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 *סיפורו של ניסים מגן - בחושניה חורשת האיקליפטוס
חורשת האיקליפטוס בשירה הנודע של נעמי שמר היא על חוף ירדן סמוך לכנרת, אך לחייו של 

שם עבר  ,ברמת הגולן שליד חושניה , חדרה חורשת איקליפטוסים59ניסים מגן, מפלוגה ד' של גדוד 
 הכיפורים מלחמת יוםמאז חוויה שטלטלה קשות את חייו 

 
 אל"ם )במיל'( שאול נגר

 
, אך אנשיו הפכו למשפחה מלוכדת הממשיכה 8511פורק בשנת  -שהיה ואיננו  59גדוד השריון 

 קשות פגיעותבפעילות שנים רבות אחרי השירות המשותף. במלחמת יום הכיפורים סבל הגדוד 
 יום במלחמת קיבלה 59שאליה השתייך גדוד  4חטיבה . חושניה באזור ת איקליפטוסיםבחורש

ביום א' היו אנשיה מוכנים לתנועה לרמת הגולן. בבוקר למחרת  .בבוקר בשבת גיוס פקודת הכיפורים
מהגדוד טנקים  81על שרשרות מכורדני לגשר אריק שמצפון לכינרת. רק  59בהעדר מובילים נסע גדוד 

 בפריצה השתתף 98-אם עם טנקי שרמן הגדוד .מאוחר יותר והצטרפו בדרך נתקעוהגיעו והיתר 
 מאד חזקה מדויקת סורית באש נתקל הוא בוש ,השמאלי באגף ובהתקפה קיימתה קרןה בצומת
 הפגיעות. ההתקפה את ולהפסיק אותם לחלץ ונאלצו מהגדוד לוחמים הרבה נפגעו .21-טי מטנקי
 מהלכים עודב השתתף הגדוד. חושניה באזור תי גזעת איקליפטוסים עבו  בחורש היו בגדוד הקשות
, לוחמים עשרה ה איבד הגדודוהסביב חושניה בקרבות. יהיהטע מהלכיבו 881 מוצב כיבוש לכיוון

 ם"מימ 1, מ"פ ד' רס"ן חיים בוארון וסרן משה ניר "פיםמ 1, סא"ל יעקב נויפלד דמג"הביניהם 
 .צוות אנשי וחמישה

תושב גדרה. שניהם הכירו  איתן הנקיןהיה הנהג בטנק של המ"מ  , תושב המושב חצב,ניסים מגן
שם בבית ספר,  לגדרה כדי ללמודמחצב מילדות בעת שניסים ערך את המסעות היומיים שלו ברגל 

מן האירועים הקשים במלחמת יום הכיפורים  עד היום. קרובה ואמיצה חברותומאז נקשרה ביניהם 
קשה מנשוא ורק בשנים  שעבר ניסים מגן הוא יצא פגוע גופנית ונפשית. המאבק בפגיעה נפשית היה

 האחרונות מסתמנת אולי רגיעה כלשהי.
 

 
 נגרש.  :צילום. ידידות רבת שנים בלב ובנפש -ניסים מגן )מימין( ואיתן הנקין 

 
 סיפורו של ניסים מגן

הוריו ובני עלה לארץ מלוב עם , 8594בפברואר כיום, שריונר שהתגייס לשירות חובה  44מגן בן  ניסים
ם משפחתו המקורי היה ש   בעקבות איומים של הערבים המקומיים על חייהם., 8545בשנת משפחתו 
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אך בעקבות הטלטלה הקשה שעליה יסופר, ובמאמץ וחבריו בשריון קראו לו מכלופה,  ,מכלוף
 להתחמק מהתמודדות עם אירועי מלחמת יום הכיפורים הוא שינה את שמו למגן.

נשוי ואב לשניים, נהג טנק בפלוגה ד' של המ"פ הנערץ  59במלחמת יום הכיפורים היה ניסים, אז בן 
איתן הנקין חברו מילדות. איתו בטנק היה גם התותחן אסף שמעוני. משה ניר ז"ל, בטנק של המ"מ 

כשנאלץ  ,בהיותו ילד "רכש"מוצלח כשבעברו רק הניסיון שאירועי המלחמה הפכו אותו גם לחובש 
בעדר של המשפחה, באמצעות חתיכת ענף או לוח עץ  ,ששברה רגלאיזו עז בבאופן מאולתר  לטפל
לחמה חבש פצועים מיחידתו עם תחבושת אישית ותיק עזרה כך במ ופיסות בד מאולתרות. שמצא

 ראשונה.
שהצליחו , 59מגדוד ליד גשר אריק שבצפון הכנרת, עם מעט טנקי שרמן חסרי פריטי זיווד חיוניים 

רואים אנשי הגדוד חבלנים מכינים את גשר אריק להגיע על שרשרות ממחנה כורדני שמצפון לחיפה, 
לא רוצים לתת להם לרדת לטבריה" ענו החבלנים לשאלה מה קרה. לפיצוץ. "הסורים כבר פה, ו

יורדים  ,פתאום ניסים מגן רואה שני חבר'ה בשירות חובה, אחד מחצב אחד מגדרה, עם ג'יפ תול"ר
מהרמה. מה קרה? למה אתם יורדים? המלחמה בגולן ולא בטבריה. אל תעלה, כל מי שעולה נהרג. 

, בסדיר זה נכון, אבל הצבא שלנו בנוי על המילואים, הסדיר רק חבר'ה אתם צודקים, אמר להם ניסים
 להחזיק את הקו לכמה שעות. אנחנו הגענו ותראו מה נעשה להם.

 

 
 ממלחמת יום הכיפורים 59האנדרטה ברמת הגולן לחללי גדוד 

 
ביום הרביעי למלחמה נפצע המ"פ לא עבר זמן רב והפלוגה של ניסים מגן מצאה את עצמה בלחימה. 

ופונה לאחור. כשהביאו אותו, מספר ניסים, ביקשתי מצרור של מקלע מטנק סורי משה ניר קשה 
אלא בצד ליד טרסה של אבנים, שלא יראו שהמפקד האחרים לא לשים אותו ליד הפצועים שמאיתן 

המכנסיים שלך יורדות. שמתי אותו על אלונקה  -פצוע, כי אם אתה רואה שלמפקד שלך קרה משהו 
ולדבר איתו, שהנה עוד מעט בא הליקופטר ויפנו  וכיסיתי אותו, חזרתי אחר כך לשטוף לו את הפנים

אותו, ואין לו מה לדאוג. בערך בשעה חמש אחר הצהרים אני מרים את הראש לראות מה קורה עם 
ק"מ אחורה  4כל הפצועים, כל הטנקים, לסגת איזה  -החבר'ה שלי. התברר כי קיבלו הוראה לסגת 

כעבור כשלוש שעות מאחורי הטרסה נפטר משה . אני ומשה ניר המ"פ הפצוע -ולתדלק. נשארתי לבד 
כשראו הסורים שהישראלים נסוגים, קיבלו אומץ התקדמו ה לסעוד אותו. סמפצעיו כשניסים עוד מנ

אלוהים ישמור, זה הסוף. אמרתי לעצמי שאם אני  :וחושב, . אני מסתכל, מספר ניסיםלכיוון שלנו
יהרגו אותי. אם אעזוב את גופתו של  -כיר סיסמה הולך וחוזר לגדוד, אני לא יודע לאן הלכו, לא מ

אולי יאכלו אותו זאבים או שועלים ולא אסלח לעצמי כול החיים. אמרתי לעצמי שאיתן  -משה 
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)הנקין( בחיים לא יעזוב אותי, הרי גדלנו יחד, למדנו יחד באותו בית ספר, שיחקנו יחד באותה קבוצת 
ברים, הם הולכים לים ביחד לתפוס דגים ולעשות חריימה כדורגל וגם הנשים חברות טובות הילדים ח

על האש על שפת הים. הוא בחיים לא יעשה לי דבר כזה, הוא יבוא בכול מצב שלא יהיה, גם אם פצוע 
הוא יבוא להציל אותי. הדרך הכי טובה בשלב הזה היא להתחפש למת להתכסות עם גופתו של משה  -

 וכך עשה. ניר באותה שמיכה ולשכב.
אני שומע פס..פס..פס..פס.. ומאותתים בפנסים של עיני חתול. שעות  84, כעבור ארבע לפנות בוקרב

משה והחזירו גופתו של לקחו את האלונקה שמו אותי ואת  אנחנו פה, בואו מהר. ,חבר'ה אני פה
 ואיתן ?השארתם אותימה  ?אתם מטורפים ,תגידובגדוד היו סקרנים לשמוע מה היה.  אותנו לגדוד.

רק אחרי שכבר היינו פה, את זה , וידענו שאתה והמ"פ חסרים רצינו לחזור מיד כשהרגשנו :אומר לי
אם  אישר לבוא. עייפים)הסורים( שכולם כרק בארבע לפנות בוקר ו, לחזור לאשהמג"ד נתן הוראה אך 

 המלחמה. וז -טוב, לא יסתדרו  -הם יסתדרו 
ושך. הרופא הגדודי בודק ואומר לאיתן: תהיה גנגרנה, עבור זמן לא רב נפצע איתן המ"מ ברגלו. חכ

 איתן נחבש והעלו אותו על זחל"ם, אך הוא ירד חבוש מהדלת הקדמית וחזר לטנק. אתה חייב פינוי.
. ובשירות המילואים כעבור זמן לא רב נפגע המ"פ חיים בוארון שהיה ידידו של ניסים משירות החובה

ז"ל היה מושבניק מנווה ימין שליד כפר סבא, שהתגייס עם ניסים לשירות חובה בשריון.  חיים בוארון
היו לי איתו המון דברים יחד. שנינו היינו ילדים קטנים שבאו מטריפולי שבלוב, מספר ניסים, שמחתי 

ניסים הגיע לטנק של בוארון במרחק של ומאוד הערכתי שהיה קצין. הצוות בטנק של בוארון נטש. 
חצי קילומטר כשהוא רץ בתוך שטח האש, וגילה שחיים בוארון נהרג. הוא טיפל בגופה ככול שיכול כ

היה אך לא יכול היה לחלצה. בוארון היה גדל גוף, אולי מטר תשעים וחמישה סנטימטר ומשקלו 
כמאה ועשרים קילוגרם. הוא חזר וביקש ממספר חיילים להצטרף אליו לחילוץ הגופה. תוך איום 

 גייס למשימה עוד שלושה וחזר איתם לטנק להביא את גופתו של בוארון. בנשק
 

 
 פלוובנ 33בן , סרן משה ניר ז"ל, המ"פ של ניסים מגן

 
אחרי שחזרתי בערב, מספר ניסים, באו ואמרו שרוצים מתנדב שילך אחרי קווי אויב וידווח לנו עם 

חוץ מאני ש לעצמישעות. אמרתי  81או  81מכשיר קשר מה הוא רואה, וניתן לגדוד לנוח לפחות איזה 
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פעם מגרד את  ,פעם למטה ,ל מי שמסתכלים עליו מסתכל פעם למעלהוכשרואה משחק. פתאום אני ל
אמרתי אין דבר כזה, אני הולך. אני יודע איך . אמר לי לאואיתן לא אני. הגיעו אליי  -הראש, יעני 

לי  הראואחזור. לקחו אותי לאוהל ואני אלך  ,. אמרתי לא נורא, אמר איתןאבל עכשיו חזרת .לחזור
לא עושה שום  ,לא לוחץ ,אתה לא מדבראומרים לי לוחצים עליו ככה במשבת, ו חור,ש מכשיר קשר

 -דבר, רק אם אתה רואה את הסורים מתקרבים עם הטנקים לכיוון שלנו. אם אתה לא רואה כלום 
, בשתיים עשרה בלילה בשטח אתה לא מדווח על כלום. בשעה שתיים עשרה בלילה זורקים אותך

תגיד לי  ושאלו,לקחו אותי  .באים לאסוף אותך. אמרתי בסדר ,רבע שעותאחרי עשרים וא ,למחרת
לא, אתה לא מתאים. מה  אמרתי כן, יש לך ילדים? אמרתי כן.אתה נשוי? אמרתי כן, יש לך הורים? 

אני חוזר? תשמע אתה  ?זה לא מתאים? אני אמרתי ליד כל החבר'ה שלי שאני הולך, פתאום אני שפן
. זה םאין סיכוי שמישהו יחזור מש ,עזוב אותך ,ילדים יתומים ,אישה אלמנהמשאיר הורים שכולים 

בסדר אני הולך. לקחו אותי בשתיים עשרה בלילה. בזמן הנסיעה בזחל"ם אמרו קפוץ, שלא לעורר 
. קפצתי הסתכלתי איפה הטנקים שלנו, נכנסתי לתוך אחד הטנקים, נשארתי האויבתשומת לב של 

ל וכמ .שומע אם יש רעשומסתכל דרך הפריסקופים, מסתכל אני ו ,שנה כמובפנים מת מפחד, כל דקה 
. אתה לא , ממשיך ניסים בסיפורורשרוש הכי קטן אתה הולך למות מפחד שהנה באו להרוג אותך

 חזרתי.ושעות באו אספו אותי  14אוכל ולא שותה ולא יישן ולא משתין. אחרי 
אדם. אחד מהם היה מט"ק שנעדר מן הארץ כחמש לקראת סוף הלחימה הגיעו תגבורות של כוח 

שנים ולא היה מיומן בהפעלת טנק. צרפו לצוות שלו את ניסים כנהג מנוסה, איתן המ"מ הסביר לו 
לעקוב אחרי סימני הדגלים ולחקות את המפקד. כבר בעת הכנת הטנק לתנועה צודד המט"ק את 

היד של נסים מתרסקת והוא משמיע צווחה.  הצריח בעוד ניסים עם יד בחוץ בשלבי סגירת מדף הנהג.
ביקש שיביאו שני קרשים, בידו השנייה קשר לעצמו את היד עם תחבושת אישית, קיבע עם "משולש" 

. כשנגמרה הלחימה היד כבר "הרי יש לו ידיות ויהיה בסדר" בד ואמר שאפשר לנהוג עם יד אחת
 פת.וניסים נשלח על ידי איתן לבית החולים בצ התנפחה מאוד

 
 המלחמה הארוכה שלאחר המלחמה

בצפת הרופאים צחקו על החבישה ואחד מהם מטיח בניסים: יש לך הלם קרב, אתה חייב ללכת 
האחיות ציירו לאשתך להגיד לה שאתה בריא ולהראות לה שרק היד נפגעה. שמו לי גבס וחתמו עליו, 

אתם גיבורים.  -סיכולוגים ואמרו . נשלחתי לווינגייט. באו פפרחים, יעני יצאת בנס מהסיפור עליו
משוגע. אני משוגע? נפשי זה משוגע. אמרתי אני לא משוגע,  -טוב, מה זה הלם קרב? אמרו נפשי, נפשי 

אני לא רוצה. הגעתי הביתה אחרי שלושה חודשים בווינגייט, אשתי אומרת לי שהגיעו מעטפות עם 
מתעסק עם זה. כל פעם היו שולחים ואנחנו צ'קים. אמרתי אל תיקחי גרוש אחד, עזבי אותי אני לא 

אוספים ומחזירים. פתאום אני מקבל זימון לוועדת צל"ש. קוראים בשמי ניסים מכלוף, ברחתי 
 אמרתי לא, אני לא רוצה כלום והלכתי. 

היו באים לבקר אותי אלה שחבשתי אותם, וכול פעם שבאו נזכרתי ביריות, בקרבות ובהרוגים ובבשר 
הייתי הולך למות. שבע שנים לא אכלתי בשר. שאלתי את  -רואה בשר בקר באטליז  שראיתי. הייתי

אשתי איך ניפטר מהסיפור? אני אחליף את השם וכל מי שיבוא, תגידי לו שאני בבית חולים. וכשהיו 
באים להודות לי על זה שחבשתי אותם ועזרתי להם, אשתי אמרה שאני בבית חולים אך הייתי 

בא מתחת למיטה, רק שלא יראו אותי. מיד אחרי זה פורסם בגדוד שאני מתחבא בארון, מתח
אני איתן הנקין ותליתי את עצמי. פורסם שהשתגעתי ואשפזו אותי בביה"ח למשוגעים, ויותר מאוחר 

אני עובר למדרכה השנייה, או שהוא עובר  -שני בגדרה באחד וכשהיינו נתקלים ידידי נפש, הרי 
 , כדי לא להיזכר במלחמה.רים אחד עם השנילא מדבולמדרכה השנייה, 

הלכתי לצבא ואמרתי חבר'ה הנה הצ'קים ואת ההזמנה לצל"ש, אני רוצה לוועדה רפואית. אני בריא 
ושלם וטוב ועובד וחי והכול מצוין. קפצו על המציאה! במקום להגיד זה בן אדם פסיכי לגמרי, אמרו 

 ו את הצ'קים, מצוין הכול בסדר.וואלה יופי. הורידו לי את אחוזי הנכות, קיבל
באתי לגדוד, אני רוצה לשרת בצבא, אמרו לי אתה לא יכול, היה לך הלם קרב ואסור לך לשרת. אין 
דבר כזה, אני חייב. כתבתי מכתב לדדו שהיה רמטכ"ל. אמרתי שאני רוצה לשרת ביחידת מחסני 

שנים  14וכך שירתתי עוד חירום, בכל מחסני חירום בארץ. בהתערבות של דדו קיבלו אותי, 
עם השנים, אני הולך ללמוד,  במילואים. ועשיתי את המוות ליר"מים ודאגתי לכשירות למלחמה.

מתקדם, עושה דברים, נעשיתי מנהל כוח אדם, מנהל מפעל, עשיתי דברים בחיים, הייתי מנהל 
 הקשר עם חבריו ללחימה נותק. המעברים של רצועת עזה ותרקומיה והכול בסדר.

השאיר לו מישהו הודעה במשיבון: "נהג, אויב לפנים, סע לאחור". הרי רק  1112-באחד הימים ב
טנקיסטים מדברים כך. החזרתי צלצול. בצד השני היה אסף שמעוני, התותחן בטנק שלי במלחמה. 

נפגשנו והתחבקנו והתרגשנו.  אחר כך הגיעו עוד טלפונים: מכלופה, אנחנו רוצים לבוא לבקר אותך.
עבור זמן לא רב התקשרה אחותו של משה ניר ז"ל, הבן שלה עומד להתגייס ועורכים ערב לזכרו של כ

משה. לא עזרו לניסים ניסיונות ההתחמקות והוא הגיע. אני מגיע לבית הקברות, מסתכל על הקבר של 
משה, פתאום יש טרסה, רווח וקבר. פתאום מתחלף הצבע של המקום באבני בזלת במקום אבן 
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למית, והקבר כאילו התפוצץ ומשה יוצא מהקבר ומחייך. מה זה השתגעתי לגמרי? באמת ירוש
השתגעתי כנראה. אמרתי חבר'ה קחו אותי הביתה, לא נשאר פה דקה אחת. לקחו אותי הביתה. 

אלוהים ישמור. עברו עוד מספר ימים  -בלילה אני מנסה לישון, ולא ישן. כול רעש, כל דפיקה בדלת 
 פקד.ולא מתואני לא ישן 

שנים באים אומרים  54תגיד לי אתה בסדר? שאלה הפקידה, אחרי הלכתי למשרד הביטחון ברחובות. 
אני לא בסדר? אמרתי לה חמודה, החזרתי את הצ'קים, החזרתי כסף למדינה, סירבתי לקבל צל"ש 

מחייגת אליי רמטכ"ל, אני לא מחפש היום שתיתנו לי שום דבר, רק שתראו לי ותעזרו לי. אחרי שבוע 
אומרת לי, שמע, מצאנו את התיק שלך וכתוב עליו 'המשוגע', יעני חבל על הזמן, אין לך מה לחפש 
אצלנו. הגעתי לוועדה רפואית באיכילוב, ביקשתי לספר מה עובר עליי. אנחנו רק וועדה רפואית, 

צאתי תעודה, תספר למישהו אחר, תוציא רק תעודה מזהה, תוציא את רישיון נהיגה, שזה אתה הו
 בסדר, לך הביתה אתה נכה צה"ל.

אני רוצה לטפל בך, אני  -אמר לי  .1העבירו אותי למנהל מרפאת הנפש של צה"ל לד"ר יהורם בן יהודה
או שזו את הסיפור  שיאמתיש מישהו חי מהקצינים ושאל האם  רוצה לשמוע ממך. שמע את הסיפור

ה בוכבינדר מהמחלקה וד"ר בן יהודה הציע להם ? כך הגיעו לספר לו גם אסף שמעוני וגדליאגדה
ובסיוע יד להכין סרט על הסיפור האישי של ניסים ועל סיפור הגדוד. בסיועו של אביגדור קהלני 

לשריון, הפיקו אנשי פלוגה ד' של סרן משה ניר ז"ל,  לפני כשש שנים, סרט תעודה מרגש על פעילותם 
יוסי שילי הפקות, צלם ועורך גבי חיון, יוזם הרעיון  במלחמת יום הכיפורים. הסרט הופק באמצעות

ד"ר יורם בן יהודה, ובסיוע יד לשריון ולשכת השיקום של משרד הביטחון. בסרט מעידים איתן הנקין, 
אנשי פלוגה ד', שחזרו לזירת הקרב ברמת הגולן  -ניסים מגן, גדליה בוכבינדר ואסף שמעוני 

 ונה ביד לשריון במעמד אנשי הגדוד.ולהתרגשות הגדולה. הסרט הוקרן לראש
 

 
 "59של הקרב הקשה. מתוך הספר "סיפורו של גדוד הטנקים חורשת האיקליפטוסים בסיומו 

 
: מורשת קרב זו מספרת קטע קטן מסיפורם של לוחמים שעברו קרבות קשים ניסים מגן מתוך הסרט

ובו התגלתה אחוות הלוחמים בצורות נפש, רוח התנדבות, גם ברגעים הקשים ביותר, למען הצלת 
רגשנו שהפוליטיקאים מכרו החברים ולהצלת מדינת ישראל מחורבן בית שלישי. וזאת למרות שה
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 -רק בזכות הנופלים, הפצועים והלוחמים אנו חיים במדינת ישראל. לדורות הבאים  -אותנו. לסיכום 
 תשרתו את המדינה כי אין לנו מדינה אחרת.

 

 
באזור חושניה התנהל אחד הקרבות הקשים שידע הגדוד. ציור מתוך הספר "סיפורו של גדוד 

 "59הטנקים 
 

 האם תם ונשלם?
המאבק הנפשי נמשך גם כיום. החיים אמנם נראים רגועים, אך את הצריבה הנפשית קשה להסיר 

סיפורו של ניסים אינו היחיד ממלחמת יום הכיפורים ומשאר המלחמות והפעילות של  לחלוטין.
 צה"ל. מי ייתן ולא נדע עוד מלחמות.

 
 סרטון לזכרו של סרן משה ניר ז"ל ראו בקישור זה: 

Ni0tLcSM-http://www.youtube.com/watch?v=Hm 
 " הבאנו בגיליון שריונאים רעותול ללוחמים מופת - 59 הטנקים גדודכתבה על הגדוד בשם "

 .1181, בפברואר 41"שריון" 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Hm-Ni0tLcSM
http://www.youtube.com/watch?v=Hm-Ni0tLcSM
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 דברי מפקדים שפיקדו על הגדוד בעבר 
 תא"ל )מיל'( מוטקה ציפורי 

)הראל(. הגעתי  81בחטיבה  59, קיבלתי מינוי למג"ד 21-במסגרת תפקידי בחיל השריון משנות ה
לגדוד ונפגשתי עם צוות אנשים מעולה, אשר שוררת בתוכו רוח חברית ונאמנות לצה"ל. לא היה 
מקרה בגדוד של חיילים משתמטים משירות מילואים, משנקראו אליו. נראה לי ששני האנשים 

 צביקה דהביקר בגדוד, פרט למ"פים שהיו מסורים מאוד לתפקידם, היו הסמג"ד שהשפיעו בע
. הם יצרו בגדוד אווירה של חברות ומסירות. השיא שלי בגדוד היה כשיצאתי יוסי אשתרוהשליש 

איתם לחודש אימונים בנגב. האימונים היו אינטנסיביים וניצלנו אותם היטב, מבחינה רוחנית וטכנית 
. בתרגיל נכח מפקד גייסות השריון 111מונים, השיא היה תרגיל דו צדדי נגד חטיבה שריונאית. באי

. בתרגיל זה העמדנו בפני החטיבה קשיים עד שנוצרה ערבוביה אידי אמין, שנלווה אליו אורח, דדו
ומפקד גייסות השריון ביקש ממני להוריד לחץ ולתת לחטיבה לעבוד. בסיכום, הגדוד יצא במצב רוח 

. אני מקווה 59הישגיו במלחמת ששת הימים מימשו את ציפיות המפקדים והחיילים של גדוד מרומם ו
. ברכותיי לחיילי הגדוד ומפקדיו 59שאם נזדקק, לא יפלו ברמתם הישגי הגדודים כיום מהישגי גדוד 

 בעבר ובהווה.
  תא"ל )מיל'( אשר לוי 

. הייתה זו חטיבת החי"ר 8524 בה עד שלהי יושירת, 8521בתחילת  81התמניתי למפקד חטיבה 
היה העוגן המרכזי של  59הוותיק שובץ בה. גדוד  59הראשונה שהוסבה לחטיבה ממוכנת, וגדוד 

החטיבה, והגיע כגדוד מילואים לרמה גבוהה של כשירות הודות להרכב האנושי, לרמת המפקדים 
 4, יחד עם חטיבה השתתף הגדוד עם החטיבה בפיקודי 8524ולמוטיבציה של חייליו. בתחילת 

חטיבתית בהבקעה לעומק -הסדירה ויחידות סיוע ואוויר, בתרגיל "רשף", שהיה תרגיל במסגרת על
מערכים מבוצרים, בתנאי שטח קשים. הגדוד, כמו יתר יחידות החטיבה, זכו לשבחיו של מפקד גיסות 

בהתפתחות החטיבה  . זכורות לי השנתיים ההן כשנים חשובותהאלוף דוד אלעזר )דדו( ז"להשריון 
 והכנתה למלחמה ואף מהנות.

 )אלוף )מיל'( מנחם מרון )מנדי 
הפכו למשפחה מלוכדת הממשיכה בפעילות שנים רבות אחרי השירות המשותף, ואפילו  59אנשי גדוד 

אחרי פירוק הגדוד והורדתו מסדר הכוחות של השריון בצה"ל. מעטות היחידות שהתמידו תקופה כה 
שותפת. דרושים לכך אנשים מיוחדים ועבר משותף שצרב בתוכם את אחוות ארוכה בפעילות מ

 התברך בשניים אלה בשפע. 59גדוד  הלוחמים ורעות עמוקה.
בעת ההכנות לקראת מלחמת ששת הימים, ממש עד ימים ספורים  81נפל בחלקי לפקד על חטיבה 

בזמן שנדמה היה שתקופת  לפני תחילת המלחמה, עת נקראתי למלא את תפקיד קצין השריון הראשי,
ההמתנה הולכת להתארך. ראיתי אתכם באימונים שקדמו למלחמה, שהודות להם הגדוד היה מוכן 
למלחמה כקפיץ דרוך. תוצאות מלחמת ששת הימים הוכיחו את המוכנות הזו, ועד כמה הגדוד היה 

מי ייתן ותוכלו  מלא מוטיבציה ואמונה ביכולתו לבצע את המשימות שהוטלו עליו בהצלחה מרובה.
 להתמיד במלאכה עוד שנים רבות. קבלו איחולי מקרב לב.

 
ל ֵמֵעץ  ַחיָּ

 2מילים: אליעזר גינסבורג
 יזהר אשדות :לחן
 

ץ, ע  ָהִייִתי ָקָטן ָהָיה ִלי ַחָיל מ  שֶׁ  "כְּ
ת ָעג ל. רֶׁ פֶׁ  ַחָיל ָקָטן ַעל ַכן עו 

, ִתי או תו  ֹּלא ַשמְּ יְך שֶׁ א   וְּ
ל.  הּוא ֹלא ָיכ ל ִלפ 

 
ת או תו   ה ָלת  צֶׁ ָשו ֲאִני רו  ַעכְּ  ַלָצָבאוְּ

ה ָעָליו, כֶׁ ָחד ֹלא ִיבְּ ַאף אֶׁ ת ַהַחָיל שֶׁ  אֶׁ
פּון, י ַמצְּ ין לו  ִיּסּור  א  ת ַהַחָיל שֶׁ  אֶׁ

, ב לו  א  ּׁשּום ָדָבר ֹלא כו  ת ַהַחָיל שֶׁ  אֶׁ
ל. ַאף ַפַעם ֹלא ִיפ  ת ַהַחָיל שֶׁ  אֶׁ

 
ת ַהַחָיל ַהָקָטן ת אֶׁ ה ָלת  צֶׁ  ַוֲאִני רו 

או ת ָהעו ָלם  ,ַלכ ל ִצבְּ
ִלי  ת ַהַחָיל שֶׁ ת אֶׁ ה ָלת  צֶׁ  -ַוֲאִני רו 
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ַחם". ֹּלא ִנלְּ ת ַהַחָיל שֶׁ  אֶׁ
 

 :הערות
וכמפקדה של , כמפקד מרפאת בריאות הנפש הפיקודית שימש בצה"ל ד"ר יהורם בן יהודה .8

 טחון.יל ומשרד הב"היחידה לטיפול בנפגעי תגובות קרב של צה
בנובמבר  88, נפל בעת מילוי תפקידו ביום 59)בן חנה ואהוד(, מגדוד  רב"ט אליעזר )אלי( גינסבורג .1

8545. 
 
 1185באפריל , 45, גיליון "שריון"פורסמה בביטאון הכתבה  *


