטילולא-כיח-ליו-;,
-האמצעית,החוליהבראש.התייצבלוישכנה.בחוליהולהתפוצץיהדרדר,מטהעלולשיוטל---

~.-.._אמר.קדימהף*-נ",--

בינםלתאםהעליונה,שפתואל.וטיפסהמשיק,אלהמסתעריםאתהדריךאפרים_.
תקפו-אתהתוליותעצמה.המצוק,צבעתעלעדיתלהימצאהללולים.שלנוכוחותובין

501[ק%
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בכל:במקצתצדדיתחדלחימההיתהשזואלאהלחימה.והחלההראשונות,העמדות
עשוישביניהםהשמאלירקאולםמצרים,כששהאמנםשכבואבניםבגלהמבוצרכוך'"
המצריםשכבוה"כוכים"במרביתהמסתערים.כנגדבתכליתיותנשקולהפעילהיה

הטילוהמטהרהכוחאנשיויהרגום.שיבואולישראלייםוהמתינומיאוש,כמאובמם
למספרהגישהתת-מקלעיהם,בצרורותהרימוניםמלאכתאתוהשלימורימוניםלביגיהם

זאת,עשוהםוהממעיד.התלולהמצוקפניעלהעלטהבתוךבטיפוסכרוכההיתהעמדות
להגיעניתןלאה"כוכים"אחדאלהעזתמיגברהשחיסלו,העמדותמספרשנתרבהוככל

בההמדרגהאלהגוףאתולשלשלבמצוקזיזעלבידיםלהיתלות:זובדרךאלא
בקרבתו.התפוצץמצרירימוןמטה.וקפץבזיזנתלהאחדחיילמאבנים.תל-חזההותקן

הולייתו.אלוחזרלמעלה,החיילטיפספצועכשהוא

לב.שמואלהחוליה,מפקדאמר-אליהם"יורדאני"

מצריהגיחבאוירתלויבעודומטה.גופואתמנמיךוהחלבידיובויואחזהוא

פגיעלהחליקהואשמואל,יריו.שלמאחיותנשמטהויןברובהו.בווירהה"כוך"מתוך

למרגלותיו.ונפלמטה,המצוק

לה.שמעבדוהעמדותזועמדהשלחיסולןכדיתוךנפצעונוספיםצנחניםשני

היומהןאחדותהקרב,אתיסיימולאשלעולםאלה,לעמדותקץשאיןעליהםהיהדרמה

:לרובאיםעמדות-אבניםשורתהיתהמעליהןבזוקה.עמדות-אחדותמק"ב,עמדות
מסייעת,פלוגהעל-ידיתפוס-התחתיההלק-שבמצוקהמערךמןחלקכיהיהנראה

החוליותבשלושהפרוסהמטהר,הכוחעליה.המהפהרובאית,פלוגהעל-ידי-והעילי

שעתיים-_המצוקקצהאלבהגיעםאיש.כחמישה*עשר_ההתקפהבתחילתמנההקדמיות,

-זאתלהתקפהיצאוממנוהמקוםמןמטרמאותושלושעליו,בהתקפתםשהחלולאחר.

מצרים.שלגויותכשמוניםהניחומאחוריהםפצועים.ושלושהאחדהרוגאבידותיהםהיו

בנתיבהשנמצאוה"כוכים"נגדבלחימהחלקונטלהמצוק,שפתלאורךנעאפריםן

שלהמערביקצהואללוישלהקטנהיחידתוקרבהכאשרהימנית,הקדמיתהחוליהשל

במעלההפצועיםעלשומריםהיואשרהאנשים,שלקולותיהםאתאפריםשמעהמצוק,

המגע.אתעמםליצוראליהם,רץהואהגבעה.
למיצר,מזרחהדב,אצלשמתרוואלההמיצרשלהמערבישבחלקוהצנחנים

לנחשמתאמציםהמצוק,ומןהדרומיההגבעהמןועולההבוקעתהקרבלהמולתהאזינו
מובהקיםקולותהיוהקולותתוצאותיוךואתשלנהקרבמהלכואתוקצבההאשסוגילפי

בעלי-ראשוןהכינור"בהםנגנותת-מקלעיםוצרורותרימוניםנפצי-קרב-מגעשל

מתיחותםמעודם.שמעולאכזהשאון-קרב-מגעכימעידים,המאזיניםשבקרבנסיון

שלביעורואתסייםכילוישידרעת2000,לשעהבסמוךנתפרקהוהולכתהגוברת
המצוק.מןהאויב

השדרה
של.

ל"מולג",נעהמשה

מאנשיוחלקשיגרמשההנפגעים,פינויאתלהשליםשבמיצרהבנחגיםחשועתה*

נפגעיגםהובטןלשםהדרך.לידשנקבעהנקורת-איסוף,אלמרכס-המצוקפצועיםלמנות

אחוזשבההשדרה,החלהשבמיצרכלי-הרכבעלהעמסתםלאחרעובד.שלחוליותיו

לתנועה,הכשיריםכלי-הרכבמזרחה,נעה-ופצועיםהרוגים-נפגעיםשלגבוה
לחילוץ.ניתןלאאחדזחלםרקשימוש.מכללשיצאוכלי-הרכבאתגררובתוכם,והטנקים

)
תאסוףלמעןאותה,ועצרלדרךהמצוקמןירדלוי,פניעלהשדרהעברהכאשר

גם
ימלחזה6,-שבאחדהחובשיטבידיוהופקדוחבריהם,ע"יהורדוהםנפגעיהאת.

לאחר

המנותץ,והישראלוהמצריהרכבאתועקוףנסועמזרחה,לאטהלנסועהשדרההוסיפהזאת .9,..יי5[.



הדרכיםשב"מזלג"הפצועיםאיסוףנקודתאלהישרלמיצ'ר,מחוץאלדרכהאתועשהה
-הצנחניםיחידותשרידיצעדושדרת-הרכבאחריכיר-הסנה.-אנ-נהלhyY~?L:מיתלה
יחידתו-ובמאסףעובד,שלחוליותיושרידיואנשיו,לויפייקט,שלקבוצתיאנשי

עליהם,שסגרוהמצריםמאלףביותרלחמואשרישראלים,כ-150כאןהיו1יאירשל
כמנצחיםיויצאוהמצריםשלמערכםאתהםשברו-שעותשבעלאחר-אשרעד

להם,טמנושהללוהמות,ממלכודת
בג'יפלעבורשהתנדבהנהגקן-דרור,יהודהמזרחהדרכושרךלפני-כןזמן-מה

חיכיהאמיןלאמחבריואיששסועת-כדור.ובטנואש-האויב,אתאליוולמשוךבמיצר

כמתבעיניהםהיהלמיצר,שמחוץהראשונההעמדהאלדם,ושותתכושלבהגיעו,הוא.
מקברו.שקם

במטוסיםמפוניםהשועים
ב"מולגא;שהותקנהחלקת-ההמראהלידאוהליהאתנטתההחירורגיתהיחידה

לפצועינוספואלהפצועיםהפצועים.עמוסיכלי-הרכבזהאחרבזהמגיעיםהחלוואליה
ידיועלעובדשלאנשיוידיעלשמההובאואשרהסיירתמןולפצועיםהתקפת-שיר,

שלהם.נפגעיהםעםיחדמיטלמן,אנשי

ל

ירצמ5ןגסאצלנמצאבמיצר.הארבכנחותפוערךחלקשלמרשת
1956(.אבגוסטחודש-מועדו(

6 י-

שלנפגעיהםכינקבע,קדשאמבצע"בתכנון
מטוסיבאמצעותיפונוה*נחנים'

ביומצאנדקמהנדסהפועל.אליוצאלאזהדברביסכנהנשקפהעתהחיל-האויר.
לדעתאריקמשנובחמטוסי-תובלה.לנחיתתראויהאינהה"מזלג"לידשהוכשרההחלקה

מטוסי-תובלהזאתבכללהנחיתמחיל-האוירתובעהחלהפצועים,שלמספרםהוארבמה

הופיעוזה,בעניןושביםעובריםהשידוריםבעודהמהיר.פינויםלשםחלקה,באותה
לפיהצניחהפצועיאתלפנותבאומהםשנייםרבים.מטוסי-תובלהה"מולג"למוצבמעל

1830.השעהאזעמדהאספקה.להצניחבאווהאחריםבצהרים,עודששודרההזמנה
מןהקשהבדרכםבהצנחיהםליווםאשרהטייסים,עםאמיציםידידותקשריהיולצנחנים
למעןלנחות,נכוניםהיוהטייסיםלנחות.אותםמשדלהחלאריקהמיצרים.אלהגבול

הפצועיםלפינוישנועדומטוסי-התובלהשנימזה,גרוענחיתהמסמלעל,גםצנחניהם,
כלזובהלקהחנורבלאזמןומקץאחריתך,נחתוחבריהםבשלום.ונחתו'מ.למ,אתמסו

]ע,.ש



עסקוםינה4ץ;;תורשעפצועים,לנשיאתלהתקינםכדימזורזמאמץנדרשעתההמטוסים,
קשותשנפגעואלהשללפינויםאחדמטוסחישוהכשירויש-מאין,עשוובאלתרםבכך,

כולם,הפצועיםכלפונוהלילההצותועדהוכשר,מטוסאחרמטוסמידי.טיפולוהצריכו
הצניחה.יעגפ4ותוברל

ובמיצרב"מזלג"להרגהמתארגניםהצנחנים

חבורת-המפקדיםואתשטהואנשיאתהצנחניםמפקדכינסלערך,2030,בשעה
מפקדיםנערכוכברזהלזמןהנעדרים.בעניןלדיון-וצמאי-שינהמיוגעיםאנשים

וגםהשורות,מןנעדרושישהיבשדה-הקרבאנשיםנותרוכיהחששונתאמתביחידות,
שיחפשום,למיצרים,כוחותמידלשגרהצעההועלתהשמם,נפקדהנפגעיםברשימת

-זובהצעההתומכיםרבולאהמצרים.גויותביןהרוגיםהםמוטליםבודאישכן
עמדות-אויב.כיוהסיכוייםביותר,מעטיםנראוהלילהבחשכתבהםלהבחיןהסיכויים

להחזיקאיפוא,הוחלט,ביותר.מרובים-למחפשיםאבידותיסבועדייןאוכנושלא
יותר.גדולבכוחאותולסרוקשחרועםקטן,כוחשעה,לפיבמיצר,

מידלתפוסמסייעבנשקמחוזקתיהידהנשלחהבמיצרלהחזיקההחלטהבעקבות

סדריאתלקבועכדיפקודותיו,אתאריקנתןב-1230הדרומית,הגבעהפסגתאת
עדהעייפיםהנוכחים,נרדמוהדבריםחילופיכדיתוךהמחרת.ליוםההתארגנות-מחדש

רקשעהלפיקבעפקוחות,שמורותיואתעמלבדיהחזיקשעדייןואריקכלות-הכוחות,
בעמדות-מאז-נחל,שהובאוהטנקים,הצבתאתלהחיש-מידיותהיוניותתזוזותמספר

הפקודותמתןמועדאתלמיצר.אחדותיחידותולקרבוצפון-מזרח,צפוןבלפיתוגה
ערים,ספקישנים,ספקה"מזלג",שלהגדולבמישורשכבוהאנשיםי0040לשעההעתיק

בגופם,צמרמורתהמעבירהקורמחמת
המטהאלובהוליםדחופיםבאובקירוב,חצות,לאחרכשעהארכה.לאשנתם

המסלול"יחידתאנשי
לו.אמרועלינו"ירדצנחניםגדוד"

פילים.גדוןגםבמסלולצנחכילהאמיןנכוןשרוןאריאלהיהקשהשעהאותה..(
ואנשיהואהמסלול.יהידתאנשידבריאתוחיזקושמעליו,ברקיעזמזמומטוסי-תובלה

היתהשיחידתוה"מזלג",מוצבמפקדרון,1הכןבמצבהועמדויחידותבנטוף.תפסומטהו

הריגשהמשהלפהלהתקפה.כוחמידלהכיןקיבל*הוראהביותר,המאורגנתזמןפרקאותו

החליפויחידת-המסלולאנשיכייתכןגםשיתכןלמסקנה,ובאאריקשקלהראשונה,

*
שלו,קצין-האפסנאותאתשלחהואצנחנים.שלבהצנההספקהשלהצנההמסוערבדמיונם

פזורותאספקהחבילותעשרות-טעהלאשהמפקדומצאלמסלולנסעהקציןזאת.לודא
מתת-"הצחורים.מצנחיהןובצדן-ובקרבתובאורות,המסומןאמסלולעל-פניהיו

לישון,שניתשבוהאנשיםשגרמה.למהוגרמהמוקדמת,הודעהללאהוצנחהזושמים"
שיניהם.אתהמקישהוהולכת,הגוברתלצינהנאבקיםכשהכן

גמוראעדהיורצוציםהלחימה.השפעותאתאכפןבמלואעתהחשומהםרבים*
המחשבהיכולתאתממוחםסחטההמעיקהוהעייפותבנפש,גםידועהובמידהבגוף,

שלוחצישעתייםלאחר-אזרקב-0330.יעירהוכיהזקיףמןביקשאריקהשקולה"
העריךהפקודותמהןלמוערלושנותרההשעהמהציתותוךמהשממו,נצטללה-שינה

למפקדי-ב-0400אותהאמרהואלהתארגנות-מחדש.הפקודהאתלעצמווסיבםהמצבאת

משה.של.מכוחויחידות-מלנהשתייה"מזלג"במוצבלהחזיקיוסיףרוןישלוהמשנה
המיצר.הירומית'שלבגבעהיחזיקו-מסייעתויחימההמיצר,עלבקרבחלקנטלו,שלא

בזחלמים,משה,שלנוסףכוח;ל"מזלג"מדרוםקילומטרבריחוקמוצביתפוסדבשלכות

ירען



עתודהויהוול"מזלג",דרומית-מזרחיתקילומטריםכשנייתמקמולצחק,שלוהטנקים
כלפיבעמדות-תובהיוצבומקלעת-אנ-נחלשהגיעוהנוספיםהטנקיםלמכות-נגד,ניידת.
לידשנמצאומצריים,נגדגטנקייםתותחיםבמערךיוצבווכןויוסוו,וצפון-מזרח,צפון

המיצר,וביןגבעת-המצבהשביןלקטעיוכנסוהבלתי-משוריניםכלי-הרכבכלהמיצר.
-לבצע.קמו_המפקדים

חלוקיםהכוחותנמצאוכברהשחרבעלותמזורז.בקצבהתנהלהההתארגנות
מופעליםכילמפקדובישרופיצוצים,הדהודינשמעוומשםמפהומתחפרים,למקומותיהם,:

-:הסלעית.בקרקעעמדותלנריהחומר-בפץהטעני'
שרוחםהמפקדמצאהחדשבמערךבסיירוונשלמה,ההתבצרותהמת-0001בשעה'

גדוד-מפקד-לתותחניםהפכומהםאי-אילוכתמול-שלשומיטובההיאהצנחניםשל'
מןארבעהלתפעלעגר-7ב""ולימדםצותות,ארבעהמניה-וביהמתוכםהקיםארטילריה
הטנקיםצפוהכלפיעתהוהוצבובמיצר,שללשנלקחוהאויב,משלהנגד-טנקיימהתותחים.

והםהזה,העבר'מןיבואהעלולהמצרילשריוןשלהםבעמדות-התובהאהבוכגר'
ן(החולי.,במישורבהםהבחיןלאיןעדבהלכה,מוסוים

ל.-........
....-נסרקהמיצר

..:--..ך.....-,
נמשכההסריקההמיצר,בסריקתשחרעםהחלובקרב,חלקנטלושלאיחידותשתי

ובחיסולנוהאויב,שלאיי-התנגדותעודנתגלוושםפההיום.צהריועגהשחרמעלות

בגבו.ירהמת,פנישהעמידפצוע,מצריאחד.נהרגהסורקיםמןמצרים.שלושיםנהרגו

שלאהשישי,כיהחששהיהרבהרוגים.וחמשתם-חמישהנמצאוהנעדריםמן
ב"קרלוהתחמשמצרי-םמדיםבחלקיהתהדרלכןקודםיוםאשרצנחןאותוהנונמצא,,

הללו,שלמספרםהאויב.חלליוביןו4-בילהבחיןניתןלאמשנהרג,ועתה,השלל,מןגוסטב;
השישי.הנעדרגויתלבסוףזוהתהעמלבדיועשרה.מאתייםהוהבלבד,הסריקהבאיזור

6אבטומטיים-למחצה,בלגייםרוביםשלרבותעשרותכללשנאסףהשלל
לאהללו(מ"מ57בני.צ'כייםנגד-טנקייםתותחים12אלפא","מסוגספרדייםמק"בים

.תת-מקלעיםמ"מ,60בנותמרגמותוכןבקרב),חלקשוםנטלוולאבעמדות,מוצביםהיו
לרכס-מעברנמצאי'ופצצותיהןמ"מ81בנותמרגמותעמוסתמכוניתתחמושת.ושפע

-רקיטת-מטוס,שלישירהמפגיעהכתוצאהשרופההעיקול,
.גדודהחזיקשבמשרבמערך-ההגנהכי,נתבררשבריםודברימסמכיםלפי

שלה.ה-6הגדודמןוחלקהשניה,המצריתהחטיבהשלה-5'הרגלים
-,-

בדרכםהמיתלה.מיצרי-שלהמעדב"םמבמותיהםלעברטחותייהתקדמוב-%11ן-
מסבר,בדרך*לתעלתהאחבמערהעטב.והואה.4הגדיהקים-אשרהמערךאתמצאו
ביןטבעמכשוליושוםאויבכוחותשוםעמדולאואילךמכאןהובס.עליוהמגןוחילו

קילומטרעמ~נה.11בריחוקלעצוראילצוםמדינייםסייגיםורקסואץ,תעלתוביןהצנחנים

*ן;
י.1,.4,

?





הנייר.,.עלרקוהאין
לקראנוהצעדתה~wrw'ניראעשייתשלהקטתח

למפעליסודתנחהע"י,*,המלאהועצמאותהשאמהרה
הורטתונוך...חקלאיונמפסולתהודאיתהפקת

הוןמשימתהחקלאי...לטשקנופם"םל"יבחמשהת
להשקע'הונודותהקייםהמפעלהרחבתיהשקעדת...זר

ויתרהע'תונותשגשוג...000$"1400שלעפפת
ש'הפךטוצרהנייר...צריכתעלהמבוססיםהענפים
כממבעחסכוןבארץ...שונותבתעשיותלימוד

ל-והגרלתוכעת"..לשנה1,000,0005בשעורוי
19596,בשנתההרחבההשלבותעם000,000~$4
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