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146,באוגדההרפואהגדודשלחדשמג"דהייתי1973באוקטובר
האוגדהכמוהרפואה,גדודפלד.מוסה")"(משההאלוףשלבפיקודו
כמג"דשליהראשונההפעולהמילואים.מאנשימורכבהיהכולה,

היכרותשלתהליךלעבורבליזאתלמלחמה,הגדודעםלצאתהיתה

טריינין,זאביק)(זאב-הסמג"דמשותפת.ועבודהאימוניםתוך

ומפקדתהתחזוקהאגדאתהכירוגםהגדודרזיבכלמעורהשהיה

-הרחוקבמזרחבטיולהיההאוגדה,

לשמשנאלצתיהמלחמהוכשפרצה
יחד,גםוסמג"דמג"דשלבתפקידים

אפילוהפעלתישלאמטהאנשיולהפעיל

.בתרגיל
שאותולנדר,מנחםד"ראתמיניתי

בביתמחקרבמעבדתבעברהכרתי

שלמקומולממלאצדק'שערי'החולים
שלאמכיווןבפועלהיההמינויהסמג"ד.

שזאביקידעתי,בניירת.לעסוקזמןהיה

לארץלחזורכלשהובשלביצליח
',",,%כישאמרוכאלההיואלינו.ויצטרף

ן
-

בענייניםלעסוקזמןהיהלאאבלצדקו,הםחוקי.אינוהמינוי

פורמליים.

פלוגתמאיתנוהורידוברמת-הגולן,הסוריתלחזיתיצאנוכאשר

הגדודבכלהמרכז.בפיקודלהשאירחייביםהיינושאותהרפואה

שלאלכול,ברוראלינו.שישלחוודרשנואחד,כלליכירורגהיהלא
מקצועייםכוחותבלירפואה,גדודכגוןגדולהמסגרתלהוציאניתן

יכלולאהםאךבחיל,המקצועייםהדרגיםלכלפניתיהכרחיים.

כירורגלמצואהיהניתןשלאהשתכנעתילאכיאףלנו.לסייע

גםעלינושהוטלהלמשימהלצאתהחלטנוהרפואה,גדודלתגבור
מכיווןמצב,בכלתנאים,ללאלמשימהלצאתמוכניםהיינובלעדיו.

בסכנה.נתוןכולושהביתשהרגשנו
חייל,לכלנשקהיהלא-עצביםמורטהיהההצטיידותתהליך

השתמשתילאאבלפלדה,כובעהיהליפלדה.כובעיכמעטהיוולא

היו.לאהאחריםהגדודשלחיילימכיווןבו

קיבלנולאאבלנפגעים,פינוילצורךמשורייןרכבלקבללחצנו

לפינוימשורייןרכבבליעלינועברוהקרבותימיורובאחד,אפילו

בשלב(לרובהכדורים4קיבלנובתחמושת.מחסורהיהנפגעים.

עדיפותניתנהכילנו,הסבירולנו).השלימומאוחריותרהרבה

קורהמאודרעשמשהווהבנואותנושיכנעלאההסברהלוחם.לכוח

פסיכולוגילנזקגרמהלחיילכדורים4שלהחלוקהבצה"ל.לנו

נשמעומחאותהחיילים.אצלביטחוןולחוסראמוןלחוסרעצום,
מצב.ובכלבמהירותלצאתשחייביםהבינוכולםאבלבבירור,

הצעהסיירדחינווהצוות.הציודלהובלתמשאיותלנוהיולא

סבירות.משאיותשקיבלנועדזזנוולאאשפה,משאיותכמהלקבל

החייליםגרוטסקי.היהאשפהמשאיותלנולהציעהניסיוןעצם

נשקבלילמלחמהיציאהבהצטיידות,הסדרחוסרבמתרחש:הבחינו

בליפלדה,כובעיבליעתיקים),צ'כייםברוביםצוידוחלקם(לכולם

ועםמאולתרסמג"דעםכירורג,בלילמלחמהיציאהמשוריין,רכב
חדש.מג"ד

שאינםוקציניםחייליםלקחתסירבתיאבלאנשיםחסריםהיו

יחסית,מלוכדצוותישפלוגהאומחלקהבכלזה.אתזהמכירים

חסרהואאםהמחלקהבתפקודלפגועעלולשמגיעזראדםוכל
אנשיםלקחתסירובילמרותנמוכה.האנושיתשרמתואומוטיבציה

בחייליםמלאיםאוטובוסיםשניהאחרוןברגעליצירפומוכרים,לא

קיבלתיובפועל-אחדחדשחיילאפילולקחתסירבתימשובצים.לא

ן
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מצריחמלחמההדואיםש'
טלסקופעיניתעלנשעניםויש
מסריחבאפםקרבשעשןיש

אחרונהלבאוושתמבקשים
סטטוסקופדדך

יבנה)קבוצתבגדוד,חיילנאמן,מיי"(

ללאבחייליםמלאיםאוטובוסיםשני
שפגעדבר-מסגרתוללאתפקיד

שליהמטהאנשישלהם.במוטיבציה
ולכןאיתי,מלאבתיאוםעבדולאעדיין

אלההםלמעשה,עליהם.עבדו""
לאהאוטובוסים.אתלקבלשהסכימו

אגדמפקדתעםמשברליצוררציתי
היולאהחיילים.אתששלחההתחזוקה

ובעיקרציוד,להםהיהלאמפקדים,להם

מדגמיתבבדיקהנשק.להםהיהלא

אוידעושלאכאלהשהיולי,התברר
לאהחלטתינשק.מפעיליםאיךשכחו

האוטובוסים.בשנימרוכזיםאותםוהשארתיהפלוגות,ביןאותםלפזר
מתפקדרפואהגדורקשריות.היתרביןאליונשלחוקשרים,ביקשתי
המצבהיהזהאבלהבנות,אתלסכןרציתיולאאשמוכיבאזורים

לעיכובים.זמןהיהולא

למלחמהיצאנוכך
צבאיתמשטרההיתהלאגדודית.בשיירהצפונהלנועצריכיםהיינו

בעצמנו.זאתלעשותנאלצנוולכן,הצמתיםאתעבורנושתחסום
מןהגיעוהזמןכלבתקיפות.זאתעשיתישלי,הנ"נעםאישית,אני

גודלמהידעתילאבזמן.נגיעשלאוחששתינוראותידיעותהצפון

שעלינוחשבתיבשיירההאיטיתהנסיעהבעתלפנינו.שעומדהאסון

שהיתהאב"ך,מחלקתלנוהיתהשלנו.הכוחותסדראתלהגדיל

המצבשאםחשבתיאב"ך.התקפתשלבמקרהרקלפעולאמורה

רגילים.בנפגעיםגםלטפלהמחלקהאנשיעליהיהקשהבאמת

לפלוגהאותםלהפוךכדיארגונישינוילתכנןהתחלתיכךלשם

ברירה.בחוסררקשתופעלמחלקות,כמהעםמוקטנת,

סג"מעמדה.ולעיתיםבאיטיותנעההשיירהעמוס.היההכביש

עצרה.כשהשיירהאליופנההכבישבצידיעמדאדומהכומתהעם
ביטחוןוחוסרכבודוביראתוהצדיע,התקרבהואבקומנדקר,ישבתי

הואהמפקד,אכןשאנילושאישרתילאחרהמג"ד.אניאםשאל
אמר:והואביטחוןקיבלקולופתאוםחובשים.כקציןעצמואתהציג
וברחעורפיתביחידהמוצבהיההואבמלחמה."להשתתףרוצהאני"

כדיהזאתהקצרהבשיחההיהדיבלחימה.להשתתףכדיממנה

לנ"נלעלותאותוהזמנתישלו.הגבוהההאנושיתהרמהעללעמוד

אב"ךלפלוגתסמ"פכברלישיששייתכןלעצמיחשבתי(שלי

ומקבלהעקרונותמןשובחורגעצמיאתמצאתילקום).שעתידה
לסמ"פהיההואואכן,נץ,רועיזההיהלי.מוכרשאינומישהו

החדשה.הפלוגהשלמוצלח
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ארוזהיהציודהשכלפיקודיתרפואהפלוגתפגשתיצמחכצומת

מהידעולאוהםהפיקוד,למפקדתקשרלהםהיהלאהרכב.כליעל
חסרשהיהכירורגלהשיגשליההזדמנותהיתהזולעשות.עליהם

ואני-שמחוהםהפלוגה.כלעם-חבילהבעסקתאותולקחתילי.

לעיןצפוניתהכינרת,חוףעלהפלוגהאתפרסתייותר.עודשמחתי

ומיחידותשלנוהאוגדהמןנפגעיםלקלוטמסוגלתהיתהושםגב,

הפיקודעםקשרלויהיהשכאשרלמפקד,אמרתייותר.צפוניות

פרוסאלאארוז","לאכברשהואכך,ועלהחדשמיקומועלידווח
אבלעצמי,רעתעלזאתלעשותלישאסורידעתינפגעים.לקליטת

הרפואהמפקדתעםכלשהוקשרלישיהיהבלילמלחמהנכנסנו
אותם.להשיגיכולתילאהרגיליםהקשרבאמצעיצפון.בפיקוד

עליהםלסמוךכדאילאכילי,אמרבגדודהקציניםמןאחד

עתבכללהזיזםיוכלהצפוןשפיקודמכיווןשירותיםמהםשנקבל
באמצעותכולנואתלהזיזהיהיכולהפיקודלמעשה,בכך.שיחפוץ

ידאגושהםכךעללסמוךשאפשרלו,הסברתיאבלבקשר,הוראה

להםישאיתנוהםכאשרכיאותםלהזיזלאהפיקודאתלשכנע

ידענולאבשטח.שנשארוצה"לפצועיעשרותעלידענוברורה.לא

עשרותקיבלנוברמת-הגולןהראשוןבלילהמיקומם.ואתמספרםאת
נמחקושיחידותיהםלאחרבשטחשנשארובפצועיםלטפלקריאות
הסורית.ההתקפהשלהראשוניםבימים

מצאובדרכםהסורים.אתוהדפוהתקדמושלנוהאוגדהיחידות

ופוזרושהובסוצה"ליחידותשלשרידיםשלנו,פצועיםלחרדתם

במקריםאולםשמצאו,הפצועיםעללנודיווחוהיחידותעבר.לכל

דווחשעליהםלפצועיםהרפואהגדודחייליהגיעוכאשררבים

פונו.כברהםכיהתברר,
כבד.קרבבערפלמלווההיההאוגדתיהקרבשלהראשוןהיום
וכוונופצועים,אחרבחיפושציריםמיניבכלחיילינונסעובלילה

האלההמקריםהסתיימולאלמזלנו,סורית.בשליטהלאזוריםבטעות
באסון.

שמצאנוקל,הפצועיםהסדירים,החייליםשניאתאשכחלא

-בשטחיומייםששכבוסיפרוכאשרכילדים.נראוהםבשטח.

אתהוצאנוהימיםששתבמלחמתהערכי.עולמיכלכמעטהתמוטט

משטחהנפגעיםרוב
כמהתוךהלחימה

היהמהםלאחרדקות.

כמקום-בריכורפגם
אנחנו"ס"."אמרש""

סבע,"לחטיבהסייכים

אתחידדהדבראמר.

ליביהילדותית.חזותו

חטיבהכבוגרהתכווץ.

לעצמיתיארתילא7,
נעזבוהחטיבהשפצועי
לאשלמים.ליומיים

איךברורלנוהיה

7מחטיבהחיילים
הדרומית,לגזרההגיעו

בורסי-אפיק-רמתלציר

עםהמפגשמגשימים.
לימדהחייליםשני

מדוברוכיהימיםששתבמלחמתשהיהמזהשונההמצבכיאותי,
אחרת.במלחמה

הקשרירת
פרוסיםהיינווהמיסוך.הקשרמגבלותאתהרגשנוהראשוןביוםכבר

בגללהמשתניםלמצביםבמהירותלהגיביכולנוולאגדול,במרחב
הרפואהגדודשלקשרתיווךתחנתלהקיםהחלטנואמין.קשרהעדר
לאקשריות.ושתיקשרמכשירעםרכבשלחנונפתלי.לרמותסמוך
ייפצעו.הןכישפחדתימכיווןהאכזריהקרבבשדהבנותרציתי

הגדוריתהתיווךתחנתהבנות.שלהבעיהאתליפתרההתחנההקמת

ולילהיומםלהתקשריכולנולהוהודותהמלחמהכלבמשךפעלה

רביםפצועיםהרפואית.העזרהשלהמערךאתולייעלפלוגהלכל

התחזוקה,אגדאבא":"

העיקראבלהאוגדה;

ממוקמיםשהםהוא

שבההכינרת,ליר

ובעתלהתרחץ,אפשר

לוקסוסזהומלחמה
לאשלנושהחיילים

בקלות.עליויוותרו
הוספנועיןבקריצת

שלקמצוץ
פלוגה-אידיאולוגיה
צריכהכירורגית

כדייוםכללהתרחץ

נקייה...להיות

שאנחנוחשבנו
מצבלקראתהולכים

דאגתיאפוקליפטי.
עלידעשהפיקוד

ליהיהולכן,מהם,תגובהקיבלתילאאבלהפלוגה,מיקוםשינוי

לפיקודדיווחיםיוםכללשלוחהקפדנוהתנגדו.לאשהםלהאמיןנוח

אתוקיבלנוהפיקודיתהפלוגהמיקוםשלמפורשציוןעםהצפון,
כהסכמה.שלהםהשתיקה

פלוגתלינוספולצפוןהגדודהעברתתהליךשלבסיומוכך,
בסיסעללהקיםשהתכוונתינוספתופלוגהשלמהפיקודיתרפואה

כיאםהאוגדהשלהתחזוקהלאגרבדיעבדדיווחנוהאב"ך.מחלקת
אחריו.ולאהסיפוח""לפנילדווחצריךשהייתיידעתי

מצאברי
לפנותבאוקטובר,ב-8האוגדה.שלההיערכותלשטחבחשיכההגענו
היתההמצבתמונתבתחילההאוגדתית.הנגדהתקפתהחלהבוקר,

מאודנונגלא,ץו1%5הה143~4מ,



האלה.הנפלאותלבנותמאודהרבהחייבים

בעיצומההמלחמה
המחיראתהזמןכלידענוקשים.קרבותתוךיפההתקדמההאוגדה

לאאבלהזמן,כלבנפגעיםטיפלנולאאמנםמשלמים.שאנוהנורא
לתאם,ניסינוהרףללאספורות.לדקותאפילולנוחמסוגליםהיינו

ללאעצמנואתולברוקעמדותלשפראמצעים,להשיגלהסביר,
נכונה.בצורהערוכיםאנחנוהאםהפסק

לפי(אוטומטי"ל"מצבנכנסההנפשקודמות,במלחמותכמו

רגשות.להפעילבליבלבדהשכללפיופעלנועבדנושלי):הגדרה
הגישופעםמדיאותי:הצילוהנהגיםאכלתי.ולאתיאבוןליהיהלא
קפה.אותההיהזהאםלקבועיכולתילא-משקהלי

צעיר.בשריונרהבחנתיטיפוללקבלתשהגיעוהפצועיםבין

היההואאבלבלבד,שריטותלוהיואלאפצוע,היהשלאהתברר

טיפלשלנוהפסיכיאטרחררה.שלאוקרבהלםשלהתחלתיבמצב

מקצועיבידעצורךשישמכיווןאליוניגשלאמאיתנואחדואףבו

הטיפוללכךוהודות-בעורףרקנמצאיםשבדרך-כללאמצעים
בונקרבתוךמוגןהיההצוותמאוד.ומקצועימהירהיהבנפגעים

קשהלהםהיהלעיהיםבשקט.כירורגיותפעולותלבצעמסוגלוהיה
אליהםנסעתימופגז.היהשהיישובמכיווןהנפגעיםאתלפנות

תוךשאירעודרכיםלתאונותעדוהייתיכמובן,אורותבליבלילות,
שמשותרביםבמקריםאורות.בלינסעוהרכבכליהמלחמה.כדי
היו.מלוכלכותהרכבכלי

ועייפים.מתוחיםהיוהאנשיםושבורות.
שהוסיפוקשים,פצועים.עםרבותדרכיםתאונותשהיופלא,אין

הרפואיים.לצוותיםעבודה

גדודישלהפינוירכבסבבאתיותרעודלקצרניסינובהמשך
גבעהעל-ידימוסתריםאמבולנסיםכמהכשטחוהעמדנוהטנקים
שלהתאג"דיםלביןהקדמיתהפלוגהביןבינייםבנקודתקטנה,
הגדודי.הפינוירכבאתבמהירותשיחררוהאמבולנסיםהשריון.גדודי

לאצבעות...תן
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להתמודדכדיספציפי

בתחילההבעיה.עם

אלונקה;עלשכבהוא

קםהואזמן-מהלאחר
הלוךללכתוהתחיל

מכןלאחרוחזור.
אתלשתותהסכים
לושהציעוהתה

הכיןכאשרהחובשים.

נתקףהואמצבואת

איתוניהלנובושה.

ברקעסתמית.שיחה

שליריהזמןכלנשמע
וארטילריה.טנקים

כאילוהואפתאום

עלהסתכלהתעורר,
ראשואתתפסהשעון,

ששכחכמיונראה

קשים.קרבותשליי.,",,,,ן"ל,4י4ן',,',,,

הפלוגהאתפרסנו
בשדההכירורגית

הרחקלאפתוח,
-עלאלמצומת

שבוהיחידיהמקום
בהיקףלפעוליכולנו

נעההאוגדהכלגדול.

אפיק-רמתצירעל
כלכאשרמגשימים,

מקבילהימניהאגף

שנמצאהסורילגבול
ק"מ.5-4שלבמרחק

שלבסכנההיינו
ארטילריתהפגזה
היהלאאבלסורית,

קליטתחלופי.ציר
היתההנפגעים

בחזרהבריצהויצאהתהכוסאתהניחלתיאטרון.כרטיסיםלושיש
ממושכיםטיפוליםשהצריכוקרבהלםשלמקריםהיושלו.למחלקה

יותר.

לפלוגהפלוגהביןונעתילישוןיכולתילאבתנועה.היינוהזמןכל
הרריצירהיהאיטית.היתההנסיעהוהלילה.היוםשעותרובבמשך

עליושנעוהרכבכליכלאתלהכילמסוגלהיהלאוהואכלבד,אחד

וחזור.הלוך

בחזרההסוריםאתלהדוףהצליחההאוגדתיתהנגדהתקפת
במלואלהתנהלהמשיכוהארטילריהוקרבותהטנקיםקרבותלסוריה.
יחידההקמנואש,תחתהיוהנפגעיםפינוישדרכימכיווןעוזם.

המבנהאתשינינוהזהבאלתורמגשימים.ברמתקדמיתכירורגית
-אורתופדרופאושלדםמנותשלתגבורונתנופלוגהשלהארגוני

מאומצת.

מאמציםעשושלנווהרופאיםקשהפצועשהיהחייל,ליזכור
ומתחדשלרגעפוסקהיההדימוםהדם.שטףאתלעצורכדירבים
אתלעצורנצליחשאםשידענומכיווןמתסכלהיהזהקצר.זמןתוך

האוגדתיהרופאהגיעהרגעיםבאותםלחיות.סיכוייםלויהיוהדימום,

הואדם.כלישללכירורגיהמומחהשהינואגמון,מוריסד"רשלנו,
וכעבורהחיילבטןשלהדמיתהעיסהלתוךידיושתיאתהכניס
נשמנוהעקשן.הדםכליאתלקשורוהצליחחוטביקשדקותכמה

מקצועןכירורגלחוללשיכולפלאיםאלהמאוד.ושמחנולרווחה
הקרב.בשדה

להוראות.המתינושהנהגיםבזמןקשהעבדווהחובשיםהרופאים
מיזיקהושמעמקוםבקרבתעמדהפלוגהשלהמשאיותמנהגיאחד

"488%8814888מאודנובכל



ללכתלאצבעותתן"רבות:אזשהושמעההפרסומתואתבטרנזיסטור
מןלברוחבסך-הכולרצההבחוראותו.השתיקומיידבמקומך".

אחר,מעולםלמוזיקההאזנהבאמצעותעיניומולשהתרחשוהזוועות

מדמם.ולאהורגשלאעולם

מסחרר.בקצבועבדהמלאהבפריסההיתההכירורגיתהפלוגה

כולם.אתהפעילתיאודור,פרופ'הפלוגה,מפקד
שקיבלולאחרשלנוהפצועיםעםהזמןכלוהמריאונחתומסוקים

נוזלים,להחזירמצבם,אתלייצבשהצלחנולאחרחיים.מצילטיפול

לבתינשלחוהםוכדומה,הכוויותעללהקלהכאב,אתלהפסיקדם,

הפעילותבאתרעמדנוהגדורמפקדתעםיחדבעורף.החולים

ציודתוספתתקבלהכירורגיתשהפלוגהדאגנועת.באותההמרכזית

אגדמפקדואוויריים.קרקעייםפינויאמצעיהצורך,לפירפואי

למקוםהגיעודורון,אליסא"לוסגנו,זהבי,מנחםאל"מתחזוקה,
נחוץ.היהאשרבכללנדרר"רולסגניליוסייעו

לפינוי.מוכניםהיולאעדייןהפצועיםעל-ידינו.נחתנוסףמסוק

למתוחדקותלכמהוירדומסתוכבהרוטוראתהשאירוהטייסיםשני

וסגנוהאגדמפקדעםששוחחתיבשעהתה.ולשתותהרגלייםאת

-אחדועודפגזעודשניותתוךהרפואי.המתחםבמרכזפגזנחת

עלינו.כבדההפגזההחלה

לעמוד.בעצמינשארתיהלםמתוךאבלולשכב,להתפזרצעקתי
הפלוגהכלאתאיתוויחדהמסוקאתיפוצץהבאשהפגזחשבתי

אתראיתילאיטוהמתפזרבעשןאוהלים.בתוךשעבדההכירורגית
בצורהרצוהםילדים.כמוקטניםשנראוהטייסים,שנישלהצללית

שהטייסיםבזמןהועמסוהפצועיםוהמריאו.המסוקעלעלומטורפת,

לידו.ליפולשהמשיכופגזיםביןהתרומםהמסוקשתו.

רקלהתחמק.שיצליחהאמנתילאבאוויר,היהלאשהמסוקעד

לי,נודעיותרמאוחרהבזלת.אדמתעלונשכבתימההלםיצאתיאז

מנעלאהדבראךהמסוק,שלהחלונותאחדאתשברושרסיסים

דקות,כ-20נמשכהההפגזהההולים.ביתאלבשלוםלהגיעממנו

חיילהאדמהעלהשתטחלידישעות.שארכהתחושהליהיתהאך

התחילהואשליהרס"ןדרגותאתכשראהומזיע.רועדכולומכוהל,

יהרגושלנו?האווירחילאיפה"שאלות:ולשאולסוףבלילדבר

ואמרתיאותוהשתקתיייתכן?"זהאיךלהציל!באלאאחדאףאותנו!

מכיווןלעזרה.זקוקמישהואםלשמועשאוכלכדיבשקטלהיותלו

הואיחידהלאיזואותושאלתיחרדתו,אתלהביעהפסיקלאשהוא
העזלאכוחו,בכללאדמהונצמדשכבהואגברה.ההפגזהשייך.
כאן,עברתיבמקרה"לי:ענהרועדבקולהראש.אתלסובבאפילו

מהר,מכאןלך"לו:אמרתיהפיקודית."הקבורהלחולייתשייךאני
ושאל:ההומור,אתהביןלאהואלידי."אותךלראותרוצהלאאני

ההפגזה?"באמצעעכשיו,ללכת"

בהפגזהחשוףשכבתיאותי.הציפהאוניםחוסרתחושת
חמור''איזה"לרגע:חשבתיבקרבתנו.נפלופגזיםכמההארטילרית.

לפנישדה?ביחידתועודבצה"ללשרתלהמשיךהתנדבתילמהאני.

פיניתיאזיד.איבדתיכראמה,בפעולתקשהנפצעתישניםחמש

חולשהרגעיישקשותבשעותמספיק?"לאזההאםנפגעים,והצלתי
עמנואלאתקשהופצעלנוסמוךנפלפגזבנפשך.הצרובותבאמונות

מקום.כקרבתששכבותחזוקה,אגדמפקדוסגןמפקדשלהקשרכהן,

ואדםבארץלטיילשאהבאישמרחובות.חשבוןרואההיהעמנואל

חולים.בביתמפצעיוומתההפגזהבסוףפונההואבריות.אוהב

כובעיעםמשאיתסוףסוףהגיעהההפגזהתחילתלפניקצרזמן

פגזכאשרהמשאיתאתלפרוקהחלטביבאליהגדוד.עבורפלדה

קיבלנוהגורל:שלציניתאמירהשזוהרגשנווהרגו.בקרבתונפל

ולאהפגזההחלהכאשרבדיוקדקות,שלבאיחורהפלדהכובעיאת
הפלדה.כובעיאתולקחתלגשתהיהניתן

שההפגזהבשעהאחר.מחזההתרחשהפצועיםאשפוזבאוהל

האוהלהמסוק.עלהפצועיםאחרוןאתהחובשיםהעמיסוהחלה

ואחריםטיפולשלשוניםבשלביםשהיופצועים,וגדושמלאהיה

לשכב.לשכב,"צעקו:כולםלהתפנות.כדיהבאלמסוקשהמתינו
אלונקותעלשכבוהפצועיםרובאבלולשכב,"טיפוליםלהפסיק

לקרקע,עצמםאתזרקוהפצועיםמןחלקדורגלים.עלהמונחות
הדברלקרקע.ולהיצמדהאלונקותמןולרדתלקוםהצליחואחרים

גדולהיההפגזיםמןהפחדאבלעבורם,מאודומכאיבקשההיה
האלונקהמןלרדתמסוגליםהיושלאנפגעיםהורידוהחובשיםיותר.

להישכבשסירבוצוותאנשישנינותרוגברה.ההפגזהעצמם.בכוחות

ילוןדןד"ר-הפצועיםכלאתלהורידשיסיימולפניהקרקעעל

מאודנוננלפ



אתלהציליבוליםאינםכיהרגישו,הםדל.יצחקניתוח,חדרואח
אתלסייםעמרוכאשרהדורגלים.עלהפצועיםאתולהשאירעצמם

האלונקהעלפצועששכבחירות,צביסא"לאליהםצעקמלאכתם
אתםבהפגזות,ניסיוןלכםאיןמהר,תשכבוחבר'ה,"האחרונה:
המלצתי,השניים.שלחייהםאתפגזקטלשניותבעבורהיפגעו."
לנוידועחירותלסא"להודותהרמטכ"ל.מןצל"שקיבלוושניהם

שלבמהומהדל.ויצחקילוןדןד"רנהרגוואיךבאוהלקרהמה
לעד.עלומיםנשאריםרביםאירועיםמלחמהושלהפגזה

האוגדהשלהלוגיסטיקהכלכמעטגדול.שטחכיסתהההפגזה
ובערו.נפגעובודדותהספקהמשאיותאש.תחתהיתה

לאחרנפגעים.לפנותהמשיךהואאךנפצע,ופרידמןנמשכהההפגזה
לרעת,נוכחואזאותולהניעניסההואעמוסהיהשהאמבולנס

הצמיגיםשניעםלנסועהחלהואצמיגים.שניפוצצושרסיסים
להתקדם.הצליחבקושיאבלקל,פצועיםכמהאסףכדרךהפגועים.

הצמיגים,אחדאתלהחליףלועזרושאנשיותול"ר,ג'יפפגשבררך

צמיגקצרזמןתוךהשיגהואצמיגים.שלושהעםצמחעדנהגוהוא

מןצל"שקיבלוופרידמןדלאללסייע.כדיבמהירותוחזרנוסף
הרמטכ"ל.

***

שמעההפגזהבזמןא'.בפלוגהרופאהיהנובוגרוצקינחוםד"ר
לטפלוניגשההפגזהבאמצעקםהואקשה.נפצעהקשריםשאחד
וכשזהשיתקרבכדיהאמבולנסלעברצעקהטיפולבגמרבפצוע.

דמם.המנועאךלהניעו,וניסההאמבולנסלתוךבעצמוקפץנעלא
אותו.להתניעוהתנדבהאמבולנסתוךאלקפץלוייהודההחובש

בכולםלטפלוהמשיךבנפגעים,לטפלשובנקראנובוגרוצקיד"ר
אתפינהוהנהגהאמבולנסאתהתניעלוייהודהרב.סיכוןתוך

אותםלקההואלבדו.פצועיםלפנותהמשיךלוייהודההנפגעים.
עלטיפסרופא,תרמילשחסרשמעכאשרלטיפול.והביאםהגבעל

במסעהמשיךמכןולאחראותו,והביארופאתרמילהורידהמשאית,
הפיקוד.מאלוףצל"שקיבלוולוינובוגרוצקינפגעים.פינוישלאישי

כילי,נאמרלנדר.מנחםד"רקשהנפצעהאוהליםאחרבקצה

בו.טיפלוואחריםשמעתילאאבלעזרה,וביקששמיאתצעקהוא
מדימוםסבלאשרבלנדר,טיפלא'פלוגהומפקדהמשיכהההפגזה

לפינויו.דאגמכןולאחרלעצור,היהניתןלאשאותו
החובשים,קציןולכןבטיפול,עסוקכאמור,היה,נובוגרוצקיד"ר

ראוהחובשיםכאשראישית.דוגמהונתןפיקודתפסצסלר,דודסגן
שלובאזורהתארגןוכךאחרים,גםקמוהפגזה,באמצעקםשהוא

ופינוים.בנפגעיםהטיפול

לחקותצורךלהםהיהשלאאלהביןהיהזאבי,בנימיןהחובש,
לד"רעזררפואי,ציודהביאהזמן,כלהסתובבהואאחרים.

זכווזאביצסלרהפגזה.תחתוהכול-פצועיםהביאנובוגרוצקי,
הפיקוך.מאלוףלצל"ש

מרסיסנפגעלנו,סמוךששכבדורון,אליוסא"לנמשכהההפגזה

שקטהשתררפתאומיבאופןהסתיימה.ההפגזההעין.לידקטן
שזההאמינולאאנשיםנשמעו.לאצעקותדיבר.לאאישמוחלט.
לרחוש.התחילהכולדקותכמהלאחרורקבכולםאחזההלםהסתיים.
אושובנפצעו-וטופלופצועיםשהגיעוחייליםנורא:היההמראה
אוהלנפגעו.והציודהאוהליםמןחלקלפינוי.בהמתנהנהרגו

בבדקטניםחוריםרקקרה.לאכלוםכאילושלםנשארהפצועים
המוות.רסיסינכנסושדרכםהעידו

גואטה,אלישנהרגו:בגדוד,חייליםחברים,שלגופותמצאנו
חברתבעללבנת,זאבהפלדה;כובעיאתלנולהביאשדאג

אצלנוושירתהמשפטיםלימודיאתשסייםורניק,יוסיאמבולנסים;
תלמידשהיהפישטיין,שמואלמיוחר;וארםחובשפארפנחסכחובש;

להחזיקניסינותמידמקום.בקרבתארוזה""היתהשלנוא'פלוגה

הפלוגהמיידית.לתזוזהמוכנהוהיאארוזציודהכשכלאחתפלוגה
הפגזה.באותהכבדהאשתחתעצמהאתמצאה

החלהכאשרשלוהטרנזיסטורבתיקוןעסקהנהגדלאלעמנואל
אלונקותממנהוזרקהמשאיתעלקפץהואא'.פלוגהעלההפגזה
במטחשנפגעובאלהלטפליוכלושהחובשיםכדירפואיוציוד

ההפגזההרפואי.והציודהאלונקותאתלפזררץמכןלאחרהראשון.
הואפצוע.לבדוסוחבפרידמןדודהחובשאתראהוהואנמשכה
אמבולנס.עלפצועיםלהעמיסיחדהמשיכוושניהםאליוהצטרף
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שבירו.יחזקאלהמצטיין,והחובשהמדינה;במדעימצטיין

עזרו,כולםוהתארגנות.פינוישללתזזיתמיידנכנסנוכולנו
בד"רהבחנתיפתאוםשנחוץ.מהוכלציודנפגעים,סחבוכולם

שאצבעראיתיהשמאלית.בידואלונקהבסחיבתשסייעתיאודור,
עזובתיאודור,"לו:אמרתיעור.פיסתעלותלויהחתוכהימינוביד

תיאודורטיפול."לקבלולךאותה,שיסחובמיאמצאהאלונקה.את
זהב."דפיבמקומך,ללכתלאצבעותתן"לי:ושראליחייך

סיברתוצינרת,
רכסבאזורשהתקיימהבאוגדה,לישיבהנקראתיזמן-מהכעבור
התגלתההדרךמעיקוליאחדלאחרנהג.עםלשםנסעתיפוריה.
הפסטורליהשקטמדרום.אותהעקפנווהשקטה.השלווההכינרת

היארוגעלתחושתלגרוםבמקוםרגעים.באותםעל-ירינתפסלא

לאכאשרשקטההכינרתפתאוםמהעצור.וכעסתמיההעוררה
עודקשות.וטרגדיותומוותאשפולטגיהינוםקייםמכאןרחוק

לקראתלאטשייסעהנהגמןביקשתיהישיבה.מןהזרנוהיוםבשעות
אלהכניסהאתעברנוהמסוכנים.הכבישבפיתולילכינרתהירידה
הכינרתכאשרהכבישבמורדבאיטיותוהחלקנואלומותקיבוץ

סוריהמעלבמשימהשבהיותםהתברר,אותם.עזבלאההומורוחוש

כאשראבללארץ,איתולחזורהצליחוהםשלהם.המטוסנפגע
החליטובכינרתאותולהטביעהצליחוולאעליוהשליטהאתאיבדו

אותם.אסףשמסוקעדחיכינולנטוש.
האירועמדי.יותרכברהתעכבנושלנו.ליחידהבמהירותחזרנו

שובעברנומלחמה.שלבעיצומהאנחנולמציאות:אותנוהחזיר
אותה.ראינולאאבל-הסתכלנוקיימת.שאינהכאילוהכינרתליר

שלנו.הבאותבמשימותהתרכזהכברהמחשבה

היזהר
מקבלכשאניוטיפול.ניקוידורשהגדםיד.קטועאני1968מאז
שבדבר.היתרוןליהתברראחתפעםאבלמכאבים.סובלאנימכה

הלךהטנקיםמספרוהמתח.העייפותוגברוהלכוהמלחמהבהמשך
טנקיסט.חיילעםששוחחמ"פפגשתיהביקוריםבאחדוהצטמצם.

כאןיושבשבאת.טובדוקטור,"לי:ואמרבברכהאותיקיבלהמ"פ
לאהואשמאל.בידחזקהמכהשקימלמצוין,טנקיסטנחמד,חייל

עםנשאראניובלעדיומלא,לאבטנקהצוותבטנק.לתפקדמסוגל
אםותראהאותותברוקאוליהרבה.נשארוולא-פחותאחדטנק

בבחור,הסתכלתי
שלוהחכמותבעיניים

שינה.מחוסרוהעייפות

מישלמבטהיהזה

היההואהרבה.שראה

אולישכירה.שלברגע

היושינהשעותכמה

אבלדעתו,אתמשנות
ברגעששינההבנתי

לאלוקסוסהיאהזה
אתחיבקתימעשי.
לוואמרתיהחייל
רצינית:פניםבארשת

היזהרלך,מציעאני"

גםשלך,הידעלושמור
כך."התחילזהאצלי

מבוכה,שלרגעלאחר
שלרמזבפניוהצטייר

מכןלאחרשלו.העינייםאתלשכוחיכולאינילטנק.חזרוהואחיוך
נכון.נהגתיהאםעצמיאתשאלתי
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עלדעתנואתשניתןבליוהלילותהימיםעברוהמלחמהבסערת
המיטבאתונתנופתרונותאילתרנואתגרים,מולעמדנוהתאריכים.

אתואיבדתינשברתיאחדיוםאבלתפקידנו.אתלמלאכדישבנו,
המצטברת.העייפותכלאתהרגשתילפתעהאנרגיות.ואתהכוחות
ממוקמתשהיתהשלנו,קדמיתבפלוגהבביקורכאשרקרההדבר

לפנילפנינו.פרוסה

טיילתיהמלחמה

ילדי.עםבארץהרבה

באוהללישוןאהבנו
רציתיהכינרת.ליד

הכינרתהפעםשגם

להפגתליתגרום

השחוקקתיהמתח.
זמניתלאשליהאפילו

נורמליים.חייםשל

הבחנתילפתע

מעלשחגבמטוס
ליהיהנדמההכינרת.

פאנטוםמטוסשזה

מיידעצרנושלנו.

הרכב.מןויצאנו

לאטטסהמטוס

הכינרתמעלוהסתובב

תצפיתערךכאילו

לחזור?"יכולהוא

,31.

ןק"%,,
והתרסקצללכיוון,המטוסשינהואזמוזר.נראההדברכלשהי.
ההלםבאוזניים,הידהדהפיצוץפוריה.רכסבמדרוןאדירבפיצוץ

עצמנואתששאלנוהראשונההשאלהבראש.הידהדהאירועמן
שנישלהחופותאתבשמיםראינוכאשרלטייסים.קרהמההיתה

שכןלעברםונסענוהג'יפאתסובבנולרווחה.נשמנוהמצנחים
למישורלפניהםהגענולו.לעזוראוכלנפצע,מישהושאםחשבתי

ממשמאוד,צעיריםנראוהםהנחיתה.אתכיוונוהםשאליוהקטן
אלינומהםאחדפנהשלומם,מהלשאולשהספקנולפניילדים.

שלמיםאבלחיווריםהיוהםעברית?"מדבריםכאןהיי!"ושאל:

מאודנובנלaaפ,



הואשלל.לקחקציןמתושביו,שפונהרמת-הגולןמיישוביבאחד
הצבאכאשראפילוושלםנעולשנשארהיישוב,שלהמחסןאתפרץ

וקופסאותמתיקהדבריולקחהמחסןאתפרץהואדרכו.עברהסורי
כדיזאתעשההוארעב.היהלאאחדאףצורך.בהןהיהשלאמזון

מכיווןפופולרילהיותהילרותיהצורךומתוךחברמניות""להפגין
ומןהחייליםמןאחדאףהחיילים.כלביןהביזהפירותאתשחילק

כאשרבעצמו.זאתעשההוא-לועזרולאזהאתעשהלאהקצינים
יכולשאיניוהצטערתיוחימהכעסהתמלאתיההלםמןהתאוששתי

פאנפילוב).אנשיבספרהמפקד(פאנפילובבנוסחמשפטלקיים

אמצעישוםלנקוטצורךשאיןוראיתינרגעתימשהוששתיתילאחר
מאחריםלמנועשרצהמכיווןבקיצוניותנהגפאנפילובקיצוני.

שלהחייליםבכך.צורךהיהלאהזהבמקרהדבר.אותולעשות
לקציןפופולריותהוסיפולאשלהםוהמבטיםכך,נהגולאהפלוגה

שסרח.

קי:2ל~ז

טרייניןזאבלפתעהופיעהזהבשלבמחדש.התארגנוההפגזותלאחר
וחזרלארץטיסהמקוםלהשיגבקושישהצליחלכולנו)זאביק(
הימים.באותםחיינושבהבקדרותשמחהקצתהפיחשובומנפאל.
מכבדיםשכולםואדםחברגםאלאיעיל,סמג"דרקלאהיהזאביק

קצרזמןשתוךסטימצקי','רשתשלמגויסרכבקיבלהואואוהבים.
בעבודהקצתלהתחלקיכולנוסוף-סוףמרסיסים.מחוררהיה

אתהפעילוזאביקחייל,לכלנשקלנוהיהלאעדייןובמחשבות.
נשק,כליבנגבהאזוריותהמועצותמאחתוקיבלשלוהקשרים
אישי.נשקהיהלאעדייןשלהםשלנו,בגדודלחייליםשהועברו
החוליםביתמנהלגולדמן,בולסלבד"ר(לבולקטילפנתיכמקביל

שחסרונןשמיכות,לישישלחאישיתכטובהוביקשתיהשומר)תל
סיגריות,שמיכות,עםהשומרמתלמשאיתהגיעהלמחרתהורגש.

לשמיכותפרטוממתקים.קליםמשקאותארגזישימורים,קופסאות
המחווהעללבולקוהורינולחייליםהמשאיתתכולתכלאתחילקנו
כמובסיסיציודלקבלהצלחנולאהמלחמהבהמשךגםהיפה.

להשיגכדיאישייםקשריםוהפעלנווחללים),פצועיםעבור(שמיכות

החסר.את

הגדודחייליעםשיחה
ידעתיעמוק.ולכאבלזעזועגרמובגדודחייליםשלופציעתםמיתם
משפחותעלחשבתיבמקבילבהקדם.החייליםעםלדברחייבשאני

לקבלביקשתיכולראשיתלמענן.לעשותאפשרמהועלהחללים
הפרטים.כלאתבדחיפותלבררהשלישותקציןאתשלחתימידע.

זמןתוךאליחזרהואלמשפחות.הודיעוכברהאםשיוודאביקשתי
לשיחההחייליםאתלכנסביקשתיהמבוקשים.הפרטיםכלעםקצר

הביקורתעםלהתמודדיכולתילאבכי.שללמסדרלאתכליתית,

להםהיולאההפגזותשבזמןכךעלהחייליםשלוההתמרמרות
ועלהממשלהעלקשהביקורתהיתהמלחמהכדיתוךפלדה.כובעי
הם.לעתירםדאגוהםחברינו,מותאתכאבוהםבצבא.הבכירהררג

למטרהלהתגייסהאנשיםאתתובילשהשיחהשתבטיחדרךחיפשתי
משותפת.
שנאלצורביםחובשיםשהיומכיווןמוקטןגדודימסדרכינסנו
שלנו.ההרוגיםתשעתעלסיפרתיבכוננות.במקומותיהםלהישאר
לנוהיתהבהיריון.היומאלמנותיהםוארבענשואיםהיומהםשבעה
לתרוםמכולםביקשתיהשיחהבסוףילדיהם.כלשלמפורטתרשימה
אתלאסוףנשארהשלישותקציןלילדים.מתנותלקנותכרימכיסם
תגרוםלאשנוכחותיכדימשםהתרחקתימדויק.רישוםולערוךהכסף
השלישותקציןאליחזרזמן-מהכעבורלתרום.החייליםעלללחץ

לעצמותיארלאמאיתנואחדאףשקלים.אלפינאספונרגש.
גדולה.כהתהיהשההיענות

העץ"מןשנושרהעלה"
התנסיתילצערי,ראשון.משפחותלביקוריצאנובקרבותההפוגהעם

הפעםזוכאילוהרגשתיהקודםהניסיוןלמרותאבלבעבר,בזה
מוללעמודקשהליהיהשכולות.משפחותפוגששאניהראשונה

אתהילדיםעבוררכשהשלישותקציןהילדים.שלבעיקרהכאב,
ביקוריםשלאחדסיבובעשינוביותר.והיקריםהיפיםהצעצועים

לקראתהילדיםשלהבקשותאתרשמנוהזהבסבבמתנות.והבאנו
שביקש.המתנהאתקיבלילדוכלשניסבבעשינוהשני.הסבב

שההקדשההחלטתיהקדשה.עםספראחדלכלצירפתיכךעלנוסף
ילדיםספרגםהשארנוהתלבטותלאחרוספר.ספרבכלשונהתהיה

שייוולדו.הילדיםארבעתעבורכמתנה

***

תפקידםאתלבצעאנשיואתהמובילמלחמה,בזמןגדודמפקרעל

קשה.נפשילחץמוטלמינימליים,אמצעיםובהעדראישיסיכוןתוך
קשרדם,קשרנוצרנהרגיםאונפצעיםהאנשיםמןחלקכאשר
לכן,המתים.ועםהצאצאיםעםהמשפחות,עםהיום,עדהנמשך
היום.עדהמשךלהיש-ב-1973הסתיימהלאהמלחמהעבורי

***

שללקברוואניזאביקעוליםזיכרון,יוםבכלשניס,שלושיםבמשך
אליהמשפחותאחתאתהזמנתיהזיכרוןמימיבאחדהנופלים.אחד

כמתנהשהשארתיהספראתהביאהילדיםאחדהטקס.בגמרהביתה
לו.שכתבתיההקרשהפירושמהאותישאלהואנולד.שהואלפני
לווהסברתיהספראתפתחתיבזמנו.כתבתימהזכרתישלאמובן
רבינדראנאטשלמשירושנלקחהשכתבתי,ההקדשהמשמעותאת

היער."מחיילחלקנהפךהעץמןשנושרהעלה"טאגור:
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