אמנון כפכפי

אשנב 3

מלחמת יום הכיפורים שלי
אוקטובר  – '73מאי '74

מוקדש לחבריי –
שלום בורשטיין ,יוסף שץ ,ויוסי בן חיים ז"ל
וחברים רבים אחרים,
שנפלו ואני חסר אותם יום יום,
ולחברי ששרדו וצלקות בלבם.

זהו סיפורי האישי בהיותי חבר בקבוצה קטנה של שריונאים ,שהתנדבו לצאת עם טנק יחיד
לקרבות הבלימה בחזית רמת הגולן ,במלחמת יום הכיפורים ,ולחמו כתף אל כתף עם אנשי
הגדודים  77ו 71-של חטיבה  .7יותר מארבעים שנה לא נודעו ברבים קורות מלחמתו של צוות
הטנק הבודד הזה – צוות טנק שנלחם לבדו ,מבלי שהיה משויך למחלקה ,פלוגה או גדוד.
כשסיפרתי לפני כמה שנים את הסיפור לקמ"ן של חטיבה  7במלחמה ,אילן סהר ,הוא העיר:
"לא ייתכן שהיה דבר כזה" .אבל אחרי ששמע את פרטי הסיפור הוא תרם לי את ספר לחימת
חטיבה " 7עד קצה היכולת" וכתב בהקדשה" :לאמנון כפכפי היקר ,אתה שותף ללחימה זו".
אביגדור קהלני כתב" :כל הכבוד לכם ,ואני שמח שהייתם אתנו בתוך התופת".
בנוסף מובא גם פרק שירותי יוצא הדופן בצבא ,עד סיום מלחמת ההתשה בגולן.
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בתחילת ספטמבר  1973החלטנו ,אבי ירוחם כפכפי ,ואני לצאת לטיול בן יום אחד לרמת
הגולן .לקחנו את מכונית הפז'ו האדומה שלנו ונסענו צפונה .היו אלה ימים של שלהי הקיץ
ומזג האוויר האיר לנו פנים .רמת הגולן היתה פסטורלית ויפה .נמשכנו בעיקר לצפונו של הגולן
שהיה בעינינו כברת ארץ מעניינת יו תר ,על תושביה ונופיה ההררים יותר מדרומה של הרמה
שנראתה שטוחה ושוממה יותר .לפנינו התרוממו ונפרשו הר אביטל שאז היה ידוע כתל אבו -
נידה ,הר החרמונית ,שאר התילים הגעשיים ,הנחלים ,המצוקים ,הישובים הדרוזיים:
ּבּוקעתה ומסעדה ,ברכת רם ,וכמובן ,נישא גבוה מעל כולם הר החרמון שהשרה שקט ושלווה
על סביבותיו .בכפר בוקעתה הסתבכנו במקצת בשל מזלג דרכים שכמו הונח במרכז הכפר ,ואז
פנינו ימינה ,ואחרי כמה מאות מטרים הכביש הפך צר עד שהפך לרחוב ללא מוצא .בקושי
הצלחנו להסתובב ולשוב על עקבותינו .בצומת שבמרכז הכפר פנינו שוב ,הפעם לדרך
השמאלית ,ואכן הדרך הובילה מזרחה אל מטעי התפוחים שמחוץ לכפר.
ביוני  ,1967מיד לאחר מלחמת ששת הימים ,אבי יצא בשליחות משרד ראש הממשלה לשרת
כנספח מדעי בשגרירות ישראל בוושינגטון ,ועל כן ביליתי את שלוש השנים הבאות עם
משפחתי בארצות הברית .חזרתי לארץ רק לקראת גיוסי לצה"ל ,ולכן לא התאפשר לי לטייל
ולהכיר את "השטחים" שנוספו למדינה במהלך המלחמה הקצרה .במהלך שירותי הצבאי
שהיתי אמנם זמן רב בסיני וגם פעמים אחדות בכוננויות ברמת הגולן ,אך לא התאפשר לי
לטייל שם .על כן יצאנו אבי ואני לטייל לראשונה ברמת הגולן.

בדרך חזרה לבסיס אחרי חופשת שבת
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ערב מלחמת יום הכיפורים ב 1973-נותרו לי כארבעה חודשים להשלמת שירות החובה בצה"ל
בן שלוש השנים .בערב יום הכיפורים ההוא שהיתי בחופשה בבית הורי ברמת השרון .כיוון
שכבר לא הייתי בתפקיד מפקד טנק מזה כמה חודשים ,עקב בעיה בריאותית ,לא הזעיקו אותי
חזרה לגדוד השריון שבו שירּתי ,כאשר הוכרזה כוננות ערב יום הכיפורים.

אני (משמאל) עם חברי לצוות הטנק בפלוגה ב' ,גדוד  82באימון צמ"פ בנגב1972 ,
כבר בערב יום כיפורים ,צוותי הטנקים של הגדוד שלי ,גדוד  82בחטיבה  ,7עלו מבסיס הקבע
במחנה נתן שליד באר שבע בטיסה משדה התעופה "חצרים" שליד העיר למנחת ראש פינה
שבצפון .הצוותים קיבלו ציוד ו טנקים ממחסני החרום במחנה פילון שליד ראש פינה ועלו
איתם לרמת הגולן כדי לתגבר ,ביחד עם גדוד  77של החטיבה ,את חטיבת השריון היחידה
שהייתה שם דרך קבע :חטיבה  . 188מאוחר יותר נקבעה חלוקת גזרות :חטיבה  188יחד עם
חלקו של גדוד  82קיבלו את הגזרה הדרומית ,כלומר מקּונייטרה ודרומה ,גדוד  77את הגזרה
הצפונית – מקוניטרה וצפונה( .פלוגה אחת מגדוד  ,82פלוגה ג' (טייגר) הופרדה מהגדוד
ושימשה מעין עתודה שבאחריותה אזור "הבוסטר" ,גבעה ליד קוניטרה) .גדוד  71מחטיבה 188
הוקם ב  5 -באוקטובר ,יום אחד לפני פרוץ המלחמה ,פעל בפועל תחת חטיבה  7באזור צומת
ּוואסט וציר הנפט ומאוחר יותר באזור החרמונית.
***
בצהרי יום הכיפורים סמוך לשעה שתיים נשמעה צפירת אזעקה בכול הארץ .היה ברור שזו
אזעקת אמת כי לא היה סביר שמתרגלים אזעקות בעיצומו של יום הכיפורים .מיד לבשתי את
המדים ,בעודי מנסה להרגיע את אמי "שיהיה בסדר" ,אך היא מיאנה להשתכנע .אבי "הקפיץ"
אותי במכוניתו לכביש גהה ,ומשם המשיך לתפקיד שמילא בעתות חירום .המשכתי את דרכי
בטרמפים חזרה למחנה נתן ,מבלי לדעת שחבריי לגדוד כבר לא שם.
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כשהגעתי לבסיס לפנות ערב ,הסתבר לי שהוא כמעט ריק מיושביו .איישו אותו שליש הגדוד,
סגן אריה הכט ,כמה חיילים מפלוגת המפקדה ,וכן הגיעו עוד כמה מפקדי טנקים לשעבר,
כמוני ,שלא הוזעקו מחופשתם בבית וחזרו ביוזמתם לבסיס כששמעו את האזעקות .השליש
עדכן אותנו שמדובר כנראה ב"יום קרב" (כך קראו אז לתקריות באזורי הגבול שהיו מתרחשות
מדי פעם בקו הפסקת האש ברמת הגולן מאז מלחמת ששת הימים) .הוא הורה לנו להישאר
בבסיס ולעזור במטלות שונות ,כגון :שמירה והעמסת ארגזי פגזים בבונקר התחמושת על גבי
משאיות ,עבודה שאותה ביצענו כל אותו הלילה וביום א' שלמחרת .בערב ,משהבנו ש"יום
הקרב" מתארך ,וגם שמענו במהדורות ה חדשות ברדיו שהעניין חמור והתחילו להגיע שמועות
על נפגעים ,מפי נהגי המשאיות ,הצעתי לחבר'ה שא תקשר למפקדת גייסות השריון לשאול אם
צודק השליש בטענתו שאין צורך בנו בחזית .התגנבתי ללשכת המג"ד הריקה ,מצאתי את
מספר הטלפון וחייגתי .ענה לי מישהו שהזדהה כ"קצין ממפקדת הגיס" .אמרתי לו שנמצאים
במקום שבעה מפקדי טנקים מגדוד  82ושנאמר לנו שאין צורך שנצטרף לגדוד שהועלה לצפון.
התשובה שקיבלתי בטלפון הייתה שבהחלט זקוקים לטנקיסטים בחזית ,אבל אין ביכולת
מפקדת הגיס לשלוח אלי רכב כדי לקחת אותנו .נאמר לי שעלינו להגיע לחדר המבצעים במחנה
פילון ,ושם נקבל הוראות נוספות .נשמע לי משונה שלמפקדת גי יסות השריון אין יכולת לשלוח
רכב ,אבל לא התווכחתי והודעתי שנגיע בכוחות עצמנו .נשאלתי אם נותרו טנקים במחנה נתן
ועניתי בבדיחות הדעת ,כי מול לשכת המג"ד עומד כאנדרטה טנק טי 54-שלל ממלחמת ששת
הימים .התשובה שקיבלתי הדהימה אותי " :אני שולח מוביל לקחת את הטנק" .נאלצתי
להסביר שהתבדחתי ושמדובר בשלד של טנק המשמש אנדרטה ואי אפשר לעשות בו שימוש.
אז עדיין לא הפנמתי שאין זה זמן מתאים להלצות...
עדיין הייתי צריך למצוא דרך לצאת מהבסיס ,מבלי להסתבך עם השליש שהיה מפקדנו הישיר
ומבלי שאספר לו ש"עקפתי סמכות" ושהתקשרתי למפקד בכיר יותר ,מאחורי גבו תוך פקפוק
בפקודה ישירה שלו ,שעלינו להישאר בבסיס .עמדנו לבצע נפקדות בזמן מלחמה! העונש על
עבירה כזו בוודאי חייב להיות חמור ביותר .אמרתי לשליש שאחרי יומיים של עבודה קשה
במחנה נתן אנחנו מבקשים לצאת להתרעננות ,לביקור קצר ב"גלידה מונטנה" שהייתה במרחק
הליכה מהבסיס .תשובתו של אריה הייתה" :אין בעיה ואל תשכחו להביא גלידה גם לי
כשתחזרו" .שעה קלה מאוחר יותר אכן ליקקנו גלידה ,ואני אף התקשרתי מהטלפון הציבורי
שהיה במקום לאמי והסברתי לה שאל לה לדאוג כי אני נמצא בבסיס ליד באר שבע ,ואין שום
מקום לדאגה לשלומי .בתום שיחת הטלפון חצינו את הכביש והתחלנו במסע צפונה.
***
יצאנו לדרך כולנו 7 ,טנקיסטים ,ובהם שלושה חברים קרובים ,מפקדי טנקים לשעבר שלא
שירתו על טנק כבר חודשים רבים :סמ"ר שלום בורשטיין ,שהיה פקיד ראשי בשלישות הגדוד
וחזר מחופשת שחרור מביתו בנתניה; סמ"ר יוסף שץ ,ידידי עוד מקורס מפקדי הטנקים ,שהיה
האחראי על בונקר התחמושת הגדודי וחזר מחופשה בקיבוצו ,חפץ חיים ואנוכי ,שהייתי
מש"ק החינוך בגדוד .נאלצנו להתפצל ,כי כצפוי לא היה ניתן למצוא טרמפים שיוכלו לקחת
מספר כה רב של נוסעים ,אך שלושתנו לא נפרדנו .באישון לילה הגענו למחלף קיסריה בכיוון
עפולה .הכביש היה עמוס בשיירות של כלי רכב צבאיים ,אך משאלה לא עצרו ,נאלצנו לעבור
את הכביש ולהמשיך בדילוגי הטרמפים דרך חיפה עד עכו .שם המתנו שעה ארוכה עד שעצר
לנו נהג משאית שנאות לקחתנו עד ראש פינה .הוא הצביע על ארגז המשאית הסגור שכתובת
"בלו בנד תלמה" התנוססה עליו .המשאית הובילה מנות קרב והייתה מלאה כמעט עד
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לתקרתה בקרטונים .טיפסנו ונשכבנו ברווח הצר שנותר ויצאנו לדרך .תוך דקות התחלנו
להרגיש מחנק ,מכיוון שבימים רגילים המשאית מובילה מוצרי חלב ,הארגז היה אטום
ומבודד .די מהר פיתחנו שיטה ,לפיה שלום ושץ אוחזים ברגליי ,ואילו אני פותח את דלת
הארגז תוך כדי הנסיעה הקופצנית ,מאוורר את החלל שבו היינו שרועים ,ואז שב וטורק את
הדלת.
הנהג עצר לנו כמסוכם בצומת ראש פינה ,וכשירדנו מהמשאית ניגשתי לקבינה כדי להודות
לנהג .הוא אמר לי ששמע ברדיו שהסורים נמצאים בנפח .לראשונה בחיי הבנתי ,פיזית ממש,
את משמעות הביטוי "פיק ברכיים" .טיפסנו במעלה הגבעה והגענו ,עם שחר של יום שני8 ,
באוקטובר למחנה פילון .במשרד ה מבצעים לא ידעו לעדכן אותנו היכן בדיוק נמצאת היחידה
שלנו ,אבל באופן כללי נאמר שחטיבה  7קיבלה אחריות על הגזרה הצפונית ושגדוד  82כבר לא
קיים" .חדשות" אלו נשמעו לי מופרכות ,שהרי אנו ע וסקים ב"יום קרב" שהתארך לו .כולנו
זכרנו את הבטחת המפקדים שצוות שיפגע בטנק אויב יזכה בבקבוק שמפניה .במחנה פילון
התאחדנו עם ארבעת החבר'ה שיצאו לדרך יחד אתנו מ"גלידה מונטנה" ,ויחד החלטנו שכדאי
שנלך לאכול ארוחת בוקר ,שכן לא אכלנו דבר מאז שעזבנו את באר שבע .איתרנו את חדר
האוכל וביקשנו מהנגד האחראי שייתן לנו אוכל או לפחות כמה ככרות לחם וגבינה .הוא סירב
בטענה שאין לנו אישורי הצבה לבסיס ,ולכן אנחנו לא זכאים למזון .עזבנו את המקום בידיים
ריקות ובעיקר עם בטן ריקה ...לּו ידענו שבאותו רגע ויתרנו על הארוחה האחרונה לימים
הבאים אולי היינו מתעקשים יותר.
מצאתי עיתון של יום אתמול ובו מפות קטנות של "זירות הלחימה בדרום ובצפון" .גזרתי
מתוך העמוד את מפת רמת הגולן שהייתה בגודל של כ 5x7-ס"מ ובה ציור של הכנרת ומימינה
קו קשתי המסמל את הגבול ...טמנתי אותה בכיס הסרבל וזו הייתה המפה ששימשה אותנו
מעתה ואילך.
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עיתון "ידיעות אחרונות" ( )7.10.73ממנו גזרתי את מפת הגולן .באדיבות "ידיעות אחרונות"
טנקים לא נותרו במחסני החרום בפילון ,אך אחרי מספר שעות של המתנה מורטת עצבים
הגיעה שמועה שיש כמה טנקים תקולים במחנה נפתלי שמדרום לצומת גולני .נסענו לשם
במשאית ,ואכן קיבלנו שם שני טנקי "שוט קל" שתיקונם בדיוק הסתיים בידי הצוותים
הטכניים .זיווד 1היה חלקי ביותר ,לא היו אפיסקופים ,2פריטלסקופ 3וגם לא מקלעים.
לא קיבלנו מפות ,ולא היו כרטיסי תדרים .לשאלתי כיצד אפשר לצאת לחזית ללא מקלעים
וללא אפשרות לירות בתותח קיבלתי תשובה" :אם אתם לא רוצים – אל תיקחו את הטנקים".
ללא שאלות נוספות מי לאנו את בטן הטנקים בפגזים ובארגזי פעולה .כיוון שהיינו שבעה ,יצא
לדרך טנק אחד עם ארבעה טנקיסטים .אבל לשץ ,לשלום ולי הייתה בעיה :היינו חסרים אדם
רביעי .אז ניגש אלינו שם חייל לבוש סרבל טנקיסטים וללא דרגות ,והציג את עצמו" :שמי
שמואל ,אני קצין .תנו לי לפקד" .הרעיון שלנו עוד מהרגע שעזבנו את באר שבע היה שונה:
כולנו מפקדי טנקים ,ולכן הטנק שלנו יהיה טנק מט"קים .הרעיון היה שנמלא את התפקידים
השונים בטנק ברוטציה .שמואל שכבר לחם ברמה קודם לכן עד שהטנק שפיקד עליו הושבת,
קיבל הוראה ,עוד במחנה פילון ,שעליו להשיג טנק וצוות ולחבור לגדוד השריון  71שהוקם
בפיקודו של סא"ל משולם רטס ,שהיה אף הוא תחת פיקודו של מח"ט  .7אנחנו לא ידענו זאת
ומבחינתנו היינו בדרכנו למצוא את חטיבה  7ואת הגדוד שלנו ,גדוד  .82אבל כל עוד היינו
בדרכנו צפונה לחזית רמת הגולן השאלה הזו לא נדונה כלל .לי עצמי נודע רק שנים רבות אחרי
המלחמה כי לשמואל היו הוראות לחבור לגדוד .71אני ,שבעברי הייתי בוגר מקצועות נט"ר
(נהיגה,טיפולים ורק"ם) ,כלומר נהג טנק לפני שנשלחתי לקורס מט"קים ,ביקשתי לנהוג בטנק
כי לא רציתי להחמיץ הזדמנות יוצאת הדופן של נהיגה ארוכה על כביש ,דבר שהיה אסור בימי
רגיעה ,מפאת הנזק שגורמים הזחלים לאספלט .חבריי לא התנגדו כי הם היו אנשי צריח
בעברם ולא ששו לנהוג נהיגה כה ארוכה וקשה ,הם הרגישו בצריח כבביתם .נכנסתי מיד לתא
הנהג ואילו הם טיפסו ונכנסו לצריח  -שץ לתא התותחן ושלום לתא הטען-קשר ,ושמואל
שהצטרף אלינו בכיפת המפקד .כך יצאנו לדרך בנסיעה על גבי הזחלים על הכביש צפונה,
ממחנה נפתלי לכיוון צומת גולני ,ומשם לכיוון טבריה .בכניסה לעיר עמדו כמה אזרחים
נלהבים ומודאגים לצד הדרך ,וכשראו את הטנק המתקרב השליכו עליו חבילות של וופלים
ובקבוקי טמפו מזכוכית כדי להביע את הערכתם לנו .שמואל ושלום הצליחו לתפוס חלק
מהתקרובת המעופפת ,אך אני חששתי שבקבוק זכוכית כזה יחליק על הצריח וייפול על ראשי,
שהרי נהגתי עם מדפים 4פתוחים .חששתי שאפצע עוד לפני שנגיע לגולן ,ועוד מכוחות
ידידותיים...

 1זיווד  -כלים ומכשירים שונים הנחוצים לטיפול בטנק והפעלתו.
 2אפיסקופ  -התקן אופטי המאפשר ראיה מתוך הטנק את הסובב אותו.
 3פריטלסקופ  -התקן אופטי המשמש כוונת לתותח ולמקלע המותקנים בצריח.
 4מדפים  -דלתות פלדה הסוגרות את תא הנהג או את פתחי הצריח.
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טנק "שוט-קל" ,ללא מקלעים וללא זיווד ברחובה הראשי של טבריה ב 8-באוקטובר.1973
צילום :דן וגמן
ברחוב הראשי בטבריה התקלקל הטנק השני .הם עצרו בתחנת הדלק שלצד הכביש וצוותו
ניסה לתקנו.
אנחנו המשכנו במהירות לבדנו .רחוב אל-חדיף בטבריה הוא בעל מורד תלול המוביל מטבריה
עילית אל מרכז העיר .כשהגענו לתחתית הירידה הייתה פנייה חדה שמאלה אל רחוב הירדן.
מיד אחרי הפניה עמד סניף של בנק לאומי ולפניו גדר ברזל שהפרידה בין המדרכה לשפת
הכביש .כשסיימתי את הירידה התלולה וביקשתי לפנות שמאלה בחדות ,ידעתי שתהיה לי
בעיה .אם אנסה לבלום ,זחלי המתכת שבטנק יאבדו את אחיזתם בכביש .ההיגוי בטנק היה על
ידי הממסרת ופעל רק כאשר הנהג "נותן גז" ומאיץ את סיבובי המנוע .בגלל מהירות הנסיעה
בירידה נאלצתי בו-זמנית ללחוץ בכוח על דוושת הבלם וגם על דוושת ההאצה ובאותו הזמן
למשוך עד הסוף את ידית ההיגוי .הטנק קרטע והחליק על הכביש ,אך ברגע האחרון פנה
שמאלה ו"פספס" את הבנק בסנטימטרים ספורים .מזל שבני הנוער הטבריינים ,שנהגו לשבת
על גדר הבטיחות ,לא היו שם באותו הזמן ,כי רמסנו את הגדר לחלוטין .המשכנו בדרכנו כאשר
אנחנו מותירים מאחורינו את צפירות מערכת האזעקה של הבנק ,שהחלה לפעול מעוצמת
רעידות הזחלים שהיו כה קרובים לחזית הבניין .גם העליות בפיתולי הכביש לכיוון כורזים היו
קשות לטיפוס ,כיוון שזחלי הטנק החליקו על הכביש והטנק נטה להידרדר אחורנית במקום
להתקדם .בסך הכול מאד נהניתי מנהיגה יוצאת דופן ומאתגרת זו .ההרגשה של שליטה
בעוצמה אדירה של מנוע בעל  750כוחות סוס ,בטנק שמשקלו  54טונותו בגובה של כ 3-מטרים
השועט במהירות של כ 50-קמ"ש על כביש אספלט חלק היא הרגשה של כוח שדבר לא יכול
לעמוד בפניו .כשהגענו לקרבת מחנה פילון ,שממנו יצאנו באותו בוקר ,עצרנו לזמן קצר
בנקודה של דרגים לוגיסטיים של חטיבה  ,7תדלקנו במהירות את מכלי הטנק ,אנשי שלישות
רשמו את שמותינו ,ושלום ירד והתפלל תפילה לפני קרב .שמואל קיבל את תדר הרשת
החטיבתית של חטיבה  ,7תדר "משבצת" ,מידי קצין השלישות החטיבתי ,שלמה כהן ,ואת
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אות הקריאה לטנק שלנו" :אשנב ( "3שם קוד ברשת הקשר לקצין שלישות' :אשנב') .היה זה
צירוף מקרים מדהים ,שהרי שלושתנו היינו אנשי שלישות אך אתמול...
***
אחרי כשש שעות של נהיגה הגענו טנק בודד ,דרך גשר בנות יעקב ,לרמת הגולן .כשעברנו על
הגשר ראינו שהוא כבר הוכן לפיצוץ למקרה שטנקי האויב ינסו להיכנס דרכו לגליל .ניסיתי
לסמן בידי לחבלני חיל ההנדסה שהיו שם" :בבקשה אל תפוצצו את הגשר ,אנחנו עוד נשוב"...
מיד אחרי בית המכס העליון נתקלנו בטנקים ישראלים שהיו תקולים ונטושים .בגלל החשיכה
המתקרבת פרקנו מהם בזריזות את הזיווד שהיה חסר לנו ,וליתר ביטחון הוספנו עוד
פריטלסקופ שני .התקנו גם מקלעים על הטנק שלנו .הערב ירד ,ואנחנו המשכנו מזרחה לאורך
הכביש הראשי .לא ראינו זכר לטנקי אויב ש עליהם דיבר נהג המשאית בשעות הבוקר
המוקדמות .אחרי נפח ביצענו תיאום כוונות ,5ומשירד הלילה הסתבר כי במכשיר
הפריטלסקופ שלנו נורית תאורת הלילה ,שאמורה להאיר את צלב הכוונת ,אינה פועלת ,כך
שאין באפשרותנו להשתמש בתותח או במקלע המקביל לו בשעות החשיכה .חיש מהר החלפנו
את הפריטלסקופ התקול במכשיר הנוסף שפירקנו שעות ספורות קודם לכן .שמואל חבר בקשר
למפקד החטיבה ,אל"ם אביגדור בן -גל ,ינוש ,כפי היה מוכר לכל ,שהורה לנו לפנות צפונה
לכיוון צומת וואסט( ,ציר "פלא") ,שם אמורה להיות חטיבה  7ומן הסתם גם גדוד  ,82כך
חשבנו אנו .בהמשך ינוש הורה לנו לפנות בצומת וואסט מזרחה לכיוון בוקעתה (לציר קירטון
ומשם לציר יקיר) ,לקו החזית ושם "תמצאו אותנו" .שמואל הסביר לו שאין בידינו מפות קוד
ושההיכרות שלנו עם רמת הגולן היא שטחית.
יצאנו בנסיעה איטית וזהירה כפי שהורו לנו ,בחשכה מוחלטת .בשלב מסוים חשש שמואל
שמא נרחיק לכת וננוע אל מעבר לקווי האויב ,או שמא נעלה על מארב .בטנקים הישראליים,
בניגוד לאלה הסוריים ,לא היו אמצעים לראיית לילה ,למעט מכשיר א"א (אינפרה אדום).
לראיית לילה (הנקרא "קרנף") ששימש רק את הנהג .בהוראה של ינוש עצרנו את התקדמותנו
ובילינו את  5-4השעות הבאות בדילוגים ובתפיסת עמדות שונות לצד הדרך ,לפי קולות
ורחשים שונים ששמענו ,מבלי יכולת לפענח האם מקורם מכוחותינו או מכוחות אויב .הלילה
חלף בסופו של דבר בלי אירועים מיוחדים ,אך גם מבלי שעצמנו עין .עם עלות השחר המשכנו
לכיוון הכפר בוקעתה.
משנכנסנו לכפר קידם את פנינו מטר של פגזי ארטילריה מטּווחים היטב ,כנראה מפסגת
החרמון ,שנפל לידי הקומנדו הסורי עוד בשבת .ההפגזה הייתה כל כך צפופה ואפקטיבית עד
שנאלצנו לשוב על עקבותינו ולצאת מהכפר .כשנראה היה שההפגזה הארטילרית שוככת מעט
נכנסנו שוב לכפר .הגענו לצומת שבמרכז הכפר .למזלנו נזכרתי בטיול עם אבי שבו פנינו לרחוב
ללא מוצא .טעות כזו כעת ,תחת אש ,הייתה יכולה להיות קטלנית .חיש מהר המשכנו ברחוב
מזרחה .באחד מהמקומות היותר צרים לאורך הדרך חסמה את הכביש מכונית חונה שלא
הותירה מעבר לטנק הרחב .בלי הרבה היסוסים עליתי עם זחל אחד על המכונית ועברתי
מעליה ...הטנק הכבד לא הותיר הרבה ממנה .יצאנו מהכפר מזרחה ,והפעם נוספו לארטילריה
שהמשיכה לרדת גם טילים נגד טנקים שנורו אלינו מכיוון ג'ּוּבתא אל-חשב .ינוש כיוון אותנו
בקשר לכיוון דרום (ציר טרזן) ,אל פיתחה שהיי תה ממוקמת מזרחית לקיבוץ אלרום ,למרגלות
הר החרמונית.
 5תיאום כוונות  -תיאום קו הראייה בכוונת הפריטלסקופ עם קו העובר בקנה התותח במרחק קבוע מראש.
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מפקד חטיבה  ,7אל"ם אביגדור בן-גל (ינוש) בבוקר ה 9 -באוקטובר .צילום :יוסי בן חנן
בתחילת המלחמה היו לצה"ל ברמת הגולן כ 170-טנקים מול כ 1500-טנקים סוריים תוקפים,
(יחס של כמעט  1ל .) 9-אולם בינתיים שני הצדדים סבלו מאבדות רבות .היה זה מדהים
להיווכח כיצד ינוש ,ש היה מח"ט השריון היחיד באותו זמן ברמת הגולן ,אחרי נפילתו של
אל"ם יצחק בןשהם ,מפקדה של חטיבה  , 188ובזמן שניהל את קרבות הבלימה הקשים ,הייתה
לו היכולת לנווט את הטנק הבודד שלנו ,על אף שלא היו בידינו מפות ,ולהשתמש בנו כבכוח
עתודה כדי להוסיף עוד טנק אחד בנקודה הקריטית של המערכה ,וכל זאת בקולו הרגוע ונוסך
הביטחון.
בדרך שמעתי נקישות וחששתי שאחד הפינים המחברים בין חוליות הזחל השתחרר והוא נוקש
על תובת הטנק .אם ישתחרר הפין ממקומו לגמרי אזי נפרוש זחל וניתקע חשופים לעין האויב
ללא יכולת תנועה  .הצעתי שנעצור לרגע ונדפוק את הפין חזרה למקומו .שמואל צחק ואמר:
"אלו לא נקישות מהזחל .אלה פגיעות של קליעים בשריון הטנק ".המשכנו בדרכנו כאשר
אנחנו דורסים כרמים של חקלאיי בוקעתה ,משכיבים בזו אחר זו את השורות הגבוהות של
הגפנים שהיו קשורות על חוטי תיל לרוחב נתיב הנסיעה שלנו .פתאום הטנק הזדעזע וצנח לתוך
תעלת השקיה .לא יכולתי לראות את התעלה מבעוד מועד בגלל הדליית הגפנים ובגלל תא הנהג
הממוקם נמוך יחסית בטנק .הזעזוע היה אדיר ומוחץ עצמות .הטנק נפל כולו כמה מטרים
לעומק התעלה ,פרץ את קיר העפר ,וכך נחלץ ממנה בגלל עוצמת הפגיעה.
המשכנו דרומה ,התותח מופנה ל"שעה תשע" כדי לטפל בסיכונים ממזרח .מדי פעם חטפנו אש
אויב ,וכמובן השבנו אש אך לא התעכבנו .בעודי נוהג דרומה ועיני כל שאר הצוות צופות
מזרחה אל עבר סוריה ,ראיתי פתאום שני מסוקים סוריים טסים נמוך ,כשני ראשנים
שחורים ,כשני קילומטרים דרומית לנו ,ועומדים להיעלם מאחורי תל ג'ית .קראתי בקשר
הפנים בטנק "דרדרים 6בשעה  "! 12שמואל צודד את הצריח ימינה וצעק לשץ" :אש! אש!" שץ
התקשה בתחילה לזהות את המטרה .אני הסתכלתי בעיניים כלות כיצד עוד רגע המסוקים
 6דרדרים  -כינוי למסוקים ברשת הקשר.
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ייעלמו מאחורי התל .אך כעבור שנייה שץ זיהה ,שם צלב 'על' וירה .המסוק התפוצץ באוויר
וצעקות שמח ה בקעו ברשת הקשר מכל עבר .ידענו שהסיכוי להפיל מסוק עם פגז תותח של
טנק הוא קטן מאד ,בוודאי מהמרחק שהיינו בו .בדיעבד אנחנו יודעים שרבים טענו שהם אלה
שהפילו את המסוק ,ואכן נקבע שהטנק שהפיל את המסוק היה בפיקודו של בן מחזור שלי
בצבא ,ישי זרחי .אנחנו מעולם לא טענו שאנחנו היינו אלה שפגעו בו ,אך היינו גאים בכך
שזיהינו ,ירינו והשתתפנו בהפלת המסוק .היו אלה המסוקים שהטיסו גדוד קומנדו סורי
לאזור צומת וואסט ,שם על פי התכנון הסורי הם היו אמורים לפגוש את השריון הסורי,
לכשיצליח להבקיע את מערך הטנקים של צה"ל באזור החרמונית.
* * *המשכנו מעט דרומה והגענו לאזור מישורי דרומית מזרחית להר החרמונית (כיום המקום
בו נמצא אתר ההנצחה לקרב עמק הבכא) ,ושם נתגלתה לעינינו תמונה סוריאליסטית:
כחמישה טנקים ישראלים עומדים ומנהלים קרב תותחים מול עשרות רבות של טנקים סוריים
בטווחים של מאות מטרים .מאוחר יותר הסתבר שאלה הטנקים שנותרו מגדוד  71אחרי
נפילתו של המג"ד משולם רטס כשעה קודם לכן ,שתגברו את הטנקים שנשארו מגדוד 77
בפיקודו של סא"ל אביגדור קהלני .תפסנו עמדת ירי על רמפה מול ואדי מרג'א א-שּברק ,לימין
הטנקים של גדוד  .71דרומית לנו היו הטנקים של קהלני .צוותי הטנקים המעטים האלה ניסו
בכל כוחם למנוע מהסורים לפרוץ ולהיכנס לגזרה הצפונית של רמת הגולן בדרכם לגליל .זה
היה קרב השריון-בשריון המשמעותי ביותר שבו השתתפנו עד אותו הרגע .שץ שנדהם מכמות
הטנקים הסורים שמולו קרא בקשר פנים בטנק:
"על מה לירות?"
ושמואל השיב" :לא משנה – תירה!!"
שץ" :איזה סוג פגז?"
שמואל" :לא משנה – תירה!!!"
שמואל שכאמור לא הכרנו אותו קודם לכן ,התגלה מפקד מוכשר ,אמיץ לב וזהיר ,שץ תותחן
מדויק וקטלני ,ושלום מילא את תפקיד הטען-קשר בזריזות וללא דופי .אני לא זוכר רגע שהיה
צורך להמתין לטעינת הפגז ,או שהיי תה תקלה בירי המקלע המקביל .מצב הרוח היה מרומם,
כי סוף סוף ניתן לנו לעשות את מה שלמדנו באימונים מאז גיוסנו .ירינו ופגענו ,אך גם בצד
שלנו נפגעו טנקים .בשלב מסוים ,להפתעתנו ,ראינו את ההתקפה הסורית נשברת ,והטנקים
הסורים נסוגו אל מאחורי תעלת נ"ט וסוללת עפר ,שהיו ממזרח למישור שבו התחולל הקרב.
בנסיגתם השאירו בשטח שלפנינו מאות טנקים וכלי רכב משוריינים אחרים שנפגעו בקרב שאך
הסתיים ובניסיונות הפריצה הקודמים שלהם.

11

טנקים סוריים במעבר תעלת הנ"ט במזרח עמק הבכא .צילום :ארכיון צה"ל
שמחנו מאד כמובן להפוגה שהשתררה ,ומיד פנינו לארגן מחדש את הטנק ,להשליך את
תרמילי הפגזים החוצה (דבר שהיה מוזר בעינינו ,מכיוון שבאימונים שומרים את התרמילים
בטנק לצורך מחזור) .בחלוף מספר דקות שמענו את קולו של ינוש בקשר" :שימו לב ,ניסיון
פריצה נוסף ,כ' 80-כבדים' נעים בכיוונכם ".הישרנו מבט ולעינינו נתגלה ענן אבק ועשן מנועים,
ומתוכו בוקע טור של עשרות רבות של טנקים המתקדמים בכיוון מערב .התחלנו לירות
לטווחים של כ 2000-מטרים ,שנחשב אז לטווח אפקטיבי ,שם עברו הטנקים הסוריים את
מכשול תעלת הנ"ט .7תוך דקות התפזרו הטנקים הסורים בכל הפיתחה ,התערבבו בכלים
הפגועים שהיו בשטח מהקרבות הקודמים ,כך שהיה קשה לעיתים להבחין אם אתה יורה על
טנק "חי" או על טנק נטוש או פגוע  .הטווחים הלכו והתקצרו למאות מטרים בתוך אותו
העמק .כאשר הטנקים הסורים התקרבו לא יכולנו לפגוע בהם מפני שנעו בתחתית העמק ,ולא
הייתה לנו מספיק הנמכה ב תותח כדי לפגוע בהם .מצב זה של "חוסר הנמכה" אילץ אותנו
לצאת מעמדת האש שלנו ולהתקדם מעט במורד ,לשיפוע קדמי שחשף אותנו לחלוטין,
מתחתית הזחלים ועד קצה הצריח .מבט מהיר לצדדים גילה שבצד שלנו נותרו טנקים בודדים
בלבד  .היה ברור לכולנו שהפעם אין סיכוי שנשרוד את הקרב .המשפט "לא לסגת ,בואו נראה
להם מי ה יינו" הדהד ברשת הקשר ,בחלל הטנק ובלב כולנו .הפרפראזה על נאום אלעזר בן
יאיר על המצדה ,לפני ההתאבדות ההמונית ,הייתה ברורה כשמש .בתום הטירונות נשבענו
אמונים לצה"ל על פסגת המצדה" :לשמור אמונים למדינת ישראל... ,ולהקדיש את כול
כוחותיי ,אף להקריב את חיי ,להגנת המולדת ולחירות ישראל".
ברשת "משבצת" נשמעה הקריאה" :החזיקו מעמד ,חיל האוויר בדרך!" הידד! חיל האוויר
יבוא להציל אותנו! המתנו דקות ארוכות כנצח ,ולבסוף ברעם אדיר ,בגובה נמוך כמעט בגובה
 7נ"ט  -נגד טנקים.
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אנטנות הטנקים וברעש מחריש אוזניים ,חלפו-עברו המטוסים מעלינו ,המשיכו הלאה ,טסו
מעל לטנקי האויב והמשיכו מזרחה מבלי שהטילו ולו פצצה אחת על ראשם של הסורים.
באותו רגע הבנו שהסיפור שלנו נגמר .אין יותר מי שיעזור לנו .בתוך רגעים ספורים לא יישאר
מי שיוכל לבלום את עשרות טנקי האויב .זכור לי היטב שבדקות אלה לא פחדתי אלא כעסתי.
המחשבה שעברה במוחי היי תה" :זהו?! אחרי כל מה שעברתי בחיים עד היום ולפני שאני
מספיק לעשות את מה שרציתי עוד לעשות – זהו?! ככה זה מסתיים?!"
פקודות האש בטנק היו כבר לטווחים של  250-200מטרים בלבד ,אלה טווחי אפס עבור ירי אש
כבדה 8של טנקים .שני טנקים סוריים ניסו לאגף אותנו על המדרון שמשמאלנו בטפסם מהגיא
שלפנינו .פגז טנק סורי פגע בקרקע מטרים בודדים מחזית הטנק שלנו .ענן האבק שהתרומם
לפנינו חסם את יכולת הראייה שלנו ולא יכולנו לזהות את הטנק היורה ולהשיב אש.
שמואל פקד "נהג אחורה מהר!" כדי לרדת למדרון אחורי וכדי להחליף עמדת אש .אבל מכיוון
שהיינו חשופים במדרון הקדמי לא יכולנו להיעלם מידית מעיני תותחן טנק האויב ,שתוך
מספר שניות ירה פגז נוסף.
לפתע הזדעזע הטנק שלנו וניתר באוויר .נפגענו פגיעה ישירה מפגז שחדר לצריח דרך
האפיסקופ בתא הטען-קשר .אני הייתי בתא הנהג ומההדף של הפיצוץ עפתי לרצפת הטנק.
מצאתי את עצמי מחבק את דוושת הבלם ,לא לפני שפיצחתי את קסדת הטנקיסטים שלי על
הכידון – שהוא הגה הטנק .פתיל הקשר ניתק וקריאותיי לשאר אנשי הצוות נותרו ללא מענה.
הסתכלתי לאחור לתוך הצריח והסתנוורתי מבוהק האש .לא ראיתי איש והייתי בטוח שרק
אני נותרתי בחיים .היה לי ברור שהטנק עומד להתפוצץ על תחמושתו שנותרה .ניסיתי לפתוח
את מדפי תא הנהג אך גיליתי לחרדתי שהתותח ,שהיה מופנה קדימה" ,ישב" על המדף
השמאלי של התא ומנע את פתיחת המדפים .נראה היה שאין דרך לצאת מהטנק .אחרי מאבק
קשה ,בעוד הטמפרטורה בתוך הטנק עולה באופן קיצוני ,ואני מתקשה כבר לגעת בפלדה
החשופה והרותחת ,הצלחתי לשחרר את המדף הימני ולטפס החוצה דרך חצי הפתח של התא.

 8אש כבדה= ירי פגזים בתותח הטנק להבדיל מאש מקלעים או נשק אישי.
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אני בתא הנהג של טנק שוט-קל בסוף  .1971בתמונה נראים שני ה"מדפים" – שהם דלתות
התא במצב פתוח.
בחוץ היי תה אש תופת .פגזי הטנקים וארטילריה הסורית שיצרה "מסך אש מתגלגל" התפוצצו
מסביב וקליעים חלפו ממש בין רגלי והלבינו בהתיכם את הרגבים במקום פגיעתם .הטנקים
הסורים היו כעת קרובים עוד יותר.
לאחר שנחלצתי נזכרתי כי השארתי את תמ"ק העוזי שלי בתא הנהג וטיפסתי שוב על חזית
הטנק החשופה כדי להוציאו .רצועת הכלי הסתבכה במוט ההילוכים ופצעתי את ידיי
בניסיונות לשחררו ,אך לא ויתרתי עד שהצלחתי .היה לי ברור שלא אנצח את המלחמה עם
עוזי ושתי המחסניות שהיו לי ,אבל הבטחנו זה לזה בצוות שבשבי הסורי לא ניפול...
הייתי בטוח שאני הניצול היחיד ששרד מהצוות ,אבל כשרצתי לצדו של הטנק ראיתי שם
להפתעתי את שמואל זמל ,שהועף מהדף הפגיעה בטנק אל מחוץ לתא המפקד שבצריח ונפל על
הקרקע ליד הטנק ,אחרי שנפגע מרסיס ביד ורסיס ברגל .לשאלתי מה קרה עם שאר הצוות
הוא ענה שאין לא מושג .אני נפגעתי בעיקר בגבי מההדף ורגלי השמאלית "נרדמה" .התחלנו
לטפס על הטנק מצדו האחורי כדי לנסות לחלץ את שלום ואת שץ ,כאשר לתדהמתנו יוסף שץ
יצא לנגד עינינו מתא התותחן ללא פגע .סדן התותח חסם את מעוף הרסיסים לכיוונו .לעומת
זאת ,שלום בורשטיין ,חברי הטוב ושותפי לחדר בבסיס ,שהיה בתא הטען קשר ,נפגע פגיעה
ישירה ונהרג במקום.
היה ברור לכולנו שכו ל השתהות נוספת על הטנק או בסביבתו  -פירושה מוות ודאי במקרה של
פגיעת פגז נוסף ,כשהסורים יבצעו תרגולת "מטרה" ,9או כשהטנק יתפוצץ בגלל התחמושת
והדלק שעוד נותרו בו .רצנו לכיוון טנק שהיה במרחק כמה עשרות מטרים מאתנו וטיפסנו
עליו .הסתבר לנו שמפקד הטנק שכב על הרצפה פצוע עם רסיס בראשו .נדחקנו כולנו פנימה,
והיינו שם שבעה אנשים .הוצאתי תחבושת אישית מכיס הסרבל וחבשתי את אמת ידו של
 9תרגולת מטרה  -ירי פגז נוסף בכינון האחרון כדי לוודא את השמדת המטרה.
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שמואל ,מישהו אחר שישב בתחתית "הערימה" חבש את רגלו .נסענו מעט מערבה עד שראינו
נגמ"ש פינוי ובו היה רופא – ד"ר אלכס אשל.
מפקד הטנק שבו נסענו הורד ממנו ,קיבל טיפול ראשוני והועלה על נגמ"ש הפינוי .יוסף שץ עלה
במקומו וחזר לקרב .יוסף שץ ,למרבה האסון ,נהרג שנה מאוחר יותר בתאונת דרכים בדרכו
לאזכרת אחיו שנפל במלחמה בתל א-סאקי שברמת הגולן .הרופא נסע בנגמ"ש שלו עם פצוע
שהיה זקוק לטיפול דחוף בתאג"ד ,לא לפני שהבטיח שמיד יחזור לאסוף גם אותנו.
שמואל ואני נותרנו לבדנו ו נאלצנו להמתין עוד זמן ממושך חשופים בשטח הפתוח .במשך כול
זמן ההמתנה נחתה הפגזה ארטילרית כבדה על המקום שבו היינו .ניסינו לדחוק את עצמנו
לתוך האדמה ולמצוא מחסה בקרקע ,אך לא היו לנו כלי חפירה .אדמת הגולן של סוף הקיץ
הייתה קשה כאבן .אבנים ,אדמה ורסיסים מפגזי הארטילריה עפו באוויר לכל עבר .שכבנו כך
בין שתי גבעות קטנות אליהן כוונו הפגזים שהוסטו תדיר מגבעה אחת לשנייה ,כמטולטלת של
אש מעלינו .הזמן כאילו עמד מלכת ונמשך כנצח .נגמ"ש הפינוי לא חזר.
***
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צילום אוויר יומיים מאוחר יותר .מקום היפגעות הטנק כ 150-מ' דרומית לצומת טרזן-
קזוארינה
בבוקר יום שלישי  9באוקטובר ,ליד בוקעתה ,סייעה פלוגת הסיור של חטיבה  7לכוח "גולני"
בלחימה נגד כוח סורי רגלי שהגיע לשם .היו אלה חיילי הקומנדו הסורי שהונחתו מאותם
מסוקים באותו היום ,בסביבות השעה  06:30ליד צומת וואסט ,ומשהבינו שהשריון הסורי לא
הצליח להבקיע את מערך הטנקים שלנו בעמק הבכא ,נעו רגלית לכיוון בוקעתה .אחרי הקרב
שבו היו נפגעים רבים לחיילי פלס"ר ,גולני התחיל בח ילוץ נפגעים לכיוון תאג"ד בצומת וואסט.
הפלס"ר יצא מבוקעתה אחרי השעה  12:00עם הפצועים לוואסט בשתי קבוצות.
הקבוצה הראשונה ובה  5נגמ"שים נתקלה בירי ממארב של הקומנדו הסורי ממזרח ,בעת
שנסעה על הכביש לפני אלרום .הם רק השיבו אש ,דיווחו למ"פ והמשיכו בתנועה .לשמחתנו
זיהינו את שיירת הנגמ"שים בדרכם דרומה .שמואל ואני נעמדנו על רגלינו ,ועל אף שחששנו
שיירו עלינו נופפנו להם בכובעי ה VRC-שלנו עד שהנגמ"ש האחרון בשיירה זיהה אותנו ופנה
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לעברנו .המפקד אמר לנו שהרכב עמוס ,ואין לו מקום עבורנו .ענינו לו שהוא כבר השני שאומר
לנו את זה ושאנחנו חייבים להתפנות מהשטח המטווח ארטילרית .למרות דבריו נסענו איתו
עד התאג"ד בוואסט שם פרקו את הפצועים מחמשת הנגמ"שים.
הקבוצה השנייה ובה  3נגמש"ים עם המ"פ יצאה מבוקעתה ,והיא זו שהסתערה על הכוח
הסורי שהתמקם מצפון לציר שהוביל לתל חרמונית .שני נגמ"שים מתוך השלושה נפגעו,
והמ"פ אורי כרשני נהרג .כשנמסר לצוותי חמשת הנגמ"שים שהיו בוואסט על ההיתקלות של
המ"פ ,הם חזרו אליו והסתערו על כוח המארב הסורי עם אותן תוצאות קשות .לפלס"ר היו 24
הרוגים וכמעט כול הנגמ"שים נפגעו.
בתאג"ד בדק אותנו רופא והוחלט לפנות את שמואל ואותי לבית החולים זיו בצפת .הועלינו
כעבור זמן על זחל"ם שהמשיך מערבה ביחד עם פצועים נוספים ,לעבר נקודה שבה המתינו לנו
אוטובוסים שהוסבו לאמבולנסים ,באמצעות התקנת אלונקות במקום הספסלים הרגילים.
באחד הצמתים נפרדתי משמואל שהמשיך לבית החולים בצפת ,לקחתי את תמ"ק העוזי שלי
וירדתי מהזחל"ם לבדי .נראה לי לא הגיוני להיות מוסע אל בית החולים בזמן שידעתי שהמצב
בחזית הוא רק כפסע מכישלון נורא .התחלתי לנוע מנקודת חימוש אחת לאחרת בחיפוש אחר
טנק שחסר בו איש צוות או מפקד ,כדי שאוכל לחזור לקרב הבלימה הנואש שעזבתי .באחד
הצמתים היה "פקק תנועה" ענקי של משאיות וכלי רכב כבדים .חלק מהמשאיות היו עמוסות
בפגזי טנקים .ניגשתי לקצין שעמד בצומת וניסה להתיר את הסבך והתחננתי שייתן עדיפות
לאספקת הפגזים ,שכן ידעתי שבקו הראשון עומדים טנקים אל מול פני האויב ,כאשר בטן
הטנק כבר ריקה מתחמושת .שמחתי לראות שהקצין הבין את המצב ,ואכן הוא אפשר
למשאיות לחצות את הצומת .במקום אחר מצאתי נקודת תחמושת ותדלוק שהיו בה טנקים.
באחד מהם היה חסר איש צוות ,אך טנקיסט אחר הקדים אותי לעלות על אותו טנק.
כשביקשתי שייתן לי את מקומו ,אמר לי" :אתה כבר היית שם ,עכשיו תורי "...בנקודות
תדלוק אחרות לא היו חסרים אנשי צוות ,כי המחסור היה בעיקר בטנקים שנפגעו.
הטנקיסטים שנותרו התארגנו שוב ושוב בצוותים חדשים ככול שהצליחו להשיג טנקים
כשירים.
***
לא ידעתי אז שקרב עמק הבכא הסתיים בינתיים בניצחוננו ,ושהסורים נסוגו פעם נוספת ולא
ניסו יותר לפרוץ את הקו בגזרה הצפונית .הם כפי הנראה הגיעו למסקנה שלא ניתן יהיה
להכניע את השריון הישראלי בגזרה ,על אף שנותרו במקום באותה השעה רק טנקים ישראלים
כשירים בודדים .העמק ש בו התחוללו הקרבות האלה נודע מאז בשם המצמרר :עמק הבכא.
רפול שהיה מפקד האוגדה אמר ברשת הקשר ללוחמים בסיומו של הקרב" :אתם הצלתם את
עם ישראל" .אחרי יום אחד של הפוגה ,לצורך התארגנות ,החל קרב ההבקעה ,ובו כוחותינו
כבשו את מה שנודע אז כ"המובלעת הסורית" והגיעו עד מרחק  35ק"מ מדמשק ,טווח שאפשר
הפגזה ארטילרית על בירת סוריה.
***
המשכתי לחפש עד שעות הערב ,אבל חיפושי י אחרי טנק כשיר שאוכל לעלות עליו עלו בתוהו.
הגעתי למסקנה שהמקום היחידי שבו יש עוד טנקים בכמויות גדולות ,ויש לי סיכוי למצוא
מקום בטנק ,הוא בחזית הדרום ,בסיני .בנוסף על כך ,כטנקיסט ,שהיתי תקופות ארוכות בסיני
והכרתי את השטח בצורה טובה למדיי.
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מימין :אבי דבורין ,דורון ביבר ואני בעת שירות במוצב כרמלה בסיני.1971 ,
ברקע :האגם המר ותעלת סואץ
התכנון הצה"לי היה שבמקרה של מלחמה חטיבה  7תילחם בסיני .בינואר  '72אף השתתפתי
בתרגיל "עוז" האוגדתי ,שתרגל מהלך של צליחת תעלת סואץ ,וגררתי בו את "גשר הגלילים"
בלילה לעיניהם של הרמטכ"ל דדו ,שר הביטחון דיין וראש הממשלה גולדה מאיר .כמו כל
מט"ק ידעתי בדיוק על איזו רמפה הצופה אל תעלת סואץ אני אמור לתפוס עמדה במקרה
שתפרוץ מלחמה.
החלטתי לנסוע בטרמפים לדרום ,לחזית בסיני.
הרכב הראשון שאסף אותי כטרמפיסט הגיע עד ראש פינה .שם ירדתי ליד תחנת הדלק
שהייתה מוצפת עשרות רבות של חיילים ,בעיקר חיילי מילואים שהיו בדרכם צפונה .הם צבאו
על המזנון הקטן שפעל בתחנת הדלק .התור היה ארוך והקיף את כל תחנת הדלק .רובם ככולם
הגיעו ישירות מהבית או מנקודות הגיוס השונות ברחבי הארץ ,לבושים בגדי חאקי נקיים ועל
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כתפיהם תיקים עם חפציהם האישיים .חשבתי שכדאי שגם אני אוכל ואשתה אחרי מספר
יממות בהן לא בא דבר אל פי .מוטב שלא אגיע מורעב ומיובש לסיני ,כי מי יודע מתי תהיה לי
שם הזדמנות לאכול שוב .עמדתי גם אני בתור הארוך והופתעתי שתוך דקות הגעתי לראש
התור .כל החיילים שראו אותי עומד בתור ,נשען על ענף אקליפטוס שהפכתי למקל הליכה,
לבוש סרבל טנקיסטים קרוע המוכתם כולו בדם ופני שחורות מפיח הירי והאש ,כולם הציעו לי
לעבור ולעמוד לפניהם בתור .קניתי לי כוס קפה וכריך גבינה צהובה שהשלכתי אחרי הנגיסה
הראשונה .לא הייתי מסוגל לאכול דבר .חציתי את הכביש והמשכתי במסע שלי דרומה ,לסיני.
***
בנוה מגן ,שכונה של אנשי צבא הקבע שברמת השרון שבה התגוררה משפחתי ,סבבה ברחובות
מכונית פיאט קטנה ובה ד"ר מאייר הקשישה עם שלושה קצינים מיחידת קצין העיר .רבים
מתושבי השכונה היו בתפקידים קרביים בצבא .גם הבנים של הקצינים ,שקנו בית בעת
שהקימו את השכונה בשנות החמישים ,שירתו ברובם בתפקידים קרביים .כל הבנים מהכיתה
שלי התגייסו לשריון .הנשים שנשארו בבית בזמן המלחמה ,ישבו וצפו מהחלונות ועקבו בלב
הולם במכונית הנוסעת .בכל פעם שהמכונית חנתה לפני בית כלשהו וקבוצת האנשים פנתה
לשביל המוביל לדלת הכניסה ,ידעו כולם מה פירושה של אותה דפיקה שקטה ונוראה על הדלת
 האב או הבן באותה משפחה לא ישוב עוד .לא קל היה התפקיד שמילאה רופאת המשפחהבאותם ימים.

בית המשפחה בנוה מגן
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גם אמי אסתר ,אף שהייתה חולה ,לא עזבה את משמרתה ליד החלון בחזית הבית .יום אחד,
לתדהמתה ופחדה הגדול היא ראתה את המכונית המוכרת עוצרת לפני הבית שלנו .הרופאה
והקצינים יצאו מהמכונית ,פתחו את השער בגדר העץ הלבנה והקישו בדלת .ברגליים כושלות
פתחה אמי את הדלת למשלחת ,כולה רועדת מחולשה ומפחד .ד"ר מאייר שראתה שאמי
עומדת מתנדנדת כעלה נידף ברוח שאלה אותה" :מדוע את כל כך מתרגשת? הרי אין לך מה
לדאוג ,ירוחם בעלך הרי כבר אינו גבר צעיר ובוודאי אינו נמצא במקום מסוכן ,ויורם בנך
נמצא בניו יורק – אז מה את חיוורת כל כך"  .הרופאה שכחה מקיומי ולא הזכירה אותי .אמי
חשבה שזו מעין טכניקה של מודיעי בשורות איוב .רגע מאוחר יותר התברר כי אחרי כל
הביקורים הקשים מנשוא אצל משפחות הנפגעים חשקה נפשם של הרופאה ומלוויה בכוס תה,
ומה טוב יותר מלשלב זאת בביקור חולים ,היא זכרה שאמי הייתה מאושפזת עד ערב יום
הכיפורים...
אך השמועה עשתה לה כנפיים בין בתי השכונה שהפיאט עצרה שוב ,הפעם מול בית משפחת
כפכפי...
בביקורי הבא בשכונה ,בדרכי לבית הורי עצרה אותי תמר גדרון ,שהייתה מורה שלי בבית
הספר ,בהתרגשות רבה וחיבקה אותי בשמחה על כך שבניגוד לשמועות היא רואה אותי חי.
חיבקתי אותה חזרה בלב רועד .אני כבר ידעתי שבנה אילן ,שהיה חניך שלי בצבא ,נהרג .היא
עדיין לא ידעה.
***
אחד הטרמפים שלי עצר בבאר שבע בדיוק מול הכניסה לבית החולים סורוקה .החלטתי
להיכנס ולבקש שיחבשו את החתכים והכוויות שבכפות ידיי ,לפני שאני ממשיך בדרכי לסיני.
אבל בבית החולים שמו לב לצליעתי ושלחו אותי לצילום רנטגן שגילה שיש לי שברים בעמוד
השדרה ,והם הגורמים לחוסר התחושה ברגל .אושפזתי בבית החולים ,ובכך למעשה הסתיים
פרק הלחימה שלי במלחמת יום הכיפורים .עזבתי את בית החולים סורוקה אחרי יומיים,
לאחר שהגעתי עם הרופאים ל"הסכם" שאמשיך לבוא כול יומיים להחלפת החבישה שלי.
בלית ברירה חזרתי לבסיס האם שלי – מחנה נתן.
בהיותי בעל הדרגה 'הבכירה' ,סמל ראשון ,התבקשתי להיות אחראי על הבסיס של הגדוד
במחנה נתן .ארגנתי את מעט החיילים למשימות שמירה ,תפעול המחנה ובעיקר העמסת ציוד
שהתבקשתי לשלוח במשאיות לגדוד ,שנשאר מאז דרך קבע בגולן .קיבלתי באופן שוטף
עדכונים על הרוגים נוספים ו עסקתי במיון הפריטים האישיים של הנופלים והעברתם ליחידה
להנצחת החייל ששכנה ביפו.
באחד הערבים הגיע חברי עמיר בלומן ,מש"ק הדת של הגדוד .הוא ישב אתי כל הלילה וסיפר
לי את כל אשר עבר עליו במשך המלחמה .החדר התמלא בכאב אין-סופי ,כאשר תיאר את
נסיבות נפילתם של הקמב"ץ יוחנן זורע ושל חברי הטוב סמל המבצעים יוסי בן-חיים,
שלבקשתו הוחזר לפלוגה מבצעית כמט"ק זמן קצר לפני המלחמה.
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יוסי בן -חיים ז"ל .נפל בתל א-סאקי ב 6-באוקטובר  .1973באדיבות כדורי בן-חיים
תפקידו הקשה של עמיר היה לאסוף את הגופות וחלקי הגופות של חברינו מהטנקים הפגועים
ולפנותם .המשא על כתפיו היה כבד מנשוא ,ואני יודע שהוקל לו משיכול היה לספר למישהו
את אשר עבר עליו .בבוקר חזר עמיר לצפון .בשל ריבוי הנפגעים במלחמה התעכבו מאד
ההודעות למשפחות בדבר נפילת בניהן .בני משפחה מודאגים שלא שמעו דבר מהבנים זה זמן
ניסו לברר כמיטב יכולתם מה אירע להם .מכיוון שידעו שהבנים שירתו במחנה "נתן" ,באו
רבים לבסיס בניסיון למצוא תשובות .היה לי מאד קשה לעמוד בפני בני משפחה בשעותיהם
הקשות ביותר ולא לתת להם תשובות ,על אף שהייתי מעודכן בגורל יקיריהם .למרות
העיכובים היה על משרד הביטחון להודיע הודעות רשמיות ואחראיות למשפחות ,ואסור היה
עליי כמובן לעקוף נוהל כל כך משמעותי וחשוב.
באחת השבתות הגיעה למחנה דליה ,חברתו של שלום בורשטיין ,וביקשה לדעת מה עלה
בגורלו .הבנתי שהוריו ושני אחיו טרם קיבלו הודעה מסודרת על נפילתו .משסירבתי לענות
תשובה ברורה ,הביטה בי ואמרה" :אני יודעת שקרה לו משהו ,ואני יודעת שהיית אתו כשזה
קרה!" הישרתי מבט לעיניה ואמרתי לה" :דליה ,תקשיבי היטב למה שאני אומר לך ותשתדלי
להבין מה אני אומר .אסור לי עדיין לספר מה אירע ,אבל אני מבטיח לך שכשיהיה מותר אספר
לך ולמשפחתו את הכול בפרטי פרטים .את מבינה?" היא סירבה להבין ועזבה בכעס את
הבסיס .היה זה אחד הרגעים הקשים הזכורים לי מאותה תקופה.
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שלום בורשטיין ז"ל בטיולנו לשומרון ,כחצי שנה לפני המלחמה ,ליד אנדרטה בצומת קבטיה
באחד הימים הגיע בשעות אחר הצהריים קצין בדרגת סרן והודיע לי ,שבעוד כשעתיים תגיע
לבסיס יחידה שעולה מדרום סיני ,תבלה את הלילה במחנה "נתן" ,ובבוקר למחרת תמשיך
בדרכה למערב סיני .מיד דאגתי שיפעילו את המטבח  -שיכינו ארוחת ערב חמה ,ידליקו את כל
ה"גיזרים" במקלחות ,כדי שיהיו מים חמים להתקלח בהם ,ורצתי לחדרי המגורים של
הפלוגות ,שהיו נטושים מאז עליית הגדוד לצפון ,אספתי את הציוד והפריטים האישיים של
החיילים וארגנתי את הלינה לאורחים הצפויים .כעבור כשעתיים ,משאך סיימתי את ההכנות,
הגיע "שיטפון" של עשרות רבות של כלי רכב "רכים" :ג'יפים ,טנדרים ומשאיות שפרקו קהל
גדול של חיילים עייפים ומאובקים ,שמאד שמחו על המקלחות ,הארוחה והמיטות הממתינות
להם .את הלילה העברנו ,מפקד היחידה ואני ,מיטה ליד מיטה שסידרתי עבורנו בלשכת
המג"ד ,שכן שם היו מכשירי טלפון וקשר .עד השעות הקטנות של הלילה שוחחנו על הקורות
אותנו במלחמה והערכותינו לגבי המשכה .עם בוקר נפרדנו כידידים ותיקים ,ואחרי ארוחת
הבוקר עזבה כול היחידה את המחנה בדרכה חזרה לחזית.
***
בסוף נובמבר חזרתי לגדוד שלי ,גדוד  ,82שהוצב בחזית המובלעת שנכבשה בקרבות ההבקעה
של צה"ל ברמת הגולן .קרבות אלה החלו יומיים אחרי ניסיון הפריצה האחרון של השריון
הסורי ,הקרב בו הושמד הטנק שלי .המקום שבו התמקם הגדוד היה בסיס צבאי סורי בצומת
מעץ ,ליד ּתל ענּתר ,כ 35-ק"מ מדמשק .אחת לכמה חודשים הגדוד היה עובר מהחזית ל"עורף"
ליד חאן ארנבה ,מקום שהיה גם הוא בתוך "המובלעת הסורית" אך יותר מערבה ,לא רחוק
מהעיירה קוניטרה .התנאים היו מאד קשים .חורף  '73-'74היה חורף קשה וקר ,וכל האזור
היה בוצי ומכוסה שלג תקופה ארוכה .חדר המגורים שלנו היה מוצף מים ,ונאלצנו להלך על
ארגזים בתוך "החדר" כדי להגיע למיטות שעמדו כאיים בתוך המים .הקור היה מקפיא
והרטיבות פשתה בכל מקום .חלונות לא היו במבנה שהיה פרוץ לכל רוח; נהגנו לפרוש יריעות
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פלסטיק על פתחי החלונות ,אך הדף ההפגזות היה קורע את היריעות מדי לילה .התקנת
היריעות הפכה לריטואל קבוע מדי בוקר.

אני בבוץ במחנה מעץ

אני בשלג 35 ,ק"מ מדמשק ,חורף '73
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באחת מחופשות השבת קיבלתי מדודתי שולה כובע צמר שסרגה עבורי ,שעזר במקצת
בהתמודדות עם הקור .כו ל אותה תקופה התחוללה מלחמת התשה נגד הצבא הסורי ,מלחמה
בעצימות נמוכה ,שהתבטאה בעיקר בהפגזות ארטילריה כבדות משני הצדדים מדי יום ביומו.
די מהר התרגלנו להפגזות ,ובלילות חדלנו לקום לקור המקפיא והעדפנו לכסות את ראשנו
בשמיכה ולנסות להמשיך לישון.
לילה אחד הפגזים נשמעו קרובים מתמיד .כאיש אחד נטשנו במהירות את המיטות .אף שבגלל
פציעתי חזרתי לתפקידי הקודם ,מש"ק חינוך גדודי ,עליתי על אחד הטנקים כדי לתפוס
מחסה .כשחזרתי לחדרי בתום הפגזה גיליתי שהמבנה נפגע .כובע הגרב שלי שהשארתי מונח
על המיטה אבד .בביקורי הבא אצל דודתי אמרתי לה שיש לי בשורות רעות וגם טובות :הכובע
קיבל פגיעה ישירה מפגז סורי .אבל הראש שלי לא היה בתוכו באותו הזמן .לשמחתי היא
סרגה עבורי כובע חדש.
באחד מסופי השבוע התארחנו בבית הארחה של קיבוץ איילת השחר לצורך "התרעננות" ,כפי
שקראו לכך אז .במשך  24שעות פונקנו בארוחות טובות ומנוחה מהמתח ומההפגזות
הממושכות .גולת הכותרת הייתה מקלחת חמה ולבנים חדשים שהמתינו לנו על המיטות.
בזכות המקלחת הזו נשתמרה לקיבוץ איילת השחר פינה חמה בלבי עד היום.
בהיותי מש"ק חינוך הייתי אחראי להביא אומנים כדי שיופיעו בפני חיילי הגדוד .הבאתי
זמרים רבים ,ככל שהופנו אליי מקצין החינוך החטיבתי ,יהודה טלמצ'ו .ביניהם היו שלמה
ארצי וצביקה פיק ורבים וטובים אחרים ,אך את הנסיעה עם אבי טולדנו איני יכול לשכוח.
הגענו לביתו של טולדנו ,שהיה באותן שנים בשיא הפופולאריות שלו ,בטנדר הצבאי ,הנהג מן
הגדוד ואני .בתא הנהג המחומם היה מקום לאדם אחד בנוסף לנהג .אבי שאל אותי היכן הוא
אמור לשבת .עניתי שכרגיל אני אשב מאחור בארגז הטנדר שהיה מכוסה בברזנט ,ושהוא יישב
ליד הנהג .אבי לא הסכים בשום אופן להשתכנע מטיעוני שזה בסדר ,ושכך אני נוסע תמיד .הוא
לא הסכים שבקור הזה אני אשב שם .הביא את מכוניתו הפרטית ,מרצדס לבנה מפוארת
ומחוממת ,ובה נסענו שנינו לרמת הגולן המושלגת כשהטנדר מלווה אותנו.
חיילי הגדוד נאספו בחדר האוכל ,אך זמן קצר אחרי תחילת ההופעה החלה הפגזה סורית על
המקום .כולם רצו מיד ועלו על "הכלים" שהתפרסו בשטח .אבי טולדנו לא ויתר ,ויחד אתי רץ
מטנק לטנק ,נכנס לצריח עם הגיטרה שלו ,כשאני צופה דרך כיפת המפקד .כך עבר את כל
הטנקים ,אחד אחד ,כשהוא שר ומנגן לפני קהל המונה  4אנשי צוות בכל פעם בליווי מוסיקת
הרקע של הפגזים הנופלים מסביב .מעשה של אומץ לב ודבקות במשימה של אזרח החמוש
בגיטרה.
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מפגש שני עם אבי טולדנו ,יד לשריון 2017
להופעה אחרת הבאתי לגדוד את הזמרת רותי נבון .כשהגעתי אתה לגדוד הסתבר שהגיעו
ידיעות מודיעיניות ,שבשעה שמונה בערב הסורים יפתחו באש ,וצה"ל ישיב במלחמה נוספת
ולא רק בהפגזה מצדו .הטנקים נפרסו בשטח ,הצוותים רוכזו וההופעה החלה ,מתוך הסכמה
שעד השעה שמונה אני חייב להוציא את הזמרת ואת המלווה שלה מהשטח .לוחמי הגדוד שרק
חודשים ספורים קודם לכן נלחמו במלחמת יום הכיפורים ,היו מאד נרגשים וחששו לקראת
הלחימה הצפויה .איש לא ידע מה צופנות עבורו השעות הקרובות .רותי שרה את מיטב שיריה,
אך כאשר התקרבה "שעת האפס" סירבו החיילים לאפשר לה לסיים את ההופעה .היה ברור
לכולם כי כשתסתיים השירה תתחדש האש .כשניסתה לשיר שירים עצובים ,ביקשו החיילים:
"היום תשירי רק שירים שמחים" .כשאמרה שהיא לא מכירה שירים נוספים ,נענתה שזה בכלל
לא משנה ,שתשיר את שיריה שוב ושוב ,העיקר שלא תפסיק לשיר ,כי אז תסתיים גם הרגיעה
בשטח .השיר "חשמל זורם בכפות ידיך" הושר באותו ערב מספר רב של פעמים ...עד שבחמש
דקות לשמונה הוסעו רותי נבון והגיטריסט שלה במהירות מהמקום.
כל הגדוד עלה על הכלים ,סגר מדפים והמתין עד אור הבוקר להתחדשות הקרבות .בסופו של
דבר לא אירע דבר ,אך קולה של רותי נבון עדיין מהדהד בלב כל מי שהיה שם.
בשלישות הגדוד עסקנו ברשימות הנפגעים של הגדוד במלחמה .כמה חודשים אחרי המלחמה
גיליתי להפתעתי שלחטיבה היו  86חללים ולא  85כפי שסברנו תחילה .רב"ט יהונתן פייקס
שנהרג בתל סאקי נחשב תחילה נעדר ,ומאוחר יותר נקבע שנהרג .ההכרה שאנחנו אפילו לא
ידענו את המספר המדויק של הנופלים ,בכאוס שהיה בזמן המלחמה ולאחריה ,זעזעה אותי.
בגלל התמשכות הלחימה המפקדים בגדוד לא יכלו להתפנות לביקור משפחות הנופלים.
הרגשתי שאני חייב לקחת על עצמי את התפקיד הקשה .פניתי למפקד הגדוד וביקשתי לקבל
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תפקיד של איש קשר בין הגדוד למשפחות השכולות .נעניתי בחיוב ,ביררתי את נסיבות נפילתו
של כול אחד מחללי הגדוד ונסעתי לבקר את כל  28המשפחות השכולות.

גלויה שנשלחה לאיש צוות בגדוד  82במסגרת איסוף נתונים על חללי הגדוד.
באדיבות משה וינרוב
הייתה זו משימה קשה ביותר .היו משפחות שקיבלו אותי בסבר פנים יפות ,והיו שכעסו עליי.
היו שביקשו שאסתלק מביתם ,והיו שביקשו שאבוא שוב .ככלל ,לא היה ביקור אחד שדמה
למשנהו .בקיבוץ מעגן מיכאל ביקרתי את משפחתו של יוחנן זורע ,שהיה קרוב משפחה רחוק
שלי .נפגשתי עם אביו האלוף "זרו" (מאיר זורע) ואחרי שישבתי בביתו זמן מה ,ניגש אלי ואמר
לי" :באת לנחם אותי? תודה .כעת אתה משוחרר ויכול ללכת" .עם חלק מהמשפחות נפגשתי
פעמים רבות בימי הזיכרון ,כמו עם משפחתו של מפקדי לשעבר ,יעקב (ג'ק) הלל-כהן .עם
כדורי ,אביו של חברי יוסי בן חיים ,נשארתי בידידות שנים רבות עד פטירתו  22שנים מאוחר
יותר ,ואילו עם אחיו של שלום בורשטיין התחדש הקשר לאחר  40שנה.
***
יום אחד הגיעה הודעה לשלישות הגדוד :עליי להתייצב בפני מפקד החטיבה .צחצחתי את
נעליי  ,חבשתי את הכומתה השחורה והתייצבתי בחשש לפני המח"ט.
ינוש שאל" :אתה מש"ק החינוך של גדוד  "?82עניתי בחיוב.
"האם אתה יודע לכתוב?" "כן ,המפקד" ,עניתי.
"אתה עכשיו יוצא הביתה ,ומחר בבוקר אתה מתייצב בלשכתו של ראש מחלקת היסטוריה
במטכ"ל .אתה תכתוב חוברת על ההיסטוריה של חטיבה ".7
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שמחתי על החופשה הלא צפויה ,אך עדיין לא הייתה ברורה לי המשימה ושאלתי אם הכוונה
למה שקרה במלחמת יום הכיפורים.
"לא ,מיום הקמתה" ענה .הדבר נראה לי מוזר וגם מעל ליכולתי ,ואמרתי שהחטיבה הרי
הוקמה כבר ב...1948-
"אני יודע מתי הוקמה החטיבה!" הרים ינוש את קולו .בוודאי ,חשבתי לעצמי ,ברור שהוא
יודע ,הוא הרי מפקד החטיבה .ינוש שרבט כמה מילים על דף נייר ,קיפל והידק בסיכה.
"את זה תיתן לאברהם איילון".
הצדעתי ויצאתי.
מחוץ למשרד פתחתי את הדף שקיבלתי ,היו שם תשע מילים" :לנטש ידידי ,זה הגבר שדיברתי
אתך עליו .בברכה ,ינוש".
בשמונה בבוקר התייצבתי במשרד ראש מחלקת היסטוריה במחנה מטכ"ל בקריה בתל אביב,
במדי א' מגוהצים ונעליים מבריקות" .תת-אלוף אברהם איילון נמצא בפגישה כרגע" ,הודיעה
לי הפקידה ונתנה לי למלא בינתיים כמה טפסים עם שאלון לסיווג ביטחוני .כעבור זמן מה
התפנה המפקד והוכנסתי לחדרו .חדר מרווח עם שולחן גדול בצורת  Tובראשו יושב תא"ל
איילון .הוא הורה לי לשבת וביקש לדעת מה עשיתי במלחמה .סיפרתי בקצרה" .נלחמת וגם
נפצעת?!" ניכר היה שהוא התרגש .הוא קם ממקומו ,ניגש אליי וחיבק אותי" .אתה יותר חשוב
מכל ה'אופיצרים' שיש לי כאן ".התנהגותו נראתה לי מוזרה במקצת ומביכה .מאוחר יותר
למדתי שבנו ,צבי (במבי) היה במוצב החרמון כשפרצה המלחמה ונהרג כשהלוחמים ניסו
להתפנות משם .אביו מצא את גופתו על מורדות החרמון.
סיפרתי לו שהוטל עליי להכין חוברת על ההיסטוריה של החטיבה ,ושאני חושש שהמשימה
תהיה כבדה עליי ,שהרי אני לא היסטוריון ולא מנוסה בכתיבת חוברות כאלו ,ונתתי לו את
מכתבו של ינוש" .אל דאגה" אמר לי " .אני אתן לאחד מאנשי במחלקת ההיסטוריה לכתוב
זאת במקומך ,הם מנוסים בכתיבה מעין זו .אתה בינתיים תעבוד אצלי עד שהחוברת תהיה
מוכנה ".הוקל לי שהעול של כתיבת החוברת הוסר מעליי.
לנטש  ,כפי שתא"ל איילון נקרא בפי כל ,לקח אותי מיד וערך לי היכרות עם צוות המחלקה,
רובם רבי -סרנים וסרנים בצבא הקבע .אנחנו מכינים כאן חומר עבור ועדת אגרנט שחוקרת את
פעולות הצבא במלחמת יום הכיפורים ,הסביר .אתה תעזור להם .באותו יום הוחלט לחלק את
החבורה לשני צוותים :האחד יאסוף חומר הנוגע ללחימה של פיקוד הצפון והשני יחקור את
מהלכי פיקוד הדרום .נשאלתי אם אני מכיר מישהו נוסף שאני יכול לצרף לצוות ,ואכן
התקשרתי לעמי פרידמן ,חברי מהגדוד ,שגם הוא נפצע והיה עדיין בחופשת החלמה בביתו.
עמי שמח על ההזדמנות והצטרף למחרת .באופן מקרי הוא צּוות לצוות החוקר את החזית
הצפונית ,ואילו אני הצטרפתי לצוות החוקר את הלחימה בסיני .קיבלנו לידינו את הקלטות
כול רשתות הקשר בפיקוד הדרום ,מרמת חטיבה ומעלה ,הקלטות של רשתות הקשר של
המעוזים ,הקלטות מהנאמר ב"בור" של פיקוד דרום ,תחקירי מפקדים ,תחקירי פצועים
וחומר רב נוסף לגבי סד"כ וכשירות האמצעים שהיו בגזרה .ההקלטות תומללו בידי קבוצה
גדולה של כתבניות במכונות כתיבה .אנחנו סימנו על הדפים את השורות המשמעותיות ,שורות
אלה נגזרו במספריים והודבקו על לוחות ,כדי ליצור רצף של עובדות ואירועים עבור ועדת
החקירה .נראה לי שההחלטה להביא אותי ומט"ק מחלים נוסף לצוותי מחלקת ההיסטוריה
נבעה מהצורך שיהיו שם גם מפקדים צעירים וזוטרים ,שהבינו את השפה העדכנית דאז ויכלו
להבין טוב יותר את שנאמר ברשתות הקשר לעומת הקצינים ,שישרתו דרך קבע במחלקת
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ההיסטוריה בקריה בתל אביב .עבדנו במקביל על שני נושאים :הנושא האחד היה לוח אירועים
ענק ,ערוך כרונולוגית ,ובו מצוינים כול הכוחות בשטח וכול האירועים שקרו עם כול אחד
מהם ,החל מזמן קצר לפני פרוץ המלחמה ועד סוף שלב הבלימה .הנושא השני עסק בסיפור
נפילת המעוזים ,בו מופיעים כל המעוזים ב"קו בר-לב" וכול הקורות אותם מלפני פרוץ
המלחמה ועד נפילת כולם (למעט מעוז בודפסט שלא נפל .הייתה זו עבודה ענקית שנמשכה
שבועות רבים.
לאחר שקצינים בכירים בצבא החלו לבקר אותנו כדי להתרשם ממה שאנחנו עושים וכותבים
אודותיהם ,הוחלט להעביר אותנו למיקום שיישאר סודי ,כך שלא יוכלו להשפיע עלינו .שני
הצוותים הועברו אל תוך בסיס במחנה גלילות .שם המשכנו לעבוד בתוך מתחם סגור ומגודר.
ביום הראשון לשהותנו שם ,שמחתי לגלות בחדר האוכל שמפקד הבסיס הוא מוטקה ציפורי,
אביו של שלומי ,קצין החימוש של גדוד  .82מאז בכול יום אירחתי לו לחברה בארוחת צהריים,
ובערב הוסעתי במכונית הוולבו הצבאית שלו לבית הוריי בנוה מגן.
היי תה זו אולי התקופה הקשה ביותר שעברתי במהלך שירותי הצבאי .קריאת החומר ,המפגש
הכתוב ועם חוסר האונים של היחידות הלוחמות והנשחקות ,תיעוד קריאות העזרה מהמעוזים
המותקפים ,והכאב הצורב של תחושת הנטישה שחוו ,ונפילתם של הלוחמים במעוזים כפי
נשמעה ברשתות הקשר.
באותם ימים נחשפתי באחת ,לכול ההתרחשויות שכונו מאוחר יותר במילה טעונת הכאב
והכעס " -המחדל" .כמו כן היו קריסת "הקונספציה" והתגלות אפסותם של קצינים בכירים
שנחשבו כמעט לבני אלים אחרי מלחמת ששת הימים .כול אלה לצד סיפורי גבורה מדהימים
ומעוררי כבוד והשראה של מפקדים וחיילים אמיצי-לב וחדורי נתינה והקרבה למען חבריהם
ולמען המדינה –הותירו בי את רישומם לתמיד.
כאשר הסתיימה העבודה נפגשתי שוב עם תא"ל לנטש (אברהם איילון) והזכרתי לו שאני אמור
לקבל לידיי את החוברת על תולדות חטיבה  .7בתחילה לא זכר על מה אני שח ,ואז נזכר ואמר
שכבר אין צורך בחוברת .למחרת חזרתי לרמת הגולן בידיים ריקות ובחששות כבדים ,על כך
ששהיתי כחודשיים במרכז ,והנה אני מגיע ללא החוברת שינוש ביקש .להפתעתי איש לא ביקש
ממני דבר ,וכעבור זמן הבנתי שינוש לא רצה שאדע את הסיבה האמתית לשליחתי למחנה
מטכ"ל ,כדי שלא אדבר על כך עם איש עד שאגיע ואצטרף לצוות שעסק באיסוף והכנת החומר
לוועדת אגרנט.
***
חודש פברואר חלף ועמו תאריך השחרור שלי מהצבא .אולם בעקבות המלחמה בוטלו כל
השחרורים מצה"ל בגלל חוסר בכוח אדם ,בשל מספר האבדות ומספר הפצועים הגדול שדלדלו
את השורות .כו ל החיילים המשיכו לשרת "עד הודעה חדשה" .רק כעבור כמה חודשים החלו
לשחרר חיילים משירות חובה ,תחילה את מחזור נובמבר  ,'70ואחר כך את מחזור פברואר .'71
ב 5-במאי  1974הגיע גם יומי להשתחרר ,אבל מעשה שטן ,באותו בוקר שוב הופגזה חאן
ארנּבה שבה ישב אז הגדוד ,ואף רכב לא יצא מהבסיס על הצירים שהיו מטווחים .תפסתי
טרמפ על כלי תחבורה עתיק יומין  -חמור שהסתובב עם חבריו לעדר באפס מעשה ,בסביבות
הבסיס ,ונידב לי את גבו כדי שארכב עליו עד כביש דמשק – קוניטרה ,שם עלה בידי להחליפו
ברכב ממונע שאסף אותי להמשך דרכי לבקו"ם ולשחרור המיוחל.
מלחמת יום הכיפורים ומלחמת ההתשה בגולן הסתיימו עם החתימה על הסכם הפרדת כוחות
בין ישראל לסוריה ב 31-במאי .'74
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השתחררתי מהשירות ה סדיר עם פטור משרות מילואים בגלל הפציעה .כעבור כשנה התנדבתי
לשרת במילואים כמדריך בסגל החרום של בית הספר לשריון ,תפקיד שבו המשכתי עד
השחרור מהשירות הקרבי במילואים בגיל .45
אחרית דבר
ביולי  2013גלי צה"ל הזמינו אנשים שאיבדו קשר עם חבריהם במהלך מלחמת יום הכיפורים,
להקליט הודעה בקולם ,שתשודר בתכנית שנקראה " 40אחרי המלחמה" .החלטתי לנצל
הזדמנות זו כדי לנסות וליצור קשר עם שמואל זמל ,שאבד לי הקשר איתו מיד אחרי
המלחמה .זכרתי רק את שם משפחתו ואת העובדה שגר בזמנו באשקלון .בעקבות השידור
בגלי צה"ל הוזמנתי להתארח יחד עם עורכת התוכנית טלי ליפקין-שחק בתוכנית "מדברים על
זה" בערוץ  2בטלוויזיה  ,שם סיפרתי את סיפור היכרותי בת היומיים עם זמל ,ארבעים שנה
קודם לכן.

בעקבות החשיפה בערוץ  2חודש הקשר בינינו ,נפגשנו לראשונה בביתי ,פגישה שהוקלטה בגלי
צה"ל ,ובעקבותיה נסענו שנינו לרמת הגולן כדי לשחזר את מהלכינו ,באותם ימים הרי גורל של
 9-8באוקטובר .1973
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פגישה ראשונה עם שמואל זמל אחרי  40שנה .צילום :עמר כפכפי
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על "הרמפה" מול ואדי מרג' א-שברק ועמק הבכא
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הרמפה מול עמק הבכא –
מיקום השמדת טנק "אשנב "3
בצהרי 9.10.1973

קטע ממפת הקוד "רענן" של רמת הגולן ,מתקופת מלחמת יום הכיפורים
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שלמי תודה:
שמואל זמל
יהודה וגמן
דני וגמן
אילן סהר
שלמה כהן
יוסי בן-חנן
מרדכי ציפורי
אביגדור קהלני
משה וינרוב
דניאל בינסיין  -גלי צה"ל
פנינה גוטספלד-מנוח  -עריכה לשונית
שרה יהלומי  -הספרייה הלאומית
עוזי צעירי  -מכון העתקות אופק
שאול נגר  -עריכה
כל התמונות שלא מצוין מקורן הן מאוסף אמנון כפכפי.
שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת
בכתב מהמחבר.
תגובות אפשר לשלוח אל המחבר אמנון כפכפי בדוא"ל:
eshnab3@gmail.com
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