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 .ל"במטכמשרת , חייל בשירות חובהאני  .היום השלישי למלחמת יום הכיפורים. 1791אוקטובר  8, יום שני בשבוע
בראשון נסענו על שרשראות עד , התגייסהש 141 אוגדהוהצטרפתי לאישור בלי לקבל מהיחידה שלי ברחתי בשבת 

 :של המלחמה פותח את יומן המבצעים ק"של החפ מבצעיםהסמל  "תקן"על ני א. צמח

 

 .לדרום רמת הגולןעולים  –שינוי משימה מקבלים . משטרת צמח, ראשון בלילהיום 

חונה בחורשת  141ק אוגדה "חפ, בוקר .היום השלישי למלחמת יום הכיפורים. 1791אוקטובר  8, יום שני בשבוע
מפקד האוגדה , 08:00השעה  .נטוש כמעט לחלוטיןיישוב ה .גבעת יואב בדרום רמת הגולןהזיתים של היישוב 

  .טים"מקיים קבוצת פקודות למח פלד [מוסה]משה  ל"תא

 .אנחנו במלחמה. זהו

, לפני ואחרי, קורא לי ואומר את המשפט החשוב ביותר שאמר לי אי פעם מוסה פלדמפקד האוגדה האגדי שלי 
בבת אחת אני ". אתה יושב לידי ואומר לי כמפקד האוגדה היכן אני צריך לשים את הקשב שלי: "מפקד בקרב

 !סמל מבצעים לאחד המרכיבים החשובים ביותר בניהול הקרב האוגדתי" עוד"הופך מ

בתוך כל המולת הקרב , משימה לא פשוטה כלל וכללה. ק התקין לי אוזניות"הקשר של החפקצין פסובסקי בילי 
ברגע שאני מזהה התנהלות בעייתית באחת החטיבות להביא ו ,זמנית-בו ,רשתות קשר חטיבתיות 4-להאזין ל

 :לידיעתו של מוסה
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טים ולבעלי תפקידים נוספים באוגדה "מידי פעם הייתי צריך להודיע בקשר למח, התפקיד לא הסתיים בזה
ברשתות הקשר הוא ץ "קמבהכינוי של היות ו, ברוב חוצפתי ובלי לקבל רשות. הודעות בשם מפקד האוגדה

בערבים בעת  ...וכך הייתי מזדהה[ של מפקד האוגדההקוד  – 40]" 44מברגון "לקחתי לעצמי את הכינוי , "מברג"
  .ל"חלק מהפקודות שמורות עד היום בארכיון צה ...א נלחמה הכנתי פקודות מבצע אוגדתיות בכתב ידשהאוגדה ל

, פינינוך כ .התפקיד של הנחתת מסוקים תחת אש לחילוץ הפצועיםקבלתי את כך שגם , יש נפגעיםבמלחמה 
כי אני הנחתתי תחת אש את המסוק שחילץ את , בדיעבד, ליוכך גם הסתבר , את הפצועים של תל סאקי, למשל

כשהמסוק הביא אותו  72-באופן קשה מאש מרגמות וניצל בדקה השנפצע  דגנירמי ידידי היקר קצין השריון 
ל שנפל אחר "ז גיל טל ובעל עיטור העוז סרן רמי הציל בשטח קצין השריון גיבור ישראלת א .לבית החולים פוריה

 .פ"מ שלי בצמ"היה המגיל . מול הירדנים כך בקרב

מוטי ל "סאומ משיחותיו עם המפקדים בשטח, קשראזנה למה קבלאת המודיעין על ניהול הקרב מוסה , בפועל
נערך לי במסגרת הכנת ספר ראיון שב, לפני מספר חודשים נשאלתי. קצין המודיעין האוגדתי האחד והיחיד, כץ

 .הרי כאמור לא הייתי סמל מבצעים פשוט. ק"כיצד הייתי מגדיר את תפקידי בחפ, אוטוביוגראפי על מוסה פלד
 ". היה העיניים של מוסה ואני הייתי האוזניים שלו כץ מוטי"תשובתי היתה 

סגן , אברהם רותםמ "הראשון שביניהם היה אל. בעוד קציני שריון מעוליםבניהול הקרב זר כמובן שמוסה נע
  .אליצור פלדל "סא' מ ב"וקצין אג משה ורביןל "סא מ היה"קצין האג. מפקד האוגדה

באוגדה היו . אריה שחרמ "ט האוגדה אל"כל הטיפול הלוגיסטי והאחר ביחידות האוגדה היה על כתפיו של רמ
העורף הלוגיסטי של . רב של כלים עם סוגי דלקים שונים וסוגי תחמושת שונים וסוגי מנועים שונים וכדומה ערב

כך שמיד לאחר , אריה ידע בדיוק מקומו של כל גדוד וגדוד, האוגדה בניצוחו של אריה שחר פעל כמכונה משומנת
ה תת הנכונה וחלקי החילוף הנכונים הילילה שיירת האספקה עם הדלק הנכון והתחמושניון חשהגדוד היה נכנס ל

כל בוקר האוגדה המותשת מיום הלחימה של אתמול התעוררה ליום הלחימה החדש . בדיוק ליעד הנכון המגיע
ל יש שוב "נו מהיכן לצהלא הביהסורים . כאשר הכלים מתודלקים והבטנים מלאים והכלים הפגועים משוקמים

 ....הרבה טנקים ושוב כל כך

 ניקרא שובאם  .141זה היה הצוות בפיקודו של מוסה פלד שהפעיל את מכונת המלחמה שנקראה אוגדה 
 .עם צוות כזה לא אהסס לצאת, למלחמה

בכמות , נחיתות בתנאי השטחלמרות . 1791באוקטובר  8-החלה כאמור את לחימתה בסורים בבוקר ה 141אוגדה 
 10-בערבו של ה ,למרות ההפתעה ותנאי הפתיחה הקשים של המלחמה, הכלים ולחימה עם שמש בעיניים

נערכה ו רמת הגולןדרום הכוחות הסורים מכל  ה אתלקיסהאוגדה , ימי קרבות קשים 4לאחר , 1791באוקטובר 
 .להגנה בגזרתה

לא , נכון לאותו מועד, באוקטובר על מספר הנפגעים הרב 11-א ב"וההודעה של אכ לחימתה של האוגדה מחדסיום 
לא יכולתי להרשות לעצמי להישאר , יו הלוחמים נמצאים בקו החזיתטנק בהכשרתו שחברכמפקד . נתנה לי מנוח

נכנסה למובלעת הסורית להמשך והחטיבה  210לאוגדה  202וגדה העבירה את חטיבת הטנקים אוההיות . מאחור
 .דרשתי בתוקף לקבל טנק ולהצטרף ללחימה, הלחימה

', וגה גב בפל1ק "מט. 202הגעתי לחטיבה , זובעא רצו שאכנראה של, "נכנעו"ק "אנשי החפבאוקטובר לאחר  12-ב
 .זה יסופר בנפרדאבל . 74גדוד 
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