כנס לוחמי גדוד  95של חטיבת הראל
חמישים שנה נושאים בליבם לוחמי גדוד  ,95של חטיבת הראל  ,10את חוויות הלחימה לשחרור ירושלים
במלחמת ששת הימים ,ואת זיכרון חבריהם שנפלו במערכה .יחד עם לוחמי הגדוד לדורותיו ובני המשפחות
הם התכנסו בהר אדר ,ביום  24במאי  ,2017ליד אנדרטת ההנצחה ללוחמי חטיבת הראל ,לספר ולזכור
ליקט וערך אל"ם )במיל'( שאול נגר
חמישים שנה חלפו מאז לחמה חטיבת הראל בשנית בדרך לירושלים ,במלחמת ששת הימים ,במאמץ להשיג מה
שלא הושלם במלחמת העצמאות  -השתלטות על ירושלים רבתי בירת הנצח של ישראל .במלאות יובל לאותה
מלחמה ,התלקטו ובאו לוחמי גדוד הטנקים  95של החטיבה לדורותיהם ,עם בני המשפחות ,לכנס לציון יובל זה,
במעמד קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון .הכנס התקיים ביום  24במאי  2017ליד האנדרטה להנצחת לוחמי
חטיבת הראל שבהר אדר ,על נתיב הלחימה בדרך לירושלים.
הנחה את הטקס :מיכה ארזי ,צילם :איציק ינסוביץ )מתנדב(
הגברת נחמה בר כוכבא )בריל( ,אלמנתו של האלוף משה בר-כוכבא )בריל( ,פתחה את האירוע בדברים על
הקמת גדוד  ,95גדוד הטנקים שהוקם לאחר מבצע קדש .להקמת הגדוד נבחר המג"ד משה בר-כוכבא )בריל(,
)לימים אלוף ומפקד גייסות השריון( ,ולסמג"ד התמנה צביקה דהב )שקיבל את הפיקוד על הגדוד ב .(1964-משה
בריל אימן ותרגל את הגדוד בהתאם לתורת השריון החדשה שנכתבה לאחר הצלחת קרבות חטיבת השריון ,7
במלחמת סיני )קדש( באוקטובר  .1956יצוין כי משה בריל ופלוגתו ,כל אחד בנפרד ,קיבלו צל"ש על לחימתם
הנועזת והשריונאית במלחמה זו.
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הגב' נחמה בר-כוכבא )בריל( עם קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון
מדברי קצין השריון הראשי ,תא"ל גיא חסון
הנני ניצב היום איתכם באנדרטת חטיבת הראל בהר אדר ,חמישים שנים אחרי קרבות החטיבה במלחמת ששת
הימים ושחרור העיר ירושלים .תחושת גאווה עצומה מלווה אותי בימים האחרונים ,כשהתחלתי לעיין שוב בסיפורי
הקרבות של מלחמת ששת הימים .תחושת הגאווה מתעצמת עוד יותר כאן ,ממש ברגע זה כשאני פוגש את אלה
שהיו שם ממש .אתם ,לוחמי וחיילי החטיבה ,הוכחתם באחת המלחמות הגדולות והמורכבות ביותר שניהלה
מדינת ישראל ,מהן שליחות ונחישות ,מהי אהבת הארץ ,ומהו אומץ הלב.
אתם לוחמי גדוד  95וחטיבת הראל ,תרמתם תרומה ישירה לשחרור ירושלים .כיהודים החיים בארץ ישראל ,למודי
 3000שנות היסטוריה של העם המופלא הזה ,שחרור ירושלים היווה ערך משמעותי לרוח העם .רוח העם
הממשיכה לנשב מאז ועד היום ,מאז ולנצח.
כמפקד המתבונן כיום על תחושת הסיפוק האדירה ששררה במדינת ישראל אחרי המלחמה ,אני למד כי שמחת
הניצחון הגדולה לא נבעה מתוך חזון לאומי שהוגשם ,או מתוך ההבנה כי זו המלחמה האחרונה ,אלא נבעה
מהיכולת שלנו להישאר בחיים ולהתקיים כמדינה יהודית וחופשית בארץ ישראל .תרמה לכך תחושת הגאווה
בצבא ההגנה לישראל ,אשר במהלך שישה ימים הביס את מדינות ערב תוך פגיעה משמעותית בצבאותיהן,
הרחיק את האיום המידי מהיישוב היהודי באמצעות כיבוש שטחים נרחבים ושחרור ירושלים  -כסמל המובהק
ביותר לקשר השורשי העמוק של עם ישראל ליהדות ולמקום  -לארץ ישראל.
חמישים שנים עברו מאז אותה מלחמה .הרבה השתנה  -הסביבה ,האויב ,הטכנולוגיה ,החברה ,הצבא ועוד ,אך
דבר אחד לא השתנה  -עוז רוחם של לוחמי צה"ל ומפקדיו .בדפי ההיסטוריה ומורשת הקרב של דור המפקדים
והלוחמים של מלחמת "ששת הימים" ,מהווים הנחישות ,אהבת העם והארץ ,ואומץ הלב את אבן הראשה .אז כמו
כיום ,האיכות האנושית של הלוחמים מהווה את עמוד השדרה של צה"ל ושל חיל השריון .אין ספק כי ה"אדם
שבטנק ינצח".
וכך כתב שר הביטחון דאז משה דיין ,בפקודת היום לחיילי צה"ל לרגל סיום המלחמה" :הקרב שכך ,אך המערכה
לא תמה .הקמים עליינו הובסו  -אך הם לא השלימו עמנו .השיבו את חרבכם לנדנה ,אך ִ ְ ר הָ ונִ"ְר הָ כי עוד לא
בא היום לכתת את חרבותינו לאתים".
אנחנו כאן כדי להישאר ,בציווי זה יצאתם אתם למלחמת ששת הימים .כך גם אנחנו כיום .נמשיך להגן בנחישות
על מדינת ישראל ולעמוד איתנים כנגד כל צורר .אנחנו ,לוחמי ומפקדי צה"ל כיום ,מצדיעים לכם לוחמי ומפקדי
צה"ל של דור ששת הימים .נזכור את מורשת הנופלים ונספר את סיפורי גבורתם .נחבק לחיקנו את המשפחות
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השכולות ונזכור את המחיר הכבד ששילמו למען חירותנו .זו אחריותנו .זו חובתנו .אנו חשים את תחושת האחריות
מעצם הציווי  -עכשיו תורנו.
אנו גאים בכם ,ובמי שאתם עבורנו.
יהיה זכר הנופלים ברוך.
מדברי אל"ם )במיל'( צביקה דהב בטקס
)אל"ם במיל' צביקה דהב שימש מג"ד  95במלחמת ששת הימים(

אל"ם )במיל'( צביקה דהב נושא דבריו
יובל לאיחוד ירושלים.
משפחות יקרות ,קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון ,ראש מועצת הר אדר מר חן פיליפוביץ ,חיילי גדוד 95
וקציניו לדורותיו,
מכובדיי,
את גדוד  95הקים האלוף משה בריל )בר-כוכבא( ז"ל ,ביולי  .1960מאז ועד היום הגדוד שומר על מסורת
הרעות והמקצועיות ,כפי שמשה הכניס בנו .גדוד זה השתתף בשתי מלחמות במקצועיות רבה  -במלחמת ששת
הימים ובמלחמת יום הכיפורים .כמו כן השתתף הגדוד בין המלחמות במשימות ביטחון שוטף בקו הירדן ובתעלת
סואץ.
רס"ן רפי שטראוס ז"ל ,היה היוזם להקמת אנדרטה לגדוד בצומת נחשון .הגדוד רכש קרקע להצבת האנדרטה,
וחברים נוספים הצטרפו לביצוע המשימה .האנדרטה בנויה מ 17-גלי אבנים לזכר  17הנופלים .אחת לשנתיים
הגדוד מקיים ליד האנדרטה יום זיכרון לזכר יקירינו הנופלים.
הגדוד הוציא לאור בשנת  2007ספר המכיל את שמות הנופלים ואת כל פעילויות הגדוד לאורך השנים .זהו ספר
לתפארת שערך אותו ידידינו יעקב מורג .בימים אלו יצאה לאור מהדורה חדשה .הספר מיועד למשפחות ולדורות
הבאים.
במלחמת ששת הימים הגדוד ביצע את הבלתי אפשרי  -תנועת לילה בשטח הררי קשה במיוחד ,כדי להגיע
בהפתעה לצפון ירושלים ולנתק את הצבא הירדני מצפון וממזרח לירושלים .כמו כן הטנקיסטים לחמו וחיסלו את
כל הבונקרים ותעלות הקשר על היעדים הבאים :הרדאר ,בידו ,שייח' עבדול עזיז ,חירבת לאוזה ותל אל-פול.
הפלוגה של איתן אריאלי פעלה בתוך העיר ירושלים עד שער האריות ,תחת פיקוד חטיבת הצנחנים בהצלחה
מרובה.
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המפגשים של חיילי הגדוד והמשפחות כולל דור שני ושלישי ממשיך ,וימשיך לתמיד.
זאת ההזדמנות להודות לראש המועצה ,מר חן פיליפוביץ ,על שיתוף הפעולה והרצון לעזור; ליוסי בן הרוש
ומיכה ארזי שעושים את העבודה במשך כל השנה ,בהתנדבות ובהצלחה יוצאת מהכלל; ולאל"ם חגי עמר מפקד
חטיבת הראל ,על שיתוף הפעולה ההדוק.
יהי זכרם של חללי הגדוד ברוך.

מימין :אל"ם )במיל'( צביקה דהב )בחולצה תכלת( ,קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון ואמנון גלוסקא
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אל"ם חגי עמר ,מח"ט  10הראל כיום ,נושא דבריו
מדברי יוסי בן הרוש בטקס
משפחות הנופלים היקרות,
לוחמי גדוד  95ומשפחותיהם,
קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון,
מפקד חטיבת הראל אל"ם חגי עמיר ,וצוותו.
ראש המועצה המקומית הר-אדר חן פילפוביץ וצוותו.
מכובדיי כולם,
גדוד הטנקים  95הוקם בשנת  1960ע"י המפקד הראשון סא"ל משה בר כוכבא )בריל( ז"ל )לימים אלוף(.
מנהיגותו הפיקודית וסמכותו המקצועית של משה סייעו ועיצבו את רמתו המקצועית והמבצעית של הגדוד שנים
אחר כך.
לפני כ 50-שנה השתחררנו משירות סדיר בצה"ל ,מחזור של לוחמי שריון מגדוד  ,52בחורים בני  ,20-21וצורפנו
לגדוד המילואים  ,95שהיה בהתארגנות לקראת אימון גדודי בצאלים .במהלך האימון במחצית חודש מאי 1967
הגיעו מובילי טנקים ,לקחו אותנו לימ"ח ברמלה ,שם הכנו את הטנקים ,ולאחר כמה ימים נסענו לשטחי כינוס ביער
בן שמן וביער חולדה .ביום  5ביוני  1967התקבלה הפקודה להניע מנועים ולצאת לקרב .כך מצאנו את עצמנו,
בחורים בני  ,21-20בדרך למלחמה ואני ביניהם כמפקד טנק .בלילה הראשון למלחמה עלינו על מוקשים ,ספגנו
מצד הירדנים הפגזות שנמשכו לאורך כל הלילה .ההפגזות גרמו לנו ולאנשי החרמ"ש נפגעים רבים.
חמישים שנים עברו מאותה מלחמה .הגדוד השתתף מאז במלחמת ההתשה על תעלת סואץ ,ובמלחמת יום
הכיפורים ברמת הגולן בפיקודו של המח"ט יעקב הדר )פפר(.
חלפו חמישים שנים ממלחמת ששת הימים ואיחוד ירושלים .כאן במקום היפה והירוק הזה ,בנקודה זו ניתן
להצביע על מהלכי הקרב בו השתתף הגדוד.
חלפו ארבעים וארבע שנים ממלחמת יום הכיפורים ,נזכור את החברים הרבים שאיבדו בדרך .יצא אדם מביתו
בזוהר עלומיו ,הגיח למרחבים ,השתתף בקרב בלימה ,בהתקפה ,בהסתערות  -ולא חזר ,פתאום הוא לא חזר.
אני עומד היום נרגש ומצדיע לכם על אמונתכם בצדקת הדרך ,על הבנתכם שאין אחרים שיעשו את המלאכה ואין
אחרים שיעמדו כחומת מגן ,מול אויב אכזר הבא לכלותינו ולהגיע לבתינו.
חרפתם את עצמכם תוך סיכון חיים בערפל הקרב ובחוסר הוודאות .הודות ללחימתכם העיקשת והנועזת ,אנו
יכולים להמשיך להתקיים ולחיות ,למרות הכאב והפצעים שטרם הגלידו ,ולהבין טוב יותר את מהות החיים.
לא שכחנו את החברים הנופלים שלא ישובו עוד.
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אני רוצה להודות לחברי בקרן ההנצחה לחללי גדוד  ,95על פעילות רצופה במשך  44שנים ,מאז מלחמת יום
הכיפורים למען המשפחות השכולות :רפי שטראוס ז"ל ,אשר פריהר ז"ל ,איציק זיסמן ,מיכה ארזי ,דני ברק,
צבי פלד ,וכן נתן דיאמנט ,רותי קלפר ,ובני הדור השני  -חגית פרץ ,ירון דיאמנט ושי בר-און.
סייעו לנו לאורך השנים בפעילות צביקה דהב מג"ד  95במלחמת ששת-הימים .יעקב הדר )פפר( מח"ט 4
במלחמת יום הכיפורים.
תודה על הזכות הגדולה שניתנה לי להיות איתכם היום.

מימין :יוסי בן הרוש שארגן את המפגש ,עם אל"ם חגי עמר מח"ט  10הראל
מדברי רות קלפר
חלפו שנים .ידענו אובדנים .אתם הייתם שם ,ידעתם ראשונים .לחמתם ועוד איך ,ומאז חיינו שזורים בזיכרון שחי
בכם ,ואנחנו קצת מבפנים.
מכובדיי כולכם,
ניתנו לי כמה דקות לשאת דברים והרהרתי מה לומר .בחמישים השנים שחלפו הגיע האדם לירח ושב בשלום,
האדם פיתח ותכנן ,והקִ דְ מָ ה תפסה תאוצה שלא הייתה כמוה קודם לכן בחיי האנושות .תרומתנו גדולה במדע,
בטכנולוגיה ,ברפואה ובתעשייה עתירת ידע ובמערכות המידע.
נאמר שהאדם הוא אוסף זיכרונותיו .ואכן ,כוחן של מילים להדהד בזיכרוננו גם בתום יובל שנים .וכך לפני חמישים
שנה ,ביום  7ביוני  1967הכריז מוטה גור ז"ל "הר הבית בידינו ,אני חוזר ,הר הבית בידינו!".
והמילים מהדהדות .הייתם חלק מההיסטוריה בהתהוותה .זו ירושלים שעליה חלמו יהודים בכל קצות תבל .לאחר
כשש שנים פרצה הקשה שבמלחמותינו  -מלחמת יום הכיפורים ,במחיר דמים נורא.
בפברואר  1974הקים רפי שטראוס ז"ל את העמותה וסחף אחריו רבים מן הקצינים ,שעד היום ובהתמדה,
נמצאים בקשר עם בני המשפחות השכולות.
כתבתם ספר המגולל את תולדותיו של גדוד  95מאז הקמתו ,מספר על מלחמותיו וגבורתו ועל תרומת המפקדים
לדורותיהם ,עד לפירוקו בשנת .1988
בספר הגדוד שזורים  17סיפורי חיים של  17חברים לנשק ,שמסרו נפשם בגבורה על הגנת הארץ האהובה הזו.
ההנצחה שבין דפי הספר היא עבורנו המשך למפעל ההנצחה שיזמתם ושבו חקוקים בסלע שמות יקירינו.
אולי כעת ,בתום יובל שנים של מלחמות ופיגועים ולאחר שני הסכמי שלום עם שניים משכנינו ,הגיע הזמן
ל"עסקה" ,ואולי אנו בפתחו של עידן חדש ,עידן של מעשים ,ושלום הוא "העסק" הטוב ביותר ,שיש בו רק מנצחים.
הן אפשר והשלום יהדהד לנו לכל אורך הדרך לירושלים ,הנקראת "פורצי הדרך" ,ונשוב וניפגש בבריאות טובה.
שמרו על עצמכם בדרכים ובכול אשר תלכו ,בשם כל המשפחות השכולות ,על ילדינו ונכדינו .תודה לכם חברינו ,כל
אנשי העמותה הנפלאים ,על יום מרגש זה ,על מה שאתם .אשרינו.
ואסיים במילותיה האחרונות של אמי ,שטרם מלאו שלושים לפטירתה" :עם ישראל חי!"
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הגב' רות קלפר נושאת דבריה

מראה מהטקס
"לאן הלכת סבא"  -שיר לזכרו של סגן עוזי רמון ז"ל
"לאן הלכת סבא" הוא שיר לזכרו של סגן עוזי רמון ז"ל שנפל בעת לחימתו בגדוד השריון .95
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סגן עוזי רמון הי"ד גדל בקיבוץ מזרע שבעמק יזרעאל .במלחמת ששת הימים ,היה בן  35ושוחרר משירות
המילואים כקצין בשריון ,בשל מחלתו הקשה של בנו הבכור .חרף הקושי הגדול ,התגייס עוזי למלחמה וביומה
השלישי ,כ"ח באייר נהרג כשהוא זקוף בצריח הטנק עליו פיקד .למרבה הצער ,בנו איתי נפטר כשנה לאחר
נפילתו .לעוזי נותרה בת אחת  -עירית ,שהקימה משפחה גדולה ומאושרת.
חמישים שנה אחרי ,אחד מנכדיו של עוזי רמון ,ישי צוקר ,שכמובן לא זכה להכיר אותו ,כתב לזכרו את השיר "לאן
הלכת סבא" ,שהלחין חתנה של עירית ,נפתלי הרפז .השיר הוא מעין דו-שיח בין הנכד לסבא שמעולם לא הכיר
ועדיין מלא געגועים אליו .השיר מבוצע על ידי ישי ואחד הנינים של סבא עוזי ,איתי רמון ,שקרוי על שם בנו הבכור
של עוזי ,שנפטר לאחר נפילתו .השיר מסמל את התקווה והחיים שממשיכים למרות הקושי והכאב.
באירוע שרו את השיר נכדים ונינים של הלוחמים.

לְ אָן הָ לַכְ ָתּ ַסבָּ א
מילים :ישי צוקר
לחן :נפתלי הרפז
לְ אָן הָ לַכְ ָתּ סַ בָּ א
ָשׂדוֹת אֲ ֶשׁר חָ ַר ְשׁ ָתּ ְמחַ כִּ ים לְ ִה ָקּצֵ ר
הַ ִאם חָ ל ְַמ ָתּ סַ בָּ א
דּוֹר ָקם וְ זִ כְ ְר נוֹצַ ר.
אֵ יַ ק ְמ ָתּ סַ בָּ א
רוּצים
מוּל אֶ לֶף ֵתּ ִ
אָחַ זְ ָתּ נ ֶֶשׁק
ִה ְצטָ ַרפְ ָתּ לְ ָר ִצים.
וְ א פָּ חַ ְד ָתּ סַ בָּ א
מוּל ָכּל ִצבְ אוֹת ע ֲָרב
וְ אֵ י זָ ַקפְ ָתּ קוֹמָ ְת
בְּ תוְֹ צ ִריחַ בִּ ְשׁעַ ת ְק ָרב.
הָ לוֹ הָ לַכְ ִתּי ֶילֶד
אַדמָ ת ֹו
כְּ עִ בְ ִרי עַ ל ְ
כְּ ִאכַּ ר קוֹצֵ ר ָשׂ ֶדה
ָשׁב בְּ עֶ ֶרב אַט אַט אֶ ל נַחֲ לָתוֹ.
אָחי ,כְּ מ ֹו ָתּ ִמיד
ַר ְצ ִתּי ֶילֶד כְּ מ ֹו ִ
ַר ְצ ִתּי ֶילֶד כְּ מ ֹו ָשׁאוּל וּכְ מ ֹו ָדּוִ ד
א פָּ חַ ְד ִתּי ֶילֶד כִּ י בִּ ְרעוֹם הַ תּוֹתָ ִחים
דוּדנוּ ִמ ְתחַ כְּ כִ ים.
ְרוּשׁלַיִ ם בִּ גְ ֵ
ִה ְרגּ ְַשׁ ִתּי אֶ ת סַ לְ עֵ י י ָ
לְ אָן הָ לַכְ ָתּ סַ בָּ א...
אֱ מֹר לְ אָן הָ לַכְ ָתּ סַ בָּ א
מָ תַ י ָתּשׁוּב אֶ ל הַ ָשּׂדוֹת
וּמי זֶ ה בִּ ְמקו ְֹמ י ִָשׁיר לִ י ִשׁיר
ִ
י ִָרים או ִֹתי כְּ ֶשׁ ַרגְ לִ י כְּ בֵ דוֹת
הֵ ן גּ ַָדלְ ָתּ ֶילֶד טוֹב
הוּדי גֵּאֶ ה ִהנְּ
יְ ִ
בַּ מַּ גָּל וּבָ רוֹבֶ ה
לֶאֱ חֹז כָּעֵ ת תּו ְֹר.
לְ אָן הָ לַכְ ָתּ סַ בָּ א...
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ְשׁכַ ב לִ ישֹׁן יַלְ ִדּי הַ ָקּט
בְּ כָ ל לַיְ לָה אֲ נִי ָשׁב
יקה לְ  אֶ ֵתּן
נ ְִשׁ ָ
ַשׁי ִמסַּ בָּ א ְמאֹהָ ב.
לְ אָן הָ לַכְ ָתּ סַ בָּ א...
להאזנה לשיר ראו כאן:
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/346981

ההרכב המוסיקלי שניגן הוא אנסמבל כלי הנשיפה של הר אדר,
בניצוחו של המנהל המוסיקלי עופר ליפשיץ
מדברי מר חן פיליפוביץ ראש המועצה המקומית הר אדר
אנו עומדים כאן היום בתאריך היסטורי המציין את יום ירושלים ,במלאות  50שנה לקרבות במלחמת ששת הימים
שהביאו לשחרור העיר ,והגבעה שעליה הוקם היישוב הר אדר ,שחוגג בימים אלה  30שנה להיווסדו .לפני 50
שנה לחמו החיילים והמפקדים של חטיבת הראל על גבעת הרדאר ,באחד הקרבות העזים שהתחוללו במלחמת
ששת הימים .בקרב קשה ועקוב מדם ,שנמשך כמה שעות ,הצליחו הלוחמים להשתלט על הגבעה ולשחררה,
לאחר שהייתה בשליטת הלגיון הירדני מאז מלחמת העצמאות.
חטיבת הראל לדורותיה תרמה רבות לביטחונה של מדינת ישראל ולביסוס עוצמתה הצבאית .בזכותכם ,מפקדי
וחיילי החטיבה ,נסללה הדרך להקמתו של היישוב הר אדר .תושבי הר אדר חיים ביישוב משגשג ופורח ,ונוצרים
בליבם תמיד את ההיסטוריה ,את הקרבות ,את לוחמי חטיבת הראל שקיפחו חייהם בקרבות התופת בימי מלחמת
העצמאות ובמלחמת ששת הימים.
המורשת ,הנחישות והתעוזה של חיילי החטיבה מועברים גם לבני הדור הצעיר בהר אדר ,שממשיכים את דרככם
ומתגייסים ליחידות פיקוד ,לוחמה ולשירות משמעותי בצה"ל .רוח החטיבה הפכה ערך עליון בחיי היישוב הר אדר
ובחיי תושביו .בתנועת הצופים שלנו ,בשבט הראל ,מונצחים הלוחמים בשמות הגדודים :בן ארי ,כרמי ,חלפון,
דניאל ,זאב ועוד.
ברצוני להודות לכל מפקדי וחיילי החטיבה לדורותיה ,לך ידידי ,אלוף משנה חגי עמר ,מפקד החטיבה ,ולקודמיך
בתפקיד ,על שיתוף הפעולה שנמשך לאורך השנים עם המועצה.
לעד ננצור בליבנו את זכרם של הלוחמים שחירפו נפשם למען מדינת ישראל והר אדר.
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מר חן פיליפוביץ ראש המועצה המקומית הר אדר )משמאל( עם קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון
איגרת של יוסי בן הרוש אחרי הכנס למי שהשתתפו בו
תודה שהשתתפת ביום המשפחות בטקס ההתייחדות להנצחת חללי גדוד הטנקים  ,95שנערך ביום רביעי 24
במאי  2017בהר אדר.
אני מלא גאווה שנפלה בחלקי הזכות להיות שייך למשפחה כה גדולה ומיוחדת ,לראות את דור הילדים ,הנכדים
והנינים שצמאים לדעת כל פרט ופרט על האבא או הסבא .את רובם הכרתי ועברנו כברת דרך ארוכה משירות
סדיר ומסגרת המילואים.
ביום כזה הלב עוד ממשיך לאהוב ,לזכור ולחבק ,אף שעצר הזמן מלכת ,ונשאר חור גדול בין נתוני הפתיחה
הקשים לניצחון מזהיר ומיוחד ,ואלה יוכנסו ויילמדו בדפי ההיסטוריה.
חשוב לי לזכור ולהנציח ולהעביר לדור הבא את מורשת הקרב ולהנחיל להם את הרעות והנאמנות .אני מקווה
שמלחמות אלה לימדו את אויבינו להגיע למסקנות שדרך השלום היא הדרך הרצויה והנכונה.
בהוקרה ובכבוד רב,
יוסף בן הרוש,
נציג הקרן לזכר חללי גדוד 95
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אמנון גלוסקא נושא דברים .אחיו השריונר רב"ט אהוד )"אודי"( גלוסקא ז"ל ,נהרג בגבעת המבתר
חטיבת שריון הראל  10במלחמת ששת הימים
)דברי אל"ם )במיל'( צביקה דהב ,מג"ד  95במלחמת ששת הימים(
החטיבה בפיקודו של תא"ל אורי בן ארי ז"ל כללה גדוד טנקים 2 ,גדודי חרמ"ש ,פלוגת סיור ,פלוגת רפואה ויתר
יחידות החטיבה .עם גיוס המילואים התארגנו בשני שטחי כינוס  -ביער בן שמן וביער חולדה  -בהם שהינו כ3-
שבועות בתקופת ההמתנה .עם פתיחת המלחמה החטיבה הייתה לאחר אימונים ומגובשת.
הפקודה שקיבלה החטיבה הייתה להגן על מדינת ישראל ,מחדרה עד גדרה ,ולשמור על שקט בגזרה כדי לאפשר
לצה"ל להילחם בגזרה הדרומית .כך אמר לנו הרמטכ"ל רב-אלוף יצחק רבין בעת שביקר אותנו בשטח הכינוס.
ביום שני 5 ,ביוני  ,1967החלה המלחמה .צבא ירדן כבש את ארמון הנציב והפעיל ארטילריה על ירושלים ועל
כביש ירושלים-תל אביב.
הפקודה של הפיקוד:
חטיבה  - 16תתקוף בדרום ירושלים.
חטיבה  55צנחנים  -תכבוש את גבעת התחמושת ותחבור להר הצופים.
חטיבה  10הראל  -תכבוש את היעדים בצפון ירושלים ותשתלט על כביש ירושלים-רמאללה בתל זהרה.
הפקודה של החטיבה:
החטיבה תפרוץ ב 4-צירים במקביל ,תבקיע את היעדים ותשלוט על תל זהרה.
גדוד  - 104יכבוש את הרדאר-בידו.
גדוד  - 106יכבוש את תל אבו עזיז ומוצב חירבת לאוזה.
גדוד  - 95יכבוש את בית קיקה ויתפוס את תל זהרה.
פלוגת הסיור  -תכבוש את בית איכסא.
השטח הררי וקשה לתנועה! ההבקעה והתנועה בשטח נמשכו לילה שלם .הורדנו את צוותי הטנקים ,מלבד
הנהגים ,כדי למנוע אבדות ,והם הלכו ברגל.
השיטה
מסתבר שאם מפעילים במלחמה את מה שלומדים באימונים במשך כל השנים  -יש תוצאות ומונעים קורבנות.
השיטה היא הפעלת מקסימום אש לפני שמורידים את הלוחם הראשון מהזחל"ם ללחימה על היעד.
הפעלת חיל האוויר.
הפעלת ארטילריה פיקודית.
הפעלת ארטילריה חטיבתית.

11

הפעלת הטנקים  -ירי תותחים ומקלעים בכינון ישיר להשמדת הבונקרים ותעלות הקשר ,ורק אז לחימה
רגלית.
סיוע האש היה בן שעה-שעתיים כפי שנדרש.
עליי לציין שמוצב הרדאר ,כפי שאתם רואים ,היה מבוצר היטב בבונקרים ותעלות קשר בניהם ,ונשק רב מכל
הסוגים .גדוד  104כבש את מוצב הרדאר בצורה יעלה ביותר ,והצבא הירדני נלחם היטב!

קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון ,מניח זר זיכרון בטקס
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מר חן פיליפוביץ ראש המועצה המקומית הר אדר מניח זר זיכרון בטקס
כיבוש תל אל-פול בידי חטיבת שריון  10במלחמת ששת הימים
אל"ם )במיל'( צביקה דהב
גדוד הטנקים  95ופלוגת הסיור החטיבתית הגיעו לתל זהרה ביום ג'  6ביוני  1967בשעה  03.30בחשיכה.
הטנקים עלו לתל זהרה לעמדות והסיירת לתצפיות .ב 04:00-האיר הבוקר והחלה תנועת כלי רכב מרמאללה
ומנוה יעקב )מחנה צבאי( לירושלים .כל כלי הרכב שניסו לעבור לירושלים – הושמדו .ובזה מנענו כל תגבורת
לירושלים.
ב 08:00-הגיעו  8טנקי פטון ממזרח ותפסו עמדות על תל אל-פול .אנו עם טנקי שרמן והירדנים עם טנקי פטון .אנו
פוגעים בטנקי האויב אך לא חודרים את השריון .החל קרב ש' ב-ש' )שריון בשריון( ורק במזל גילינו ,בזמן תנועת
הטנקים לרוחב החזית ,שלכל טנק פטון ירדני צמודה חבית דלק .ירינו לחביות והצלחנו להעלות באש  4טנקים
והיתר ברחו מזרחה .גדוד  106בסיוע טנקים כבש את תל אל-פול והבטיח את האזור ממזרח.
להתקפה על תל אל-פול קבלנו את פלוגת שריוניות "דוכיפת" )שריוניות  (AML-90של הצנחנים בפקודו של סרן
אהוד שני ז"ל שתרמו רבות להתקפה בין תל אל-פול וחיזמה .חיל האוויר סייע רבות בטיפולו בטנקי האויב שיצאו
מבקעת הירדן דרך מעלה אדומים לירושלים.
במלחמה נהרגו  36לוחמים מהחטיבה.
חטיבת הראל במלחמת ששת הימים
ערב מלחמת ששת הימים חטיבת הראל בפיקוד אל"ם אורי בן-ארי וסגנו סא"ל אלדד אבידר כללה שני גדודי
חרמ"ש  -גדוד  104בפיקוד סא"ל יגאל בן דוד ,וגדוד  106בפיקוד סא"ל אהרן גל ,וגדוד טנקי שרמן  -גדוד 95
בפיקוד סא"ל צביקה דהב .בבוקר  5ביוני  ,1967בזמן שהתארגנה לקראת מלחמה ,הופתעה החטיבה בצפירת
אזעקה שבישרה את תחילת המלחמה במבצע "מוקד" של חיל האוויר .בשעה  13:00ניתנה הפקודה לחטיבה
"עלו לירושלים ,הבקיעו מהפרוזדור צפונה והשתלטו על שטח חיוני מצפון לבירה" .באותו היום החלו כוחות
הטנקים לירות לעבר המוצבים הערביים בגבעת הרדאר ושייח' עבדול עזיז ,בעזרת ארטילריה ומטוסי קרב.
לקראת חצות נכבשו היעדים הרדאר ובית איכסא ,ועוד לפני חצות נכבשו כל היעדים  -עבדול עזיז וחירבת לאוזה,
בית קיקא וראס אל באד .בחסות החשכה התקדמו הצוותים לכיוון רמאללה ,ועם שחר בשעה  04:00הכוחות
הראשונים השתלטו על תל זהרה שעבר לאורך כביש ירושלים-רמאללה ,השמידו את כוחות האויב ,ובכך חילקו
לשניים את הגדה המערבית .בקרבות אלה נפלו  15מלוחמי החטיבה ובראשם מפקד הפלוגה אסא יגורי אשר
קיבל את עיטור המופת .לזכרם הוקם אתר הנצחה בצפון מבשרת ציון הנקרא יד אסא.
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לאחר שמשימה זו הושלמה ,הכוחות נעו במהירות לכיוון ירושלים ,בה נלחמו באותה עת כוחות צנחנים כדי לכבוש
את תל אל-פול ,שועפאט ,גבעת המבתר והגבעה הצרפתית .עד  6ביוני בצהריים ,תוך קרבות שריון בשריון,
הסתערויות ואבדות רבות ,התבצע פינוי אווירי של פצועים ,וכוחות שאינם בקרב ביצרו ואבטחו את אזור הפעולה.
לאחר תיקונים של כלי הרכב והטנקים ,התאגדו הכוחות והתחילו בתנועה דרך ירושלים המשוחררת ומעבר
מנדלבאום כדי להצטרף ללוחמים שבעיר.
חלק מהכוח עלה עם הצנחנים לעבר שער האריות ,וחלק המשיך דרומה כדי לתגבר את הכוחות הנמצאים בגוש
עציון ,בית לחם וחברון.
בצוהרי  6ביוני בשעה  11:30קיבל גדוד  95עם פלוגת הסיור פקודה לכבוש את רמאללה ,נווה יעקב ושדה
התעופה בעטרות )קלנדיה( שנכבשו במהירות .תחת אש חיפוי ותקיפה מהירה ,בשעת השקיעה ,נכבשה רמאללה
על ידי הכוח .בבוקר  7ביוני נשלח צוות מהחטיבה לעבר שכם והגיע אחר הצהריים למחנות חווארה .כאשר
הושלמה המשימה מול התנגדות קלה ,ירדו גדוד  95ופלוגת הסיור מזרחה לעבר יריחו ,יתר הכוחות ירדו בציר
דרומי .בערב הכוחות כבשו את יריחו ,המתנגדים בעיר ועמם פליטים רבים ברחו לעבר הירדן .ירושלים נותקה
למעשה ממזרח ומצפון מכוחות ירדנים.
בחצות הגיעה פקודה נוספת" :נוע מיד ופוצץ את גשרי הירדן" ,פקודה זו הייתה קשה לביצוע עקב מחסור בחומרי
נפץ ,אך עם אלתור של המפקדים ובעזרת חיילי ההנדסה והחבלה פוצצו כול גשרי הירדן  -גשר אלנבי ,גשר
מנדסה וגשר בית הערבה .הגשר הרביעי שהתבקשו לפוצץ ,לא פוצץ מכיוון שלא היה קיים מעולם .ב 8-ביוני
הכוחות חנו בבקעת יריחו ,והתארגנו לממשל צבאי ביריחו .בלילה לקראת תום הקרבות והפסקת אש קיבלה
החטיבה פקודה להתרכז מחדש ביחד.
בקרבות אלה נפלו  39מלוחמי החטיבה ונפגעו עשרות רבות של חיילים .עם סיום כיבוש ירושלים והגדה החטיבה
קיבלה פקודה לעלות לרמת הגולן ושם המשיכה בלחימה.
על האנדרטה בהר אדר
חטיבת הראל של הפלמ"ח ,חטיבה  ,10הוקמה במהלך מלחמת העצמאות ,ביום  16באפריל  1948בהרי
ירושלים .החטיבה הורכבה מהגדודים החמישי והשישי שלחמו עד אז במרחב ,הגדוד הרביעי שהיה גדוד מטה
ובהמשך גם הגדוד העשירי  -המשוריין .החטיבה נועדה לשמש אגרוף מחץ נייד במרחב ירושלים ,ומילאה תפקיד
מרכזי בכל המבצעים עד שהובקע ,בוסס והורחב פרוזדור ירושלים .כן השתתפו לוחמיה במבצעים בעיר ירושלים
ובדרום .האנדרטה מנציחה את החטיבה ונופליה במלחמת העצמאות ובכל מערכות ישראל .ממוקמת בגבעת
הרדאר החולשת על קריית ענבים ,מעלה החמישה ועל הכביש לירושלים .כאן היה בסיס בריטי שנמסר ללגיון
הערבי ,נכבש במאי  1948על ידי ישראל אך נכבש מחדש ע"י הערבים ונותר בידי הירדנים עד מלחמת ששת
הימים .ב 6-ביוני  1967נכבשה הגבעה על ידי חטיבת השריון הראל  ,10בפיקודו של אורי בן-ארי ,שהשתתף
בקרבות במקום גם במלחמת העצמאות.
לצפייה באלבום צילומים מהאירוע ,ראו כאן:
https://photos.google.com/share/AF1QipNAjc31xXwn5_swEmjQAFfx7yjre8mqbe--WphkkKkSYdpbtcvUSfzLyeAwvQAMA?key=MnU1Z05MNmF2TG5hd1hCRWpfQlZFdXFKcWlYTDJn
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