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  הספר "ָמֵגן וְִצָ�ה" המביא את סיפורו של ניסים מגן (מכלוף), הושק ביד לשריון

"אלה היו הרגעים קשים ביותר. אבל האמנתי שיבואו לחלץ אותנו מהתופת הנוראה 
שנקלענו אליה. שלוש שעות המ"פ היה בידיים שלי כשהוא גוסס. איש לא הגיע לתת לנו 

קרב ממלחמת יום הכיפורים ברמת הגולן, שהמתין - הלוםהו סיפורו של ניסים מגן, עזרה." ז
  .סרן משה ניר ז"ל, שגסס בידיו ,שלוהנערץ לילה שלו ליד גופתו של המ"פ 

  
  יד לשריון, טוראי עומר כץ . צילום:אל"ם (במיל') שאול נגר

  

  
  .עמודים, כריכה רכה 124כריכת הספר ָמֵגן וְִצָ�ה, 

"מוקדש לחיילי צבא הגנה לישראל ולכוחות ביטחון כפי שכתוב בעמוד הפתיחה,  ,הספר
  .העומדים על משמר הארץ"

  052-8758070אפשר להשיג את הספר אצל ניסים מגן, מושב חצב. טלפון: 

  
  ערב השקה צנוע ביד לשריון

 ובהם חבר הכנסת ,, בני המשפחה וידידיםניסים מגןחבריו הקרובים של קבוצה לא גדולה של 
, מחבר הספר חברת הכנסת נורית קינןד"ר ענת ברקו,  דוד ביתן יו"ר הקואליציה, חברת הכנסת

, ָמֵגן וְִצָ�ההתכנסו ביד לשריון, להשקת הספר מזכ"ל תנועת המושבים דוד צור, , *ד"ר גבי אביטל
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קרב ממלחמת יום הכיפורים. הערב -על גבורת האדם בקרב עם עצמו, על הלום ,בערב מרגש

באולם המרכבה. הנחה את הערב איתן הנקין, חברו בנפש של  2017יוני ב 11התקיים ביום 

כליפה. איתן הנקין תושב גדרה, שימש מפקד מחלקת טנקים במלחמת - גיבור הספר ניסים מגן
  סים מגן ממושב חצב הסמוך לגדרה.יום הכיפורים, במחלקה שבה שירת ני

  

  
בערב השקת הספר. מימין: איתן הנקין שגם הנחה את הערב, נסים מגן והמחבר ד"ר גבי 

  אביטל

  
  המוטו של הספר הוא ָמֵגן וְִצָ�ה

עם נסים מגן, של נבירה ארוכות של המחבר ד"ר גבי אביטל שנים, של שיחות  15מסע מפרך בן 
הניבו ספר מיוחד ורגיש בנבכי הדברים שנכתבו על מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים, 

זה. "זה לא יהיה ספר מלחמה, זה יהיה ספר המתאר אנשים בדמותו של ניסים מגן, נהג טנק 

כך סיפר  ."1957, בשנת 7, לחטיבה (בפברואר) שרמן במלחמת יום הכיפורים, שהתגייס לצה"ל
, בהם מתאר ניסים מגן, 20-18המחבר בערב ההשקה, לאחר שקרא מתוך הספר בעמודים 

בלשונו העשירה, את ילדותו המאושרת מצד אחד בעיירה עמרוס שבלוב במשפחה עשירה, ומצד 
שני את סכנת המוות המוחשי שחווה שם, שהועיד ערבי מקומי לאביו ולו בבור סיד, ואשר הביאה 

שיח -הספר ברובו הוא דומותירים אחריהם את רכושם. כשהם שפחתו לעלות ארצה, מובני  ותוא
  מתמשך בין המחבר גבי אביטן וניסים מגן, המספר על חייו ועל המלחמות שבהן השתתף.

זה ניסים המנסה לגונן בגופו על  ,ָמֵגן וְִצָ�ההמוטו של הספר, ציין המחבר בערב ההשקה, הוא 

ז"ל, שנפצע בקרב ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים, ואשר גסס  המ"פ הנערץ שלו משה ניר
  למוות בידיו עד שבאו לחלצם לאחר לילה ארוך ומבעית.

מיטיב המחבר להביא את סיפורו של ניסים בלשונו הישירה של ניסים, כשהוא משלב בספר 
  קטעים כלשונם, שליקט על ניסים ממקורות שונים.
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ובעיקר לעתיד, אומר המחבר, כדי ללמוד מספר זה שהוא קמצוץ הספר מיועד לניסים, לקהל, 

מים של ספרים על המלחמות כאן. זה גם ספר לזכרם של אנשים ולרפואתם של אנשים שבאותן 

  שנים לא ידעו או לא טיפלו בצורה נכונה בתופעת "הלם קרב".
  

  ִמי ֶשָחַלם וְִהְתַגֵ ם ל� ַהֲחל�ם,"
  ק�ל ְמנְַ&ִחיםִמי ֶשָ%ַחם ַעד ֶשָ ַמע 

  ִמי ֶשָעַבר ֶאת ָ)ל ַהַ%יְָלה וְָר'ה א�ר י�ם,
  "ה-א ,א יַ+ִיַח ֶשנְִשַ)ח ֶאת ַהה�ְלִכים.

  
  )דידי מנוסי(מתוך "מי שחלם" שכתב 

  
  על הספר ָמֵגן וְִצָ�ה

  (ירמיהו מו, ג) ִעְרכ" ָמֵגן וְִצָ�ה, "ְג#" ַלִ ְלָחָמה
בצהריים, היום הרביעי למלחמה. לא הבחנתי שהגדוד שלנו נסוג. כך נוצר "השעה הייתה שתיים 

מצב שהושארתי עם המ"פ הפצוע לבד בשטח. מסביבנו, במרחק של חמישים עד מאה מטרים, 
הסתובבו חיילים סורים. היריות שלהם נורו מכל עבר. באוויר ריח של אבק שריפה. הסתכלתי 

גה. אלה היו הרגעים הקשים ביותר. אבל האמנתי מסביב ולא ראיתי אף אחד מחבריי לפלו

שיבואו לחלץ אותנו מהתופת הנוראה שנקלענו אליה. שלוש שעות המ"פ היה בידיים שלי כשהוא 
  גוסס".

מכלוף, לוחם שריון בארבע מלחמות. למרות גבורתו, למרות לחימתו העיקשת, איש -ניסים מגן
, שלושים ושלוש שנים אחרי 2006ד שלו, בשנת בו נרשם מסרון בטלפון הניי לא הכין אותו לרגע

" טלפון נוסף מערער את שלוותו של נהג, אויב לפנים, סע לאחור!'מלחמת יום הכיפורים': "
, שנהרג במלחמה: "שמענו שנשארת עם אחי עד ז"ל משה נירניסים. אחותו של מפקד הפלוגה 

  ?"רגע מותו. אתה יכול לספר לי מה עבר עליו בשעותיו האחרונות
החל מילדותו בארץ לוב, דרך מסע הקליטה  ,קרב- , הוא ספר על ניסים מגן, לוחם הלוםָמֵגן וְִצָ�ה

בארץ, צבא, מילואים, חקלאות, פוליטיקה, התנדבות ציבורית. ניסים לוחם באשמורת ראשונה 

ובהן הוא  ,צמד מילים גסות בימים ההם .בקרושנייה ושלישית בעיניים פקוחות, ללא שינה. הלם 
שנים. תמונות הקרב שבות ולא מרפות, אבל ניסים נחוש לנצח. הוא מלווה  44נאבק כבר 

מבוגרים, מדריך ומסייע, ומזכיר מושב כאן, ויועץ ללא שכר שם. יום בכנסת, יום במועצה, דואג 
  גן וצינה לכל החוסים בו.מלאחרים עד אשר עצמו נשכח לגמרי. אבל זהו בדיוק ניסים מגן, 
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  1957ניסים מגן (מוקף במעגל) על זחל"ם, ביום העצמאות, 

  
  אקדמות מילין

  בהקדמה לספר כותב המחבר ד"ר גבי אביטל:
זיכרונות מן העבר מעלים אצלנו תחושת געגוע, התרפקות אל ימים שקטים יותר, אל ילדות 

  הזה.קסומה. המציאות מעט אחרת, במיוחד אצל אלה שהעבר מתמשך אצלם עד עמם היום 
קרב ממלחמת יום הכיפורים, הוא אחד מאלה שתעתועי הזיכרון -מכלוף, הלום-ניסים מגן

והנוסטלגיה החביבים, משטים בו עד היום. ניסים לא ישן בלילות, כמעט. קרבות אש, הרוגים 
  ופצועים הם חלק נכבד מחלומותיו, שאינם אלא הזיות.
פתי אליו, יותר נכון, הוא אליי. שעות על גבי סיפורו של ניסים טלטל אותי מהרגע הראשון בו נחש

  שעות של שיחות על העבר ועל ההווה, ואיך שניהם ישפיעו על העתיד.
נחשפתי לאישיות מרשימה, שאיננה חושפת את צפונותיה אלא אם כן פענחת את אמרות השפר 
 והסיפורים הקצרים המלמדים על ניסים מגן. האיש אשר שכב בתחתית טרסת אבנים ברמת

הגולן בחשיכה איומה, מפני הכדורים הסורים, כאשר המ"פ שלו נופח את נשמתו אחרי שנפצע 

מפגיעת פגז בטנק. האיש אשר רץ בדילוגים תחת אש להוציא את גופת חברו לגיוס מתא 
המפקד בטנק השרוף, האיש אשר חדר אל טנק סורי שרוף בשטח האויב כדי להעביר מודיעין 

מכונה, המזכיר של המושב ושל -אשר משפר מערכות בקשרי אדם בזמן אמת. זה אותו האיש
מושב אחר, האיש אשר שבחיו הולכים לפניו, והם מוצגים כתעודות נייר בסוף הספר, והם מעט 

  מן המעט.
הספר מיועד לספר את גבורותיו של האיש וגם את חולשותיו, ובמיוחד את יכולת העמידה 

  בכוחות גדולים ממנו.
- הנמצאים בספר נכתבו מעל במות שונות, העדפתי להביאם כלשונם עם הדותיאורי הקרבות 

  שיח שביני לבין ניסים.
שספר זה יהיה זיכרון לנופלים ולפצועים ובמיוחד פצועי הנפש שטרם הגליד פצעם., למען 

  הדורות הבאים.
  

  מדברי חברת הכנסת ד"ר ענת ברקו
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בעברה במפקדת גייסות השריון ובאוגדה חברת הכנסת ד"ר ענת ברקו, סא"ל במילואים, שירתה 

  , ונכחה באירועים רבים ביד לשריון.252
אני רואה כאן אחוות שריונרים, אמרה בפתח דבריה, עם ניסים מגן בטנק השרמן. יש משהו 
בעוצמה של הפלדה הקרה הזו, של הטנקים, ולוחות הזיכרון עם השמות הבלתי נגמרים, שמות 

חללי השריון שבדרכם סללו לנו את הדרך. הדרך שעשית, ניסים, מלוב עם המשפחה, עם 
הן עיצבו לך חוט שדרה של לוחם שם, לא החלישו אותך, להיפך! הבעיות והסבל שהיו כבר 

שלחם בארבע מלחמות וגידל ילדים שלוחמים בצנחנים ובשריון. הדרך הזו נתנה לך את הכוח. 

מתווים לנו את הדרך. אתה מעניק לזולת בני דורך, ניסים, ואתה בדרכך הצנועה, המופנמת, 
במילואים אחרי הפציעה שלא היית מודע לה. וממשיך להיאבק למרות הקושי וממשיך לשרת 

באותה עת לא ידעו מה זה הלם קרב והחיילים התביישו להגיד שמשהו בחייהם מתפרק. 
הסיוטים, הריחות והאירועים חוזרים אליהם והם לא יודעים להגדיר מה עובר עליהם. זה היה 

דורך על נתינה אין קץ, על  דור שלא העז להביע כאב. אני מצדיעה לך ולפועלך, ניסים, ולכל בני
שהארתם לנו את הדרך והאמנתם באהבת הארץ. בשריון אומרים 'האדם שבטנק ינצח' ואתה 

  ניסים, ניצחת! המושבניק מחצב ניצח!
  

  
  חברת הכנסת ד"ר ענת ברקו נושאת דברים

  
  חברת הכנסת נורית קורןמדברי 

ובמלחמת יום הכיפורים הייתה ילדה חברת הכנסת נורית קורן סיפרה כי במלחמת ששת הימים 

ואחר כך נערה ומאוד הושפעה מהסיפורים על מה שעברו החיילים, וכי הספר שכתב ד"ר גבי 
אביטל חשוב מאוד כשהוא מביא סיפור מיוחד זה לידיעת הציבור וכי יש להביא את סיפוריכם של 

  כלל החיילים לציבור, כי זו המורשת שלנו.
  

  יתן, יו"ר הקואליציהדוד בחבר הכנסת מדברי 

ניסים מוכר לי עשרות שנים ועד לאחרונה הוא מעולם לא סיפר לי את שעבר עליו וכתוב בספר. 
ספר זה הוא סגירת מעגל מבחינת ניסים וחשוב מאוד מבחינתו. במלחמת יום הכיפורים היה 

ב יותר. המספר הגדול ביותר של הלומי קרב. המדינה לא ידעה אז לטפל בכך וכיום מטפלים טו
עלינו להבין שאנשים שהשתתפו במלחמות ומשתתפים במלחמות הם הגיבורים שלנו ויש 
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להמשיך ולעזור לנם לאחר המלחמה, כי רק כך נוכל לשמר את המוטיבציה של הלוחמים 

  היוצאים לקרב ולמלחמה.
  

  
  חבר הכנסת דוד ביתן, יו"ר הקואליציה, נושא דברים

  
  המושביםכ"ל תנועת מדברי מאיר צור, מז

ניסים, מעבר לסיפורי הגבורה שנחשפו כאן הערב, אתה מסמל אחד מתוך הגיבורים האמיתיים 

שהקימו את המדינה. האנשים שבאו לכאן לבנות את הארץ, כפי שאימא שלך האמינה שפה 
צריך לבנות את הבית לעם היהודי, ואתה מסמל את כל הדרך, את אהבת הארץ, את אהבת 

ארץ ישראל היפה מאז  -ית קרוב לחקלאים, היית שותף לביטחון המדינה האדמה. כל החיים הי
  ועד היום. אנחנו מצדיעים לך ואוהבים אותך.
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  מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים, נושא דברים

  
  כ"ל תנועת המושביםמדברי איתן בן דוד, לשעבר מז

בתפקידיי התקדמתי הרבה ומאז יש בינינו ידידות עמוקה עד היום.  1987-את ניסים הכרתי ב

בזכות ניסים מגן ובזכות אנשים שכמותו, אלה האנשים שחנכו אותנו והובילו אותנו ואת זה לא 
 ;הכוונה ותמיכה ושוכחים. כתבתי משהו שקראתי לו "ניסים מגן בשבילי". ניסים מגן בשבילי ז

ושל  סמל של מושב חצבזה ניסים מגן בשבילי  ;ניסים מגן בשבילי זה עזרה, סיוע, ובעיקר פרגון
ניסים מגן בשבילי זה  ;תרומה לציבור ואהבת הזולת זו ניסים מגן בשבילי ההתיישבות כולה;

 ;ניסים מגן בשבילי זה חבר, זו תרומה לקהילה, דוגמה לתרומה לקהילה דיג;אהבה לספורט, ים ו
זו שמחת חיים,  ניסים מגן בשבילי ;ניסים מגן בשבילי זה אהבת המדינה מעומק הלב ומהעיניים

וניסים מגן בשבילי זו המשפחה. בכל השנים שהכרתי אותך לא ידעתי שמתחת  ;כך ראיתי אותו

לפרופיל של האדם המדהים הזה מסתתר ילד קטן שעלה מלוב, התגייס לחיל השריון המפואר 
ביום הכיפורים נקלע  , שבאחרונה שבהןשלנו, לחם בו ללא חת בארבע מלחמות ישראל

קשה מנשוא. את המלחמה האחרונה הוא שרד בעודו מסוכך על מפקדו האהוב משה  לסיטואציה
אתה  -האירוע הזה במלחמה גבה ממנו את המחיר של ילד קטן. ניסים מגן בשבילי  ניר ז"ל.

גיבור אמיתי וראוי לכל שבח, המסמל את תקומת ישראל המופלאה בעת החדשה. שא ברכה 
  והצדעה.
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  סים מגן. חברים בלב ונפש וחבוקים כל החיים ולא רק על הבמהאיתן הנקין (מימין) ונ

  
  , ראן כאן.43לכתבה על נסים מגן בביטאון שריון, בגיליון 

  
  מערב ההשקה. צילום: טוראי עומר כץ, יד לשריון קישור לצילומיםלהלן 

F1KAJwGSAMNgas9https://goo.gl/photos/yF 
  

. דוקטור להנדסת אווירונאוטיקה ופובליציסט ישראלי. 1959 נולד בשנת לגבריאל (גבי) אביט *

 בעבר שימש המדען הראשי של משרד החינוך, ויושב ראש חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי.
  .7בחטיבה  82גבי אביטל היה קצין הקשר הראשון בטנק המרכבה של גדוד 


