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מבוא
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מהשיפולים היורדים מהרמה אל עמק הירדן ,כ 10 -ק"מ מקיבוץ עין גב .גדוד  377בפיקודו של סא"ל (מיל ).בנצי פדן ,נשלח
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ומסיגות אותם לאחור .הימים הראשונים של המלחמה היו קשים והגדוד ספג אבדות בנפש ובטנקים .בתשיעי לאוקטובר
כבש הגדוד בהסתערות אמיצה את מתחם חושנייה וחיסל למעשה את ההתנגדות הסורית במרכז הרמה.
גדוד  377השתתף בקרבות ההבקעה לתוך סוריה ששיאן בקרב מול חיל המשלוח העיראקי בו התמודד הגדוד בנחיתות טנקים
איכותית ומספרית והצליח להניסם חזרה לעומק שטח סוריה תוך שהוא מסב להם אבידות.
במהלך קרבות מלחמת יום הכיפורים שכל הגדוד  15לוחמים ועשרות רבות נפצעו.
בחוברת זו רוכזו רשמים ,זכרונות ועדויות משדה הקרב .פרק נפרד מוקדש גם למורשת הגדוד במלחמת ששת הימים.
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מזוית אישית ובלתי אמצעית של אותם לוחמים ומפקדים שנכחו בשדה הקרב.
תודתנו נתונה לסא"ל אוהד אורגל ,קצין האג"ם של חיל השריון ,לאנשי חטיבה  9הנוכחית ,לארכיון יד לשריון ובראשו
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הארוע לציון ארבעה עשורים למלחמת יום כיפור ,ולעדו מור ,ממפקדי הפלוגות שסייע לי רבות באיסוף ועריכת חומרי
הארכיון והפקתה של החוברת.
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ציוני דרך של הגדוד במלחמת יום כיפור
פורסם ע"י בני שילה ז"ל ,קמ"ן גדוד  377בעיתון מערכות1974 ,

רקע
זהו סיפורו של גדוד טנקים ,מכוחות המילואים הראשונים שנזדעקו ביום הכיפורים ועלו לרמת הגולן לעצור בעד שפעת הטנקים
הסוריים הפורצים מערבה .זהו סיפורו של קצין מילואים על גדודו ,בו לחם גם בששת הימים של סיון תשכ"ז ,ובו שירת מאז.
עשרה ימי קרב מתוארים כאן ,ימים שבהם עשה הגדוד כברת דרך במרחבי הגולן ,מהדרום לצפון ומשני עברי הקו הסגול.
כל מעבר מגזרה לגזרה מסמן גם מפנה מבצעי בחיי הגדוד ,החותם שלב ופותח שלב חדש:
בשלב הראשון  -מצהרי יום שבת 6 ,באוקטובר עד בוקר יום א'  7לחודש  -מתארגן הגדוד במהירות (אף כי בני סבור שהכל
נעשה לאט מידי) נע לעבר עמק הירדן ,עולה לדרום הרמה ונכנס למגע ראשון עם הטנקים הסורים בשדות אל-על.
בשלב השני  -בימים א'-ד' 7-10 ,באוקטובר  -משתתף הגדוד בהדיפת הסורים עד מזרחית לרמת מגשימים ,עובר צפונה לגזרת
חושניה ומשתתף בקרבות לסילוק הסורים אל מעבר לקו הסגול מזרחה.
בשלב השלישי  -בימים ב'-ה' 11-16 ,באוקטובר  -עובר הגדוד לקוניטרה ומצורף לאוגדה המבקיעה לתוך הגולן הסורי .הוא
מתקדם מדרום לכביש קוניטרה-סעסע עד כפר נסג' ומשם צפונה לתלים בדרך לכנכר ,אך מוזעק בחופזה לסכל את התקפתו
של חיל המשלוח העיראקי באגפם הדרומי של כוחותינו .לאחר מכן משתתף הגדוד בייצוב המערך של כוחותינו בתלים לפני כפר
שמס .במסע המלחמה של הגדוד פעל לרוב לצדו גדוד מוקטן של טנקי סנטוריון ,שאוגד עם גדוד השרמנים וכוחות אחרים לצוות
קרב חטיבתי.

מהבית אל הגולן  -שבת יום הכיפורים  6באוקטובר עד בוקר יום א'  7באוקטובר
סיפורו של הגדוד נפתח בצהרי יום הכיפורים .התייצבות הגדוד החלה בשעה  12בצהריים ונמשכה עד השעה  2אחר חצות.
האנשים הגיעו לאט לאט בגלל קשיי התחבורה .הטנקים הוצאו מחוץ לסככות והועמדו על רמפות ,מוכנים להצטיידות ,כשהצוות
הקבוע מביא אליהם את הזיווד .כמו כן הגיעו כבר משאיות עם תחמושת עליהן ומלגזות הובאו מהמפעל השכן ,כדי לסייע
לפרוק את הפגזים ולהעמיסם על הטנקים .פקודת התזוזה הראשונה נתקבלה בשעה  12בלילה ,אך ההצטיידות האיטית גרמה
לכך ששעת התזוזה הוזזה לשעה  02:00לפנות בוקר .לא ידענו באמת מה קורה בחזית" ,קול ישראל" לא שידר ידיעות מדויקות
ולא נמסרה לאנשי הגדוד שום ידיעה ברורה שאכן המצב קריטי ,כפי שהתברר להם לאחר מכן .יש לשער שזו אחת הסיבות לכך
שהאנשים לא עבדו באותה קדחתנות שהיתה אוחזת בהם לו ידעו באמת באיזה מצב עומדת המדינה באותן שעות שבהן הזדחלו
להם לאיטם וגמרו לסדר את עניניהם טרם הגיעם לימ"ח הגדוד .גם בשעה  02:00הגדוד לא היה מוכן ושעת התזוזה הועברה לשעה
 4לפנות בוקר ,יום א' .בסופו של דבר הגדוד החל בתזוזה רק בשעה חמש .התנועה החלה כשהטנקים מזוודים ,מלאים פגזים,
כשהצוותים עם נשק אישי אך ללא רימונים ,משקפות ומצפנים .נאמר לנו שכל הציוד החסר "ישיג" אותנו בדרך ,אך בפועל אותו
ציוד לא "השיג" אותנו וחלקו לא נתקבל עד הפסקת האש.
הפקודה שקיבל הגדוד היתה לנסוע עד נקודה מסויימת על ציר מע'אר-מגדל בדרך לטבריה ,משם לעבר גשר אריק (בשפך הירדן
סמוך לכורזים) ומשם להמשיך לרמת הגולן בציר כביש יהודיה-חושניה .כשחלפנו על פני קיבוץ סוללים בכביש שפרעם-נצרת,
קיבלנו פקודה לשנות מסלול ולנוע על ציר צומת גולני-כפר תבור-צמח .בהגיענו לצמח תדלקנו את הטנקים בתחנה האזרחית של
עמק הירדן בסיוע קשריו של קצין מהחטיבה.
המשכנו לכיוון עין גב .כאן עצרנו לתדרוך אחרון מהמח"ט ,כשלמעשה כבר בצמח שמענו סיפורים ראשונים מאנשים שירדו
מהרמה ,אותם אנשים שנקרו בדרכנו סיפרו לנו שהסורים כבר הגיעו עד אל-על .התיחסנו בספקנות לשמועות האלה כי רובנו
הגיעו מהשאננות של העורף והידיעות לא היו מספיק ברורות .היה זה בשעות הצהריים המוקדמות ולא ידענו בדיוק מה קורה ברמת
הגולן באותן שעות .התיחסנו לכל אותם סיפורים כאל בדיה ,העמק נראה שליו ,לא נראו מטוסי אויב ,ולמעט כמה מטוסים שלנו
שחלפו בשמיים לא ראינו שום פעילות אחרת באיזור ,לא הפגזות ולא הפצצות.
סיימנו את ההכנות האחרונות ואת התדריך והתחלנו לעלות לרמה .העלייה בציר עין-גב-סקופיה היא עליה תלולה וקשה שהתישה
את כוחם של טנקים רבים ,שנסעו על זחליהם ,עוד בטרם נכנסו לקרב .למעשה עברנו את רכס סקופיה עם מספר טנקים מועט.
בהגיענו למעלה אל הרמה ,יכולנו לצפות לראשונה על שדה המערכה ולקבל התרשמות ראשונית מה בעצם עומד לפנינו .עדיין
לא היתה לנו שום ידיעה ברורה לקראת מה אנחנו עצמנו הולכים ,פרט לעובדה אחת והיא שכוח מגדוד "סנטוריונים" מחטיבת
מילואים אחרת כבר נמצא במגע עם האויב בפאתי אל-על ואנחנו צריכים לחבור אליו.
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התחלנו להתקדם בפריסה ,מתקדמים ומחפשים את שדה הקרב ,עד שגילינו את טנקי הסנטוריון צפונית למחנה אל-על ,בשטח
שממזרח למזלג הכבישים המובילים לרמת מגשימים ונחל גולן .הגדוד התפרס ,פלוגה אחת משמאל לכביש לרמת מגשימים
ופלוגה אחרת מימין לכביש .נכנסנו למגע עם האויב בקרב אש חצי נייח ,כשאנחנו נמצאים סמוך לגדרות אל-על והטנקים הסורים
נמצאים בתא השטח ממזרחה לנו בציר הפונה לכפר אל-מא .באותו זמן נשלחו  2הפלוגות הנוספות של הגדוד לכיוון ציר אל-על
נחל גולן ,וישרו למעשה קו עם שאר הגדוד .כך למעשה תפסנו את כל רוחב הגזרה מכביש אל-על רמת מגשימים ועד נחל הרוקאדובכך איבטחנו את כל הגזרה ומנענו מהסורים אפשרות פריצה ,עקיפה או איגוף של כוחותינו .בשעה הראשונה של הקרב נמצאנו
סוגרים את הגזרה מערוצי נחל דליות ,מצפון למושב אל-על ועד הערוץ העמוק של הרוקאד שנמצא ממזרח .ניהלנו חילופי אש עם
הסורים כשאנחנו מתקדמים עקב בצד אגודל ,משמידים טנק פה ,טנק שם .הקרב התנהל משלוש אחר הצהריים ועד השעה שש
בערב לקראת שקיעה ,כשהשמש בגבנו .במהלך הקרב נפגע אחד השרמנים של הגדוד פגיעה ישירה ,מ"מ ואיש צוות נוסף ,נהרגו.
עם רדת ערב הצלחנו להתקדם  2-3ק"מ עד לכביש הפונה לכפר חיתל .לקראת הלילה יישרנו קו מותירים מאחורינו כ 20-טנקי
אוייב חלקם פגועים וחלקם נטושים .הפלוגות שפעלו בציר נחל גולן בסמוך לכביש המערכת ,ישרו את הקו והצטרפו לגדוד.
אבדות הגדוד הסתכמו באותו יום בטנק אחד פגוע ,שני הרוגים ו 4-פצועים.
עם רדת הלילה נמצאנו עומדים על הכביש הפונה לכפר חיתל כשכוח טנקים קטן עומד מול הכפר וכוח טנקים נוסף מתייצב
במסעף של הכביש הראשי עם הכביש המוביל לאגם חיתל .בסיטואציה שנוצרה תא השטח שבין  2הכוחות נותר פרוץ וחשוף.
גדוד הסנטוריונים שסופח לחטיבה התארגן להצטיידות מחדש על הכביש מהצומת דרומה .בסביבות השעה שמונה בערב תפסנו
עמדות לילה ,לא נערכנו בחניון לילי מסודר אלא פשוט צופפנו את העמדות ,מנסים לסגור את הרווחים בין הפלוגות .כשעה לאחר
מכן ,בשעה תשע הורדנו את הפצועים למטה .עדיין לא הגיעה תחנת איסוף הנפגעים הגדודית ,וטרם נפרסו דרגי המשנה .כל יחידות
המשנה של הגדוד שהו עדיין למטה באיזור עין גב .ירדנו ,הבאנו את הפצועים ,וחזרנו עם אספקה ובלילה דאגנו למילוי הטנקים
בעמדותיהם בדלק ובתחמושת .כל התהליך הזה ארך זמן רב והסתיים רק לקראת השעה  4לפנות בוקר ,יום שני .עוד במהלך הלילה
הצטרפו לגדוד  3טנקים נוספים ,מאלה שפיגרו בגלל תקלות טכניות .היתה לנו הרגשה שלקראת בוקר  ,כשנעלה לעמדות ,יהיה לנו
קל יותר ,כי אולי כבר הוכרע הקרב והסורים נשברו .תחושה זו נבעה מהעובדה שלקראת ערב עשינו "קפיצה" של  2-3ק"מ .ארוע
חריג נרשם בשעות הלילה המאוחרות ,כשטנק סורי "מבולבל" חצה את כוחותינו ,והושמד מטווח קצר של כמה עשרות מטרים.
הארוע חיזק את התחושה שהכוחות הסורים נמצאים בשבירה וכל שנותר לנו בבוקר הוא רק לזנב בהם ולנצל את ההצלחה.
עם זאת היתה גם תחושה אחרת ,שנבעה אולי מחוסר הידיעה מי יפעל אתנו ,למי יש לצפות ,מי עוד יבוא ויצטרף .אנחנו נכנסים
ליומו השני של הקרב ורואים רק את עצמנו .זו היתה הרגשה קשה .לו בא מישהו ואמר" :תראו חבר'ה ,זה כל מה שמדינת ישראל
יכולה להציב כאן ואתם צריכים כרגע לנהל את המלחמה לבד" אז אולי האנשים היו מסתכלים על זה אחרת .אבל לא נאמר דבר
כזה ,ויחד עם זאת אנחנו נלחמים ונלחמים ואיש אינו מצטרף אלינו.

הדיפת הסורים אל הקו הסגול ,מיום ב'  8באוקטובר עד יום ד'  10באוקטובר
בבוקר יום שני קצת אחרי השעה חמש ,עלה הגדוד לעמדות בתחושה טובה שהנה אנחנו מתחילים בהבסת הסורים .הטנקים
עלו לעמדות בבוקר בהיר כשפניהם מזרחה ,השמש בעיניים וערפילים קלים רובצים על פני האדמה .השמש סינוורה את עיני
הטנקיסטים בעוצמה רבה ,היה קשה מאוד לאתר את האויב ,והתותחנים התקשו לזהות את הכלים שערוכים מולם .מאוחר יותר
התברר שהסורים התמקמו ביו החורשות ובין גדרות אבני הבזלת וגם כאשר השמש עלתה ,היה קשה מאוד לאכן את הטנקים
בעמדות .קושי נוסף היה פני השטח .שדה המערכה מתרומם כאן צפונה-מזרחה לאורך הכביש .כאשר האויב נמצא סמוך לרמת
מגשימים וערוך לכיוון אל-על והוא מצוי בעליונות קרקעית .אל-על נתונה בתוך שקע עמוק בהשוואה לרמת מגשימים ,כיוון
שכל רמת הגולן מתרוממת מהדרום לכיוון צפון מזרח .לא ידענו אלו סוגי טנקים ערוכים מולנו .הכרנו את הטי 55-והטי,54-
על הטי 62-עדיין לא שמענו בשלב זה של המערכה ולא ידענו כלל מהי עוצמת השריון הסורי העומד מולנו .בכל מקרה התיחסנו
אל האויב כאל כוח בעל עדיפות מספרית גדולה ,כל העת היינו בהרגשה שככל שנשמיד טנקים תמיד יופיעו מולנו טנקים חדשים.
זו היתה התחושה כבר מיום הקרב הראשון ,אף כי חשנו סיפוק של ניצחון מכך שהסורים הסיגו את כוחותיהם לאחור.
כשעלינו לעמדות והשמש בעינינו ,נפגעו לנו  3טנקים כבר במגע האש הראשון .שניים נפגעו בצומת של כביש חיתל וטנק נוסף
סמוך לכפר אל-מא ,בצד המזרחי ביותר של הגזרה .הטנקים הפעילו עשן למיסוך והיה חשש שכל הגדוד יסוג לאחור לעמדות,
אך המג"ד דירבן את האנשים שלא לחזור אחורה אלא ללחוץ קדימה ולשפר עמדות .המג"ד קיבל החלטה מהירה ,לדלג פלוגה
אחת שמאלה ,מערבית לכביש הראשי ,כדי להשיג זוית ראיה טובה יותר לכיוון דרום מזרח על מנת להמנע מסינוור השמש.
פלוגה אחת עברה ותפסה את הגבעות ממערב לכביש .לא זאת בלבד ששופרה התצפית אלא גם הוצבה אבטחה על אחד הצירים
החשובים מצפון לדרום .כבר בשלב זה הבנו שהאויב פרוס בכל שטח הרמה וכל רמת הגולן רוחשת טנקים סוריים .הפלוגות שפעלו
בציר חיתל-כפר אל-מא נתקלו בבוקר במשאיות סוריות בבריחתן ,השמידו אותן ולאחר מכן עלו על כביש המערכת וירדו אל הצירים
העולים מנחל הרוקאד בנסיון לאתר טנקים סוריים ולהשמידם .אחרי שהצליחו לפגוע במספר טנקים נעו הפלוגות המזרחיות לכיוון
כפר חיתל .בכניסתם אל הכפר יצרו איגוף של האויב והפתיעו אותו בגבו ,מייד דיווחו על מיקומו לשאר טנקי הגדוד והחלו לנהל
איתו אש מהאגף.
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בבוקרו של יום שני הכניס המח"ט למערכה גם את טנקי הסנטוריון שהמתינו לאורך הכביש כבר משעות הלילה .הסנטוריונים
נכנסו לפירצה בין פלוגות השרמנים שנוצרה במרכז הגזרה ויחד כל הכוח כעתודה אחת גרם לשבירתם של הסורים .בסביבות
הצהריים נשבר האויב והחל לסגת כשהוא משאיר מאחוריו טנקים רבים ,נטושים ופגועים .נספרו בין  20-30טנקים פגועים בחורשות
שבתא השטח בו נלחם הגדוד.
בשלב זה כבר התחילו לזרום דרכנו כוחות אחרים בתנועה לכיוון צפון-מזרח והאויב נסוג למרחק ניכר .בשעה  12:00נערכנו על
הכביש ולאחר התארגנות והצטיידות המשכנו בנסיעה עד רמת מגשימים כשהשטח נקי מאויב למעט שרידי יחידות סוריות
שנתקלו בנו בנסיגה לכיוון מעוזי הגבול .קיימנו איתם מגע אש אך לא היה זה קרב של ממש .מרמת מגשימים פנינו צפונה ונסענו
בדרך העוברת ממערב לתל פארס שהוחזק ע"י כוחותנו .בדרכנו קדמו לנו יחידות שניהלו קרבות אש עם כל כוח סורי מזדמן.
עשינו את הלילה בחניון לילי באזור אום א-דנגיר ,כ 4-ק"מ מערבית לגבעת אורחה .בסיכומו של יום איבד הגדוד  2טנקי שרמן
שנפגעו בבוקר ,באחד מהם ,טנק מ"פ ,נהרגו שני אנשי צוות ושניים נוספים נפצעו ,ביניהם המ"פ שפונה לאחור .מהטנק השני
נחלץ הצוות ללא פגע .בטנק שנפגע בגזרה המזרחית לא היו נפגעים.
להערכתי יש ליחס את שיעור ההיפגעות הנמוך של הגדוד לכל אורך ימי הלחימה ,לתפיסה הקרבית של המג"ד ,שדרש כל הזמן
להיות בתנועה ,אפילו כשהקרב נייח .הוא גרס שהיחידות חייבות לנוע כל הזמן ולגלם גישה תוקפנית .לדעתי ,מבלי להכנס להערכות
מבצעיות ,הגדוד שלנו פעל בתוקפנות בכל שלבי המלחמה.
בלילה שבין השמיני לתשיעי באוקטובר הצטייד הגדוד בחניון הלילה וטנקים נוספים צורפו( .אגע גם בהמשך בנושא החימוש
אצלנו בגדוד שזוהי פרשה בפני עצמה ).באותו לילה קיבלנו לראשונה תמונה כללית על מה שקרה בגזרה.
בשלב זה כבר היו כוחות אוגדתיים ברמת הגולן ,ידענו מי מפקד עלינו ,היתה תחנת איסוף נפגעים גדודית מסודרת שהתמקמה
במחנה אל-על ,אליה פינינו את הפצועים ,הפקודות היו כבר יותר ברורות ,וידענו למי לפנות .כקצין המודיעין של הגדוד קיבלו
תי סוף סוף באותו יום תמונה עדכנית יותר על היערכות האויב ,נודע לי שהסורים פרצו לכל מרחב רמת הגולן ,בכוחות גדולים
מאוד .הגיעו כבר גם ידיעות על חטיבות שלנו שנפגעו קשה בקרבות הבלימה הנואשים .ידענו כעת שלעם ישראל אין כוחות
נוספים לתגבר את הרמה .התחילה לחדור סוף סוף התודעה עד כמה המצב היה קריטי בימים הראשונים ועד כמה עמדנו בגבנו אל
הקיר .הכונה היא לפיקוד ולא ללוחמים ,כי לא היה זמן לעבור בין החיילים ,ואינני יודע אם כל מפקד של פלוגה או מחלקה מסר
זאת לאנשיו ,אבל המפקדים עד רמת המ"מ ידעו כבר באותו זמן ובלי מליצות ,שכאן חייב כל אדם להשליך את עצמו מנגד ,כי
אין עוד כוחות כאן מלבדנו ,ועד שיגיעו כוחות נוספים ,אנחנו מוכרחים לפרוץ קדימה ולרוץ ואין כאן מקום לשאלה מתי יחליפו
אותנו .כבר יומיים שהגדוד נלחם ,אף אחד לא מאפשר לנו לנוח ,לא ישנו בלילה ,כל זה נדחק לקרן זוית.
צריך להבין שאנחנו גדוד "שרמנים" ,היחס של הפיקוד אלינו היה כאל "ליגה ג'" ,כי השרמנים היו טנקים מיושנים מאוד ,חלקם
אמנם עם תותח  105מ"מ ,אבל חלקם היו עם תותח קטן של  75מ"מ .התהלכה בדיחה שאם יקרה משהו ,הטנקים שלנו יוקפצו
להגן על בתי הזיקוק ,לכל היותר ישלחו אותנו לגבול לבנון ,אבל אף אחד לא חשב שאנחנו נהיה טנקים של הקו הראשון .וברגע
שהגיעו הטנקים לקו החזית ,האנשים כל הזמן ציפו" :טוב ,יהיה בסדר ,הצלחנו להתארגן והגענו לקו ראשונים ,אבל איפה כל
טנקי ה"סנטוריון" וה"פטון" וכל הנשק החדש של צה"ל שצריך להחליף אותנו"? כי בתותחי  75מ"מ מול טנקי טי 54-וטי 55-הסוריים,
השרמנים נחותים ,מה גם שלשרמן צללית כה גבוהה שהופכת אותו לפגיע.
ביום ג' בבוקר ה 9-לחודש ,קיבלנו הוראה לנוע לדרום-מערב כדי לבער כוחות אויב שנשארו בשטח ועלולים להטריד אותנו
מהאגפים על ציר ההתקדמות שלנו .במקביל המשיך גדוד הסנטוריונים לנוע צפונה לעבר חושניה .בתנועתנו לא זיהינו טנקי אויב
למעט כמה נגמ"שים שהיו בנסיגה .ירינו לעברם וראינו חי"ר סורי בורח .כאן ראוי לציין שאצלנו בגדוד לרוב גילינו יחס סלחני
לאנשי צוות במנוסה .הטנקיסטים שיחקו "פייר פליי" ,ברגע שהכלים נפגעים ,הקרב מבחינתם הסתיים ומאפשרים לצוות לנטוש
ולברוח .המג"ד עשה מאמצים להסביר לאנשים בקשר וגם בע"פ שאוייב שבורח היום ,יופיע נגדנו במערכה הבאה ,אבל כנראה
שיש משהו בלב "היהודי" ,כי במקרים רבים הטנקיסטים של הגדוד חסו על חייהם של צוותי ההאוייב הנסים על נפשם .באותו
זמן שטיהרנו את האיזור ,עלו שיירות של יחידותנו מלמטה למעלה (לעבר חושניה) והיה קשה מאוד לזהות מי לנו ומי לצרינו.
חשוב לציין שלמדנו ותירגלנו כיצד לנהוג במקרי התקלות בכוח בלתי מזוהה וכך פעלנו גם במקרה זה .חרף קשיי הזיהוי  ,בעיקר
בשל העובדה שאבק הבזלת של אדמת הרמה עוטף את הכלים וצבעם הופך זהה ,קראנו בקשר לכוח שמולנו ,ותוך שניות קיבלנו
הזדהות מיידית וסימנו זה לזה היכן מיקומנו .תרגולת פשוטה זו מנעה שפיכות דמים מיותרת וכואבת .בשעה  10:00לערך קיבלנו
הודעה שגדוד הסנטוריונים נתקל במערך סורי צפוף בהתקדמותו מכיוון חושניה ועלינו לשנות כיוון ולחזור מייד מזרחה לעזרתו.
הסתובבנו ונענו במהירות ,עברנו את נח"ל גשור ותפסנו עמדות משמאל ומימין לציר הנפט .מאוחר יותר הסתבר לנו שחושנייה
היתה האגוז הקשה של הפריצה הסורית במרכז הרמה .שם הם הקימו את המאחז הגדול והחזק ביותר ,שכלל מגנן נ"ט רציני,
טילים ,תותחי נ"ט נגררים וטנקים בהמוניהם .למזלנו הרע העמדות שתפסנו היו מול המימד הרחב של המגנן ,בדיוק מהאזור הצפוי.
הסורים פיזרו מוקשים לאורך צירי הפריצה האפשריים ,וזחל"ם המג"ד בתנועתו לעמדות עלה על מוקש ובנצי המג"ד נפצע.
באותו זמן נעשה ניסיון פריצה כושל מהמימד הרחב ,טנקים מגדוד הסנטוריונים שהיה הכוח הפורץ נפגעו בזה אחר זה והפעולה
נכשלה .באותה עת התקבלה פקודה להשאיר פלוגה אחת למגע אש עם המגנן ולשלוח את שאר הכוח לעזרת עוצבה אחרת שבלמה
בציר רפיד ,והיתה נתונה בסכנה של פריצה סורית בגזרתה .לאחר שנפגע המג"ד ופונה לאחור לטיפול בתאג"ד ,נטל הסמג"ד את
הפיקוד .הוא לקח את שארית הכוח ודהר על ציר הנפט לכיוון רפיד ,תוך כדי תנועה הועברה הודעה לשינוי המשימה ועתה יש
להסתער על מתחם חושנייה מכיוון המימד הצר.
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עם תשעה טנקים בלבד ,הסתער כוח הסמג"ד ,הפעם מהמימד הצר של המגנן הסורי ,כשהוא נע מימין לציר הנפט בפריסה רחבה,
בחיפוי הדדי של פלוגת השרמנים שנותרה במקום וחלק מטנקי גדוד הסנטוריונים .תשעת הטנקים שטפו את המגנן ותוך זמן קצר
השטח נכבש .מדובר בתא שטח שנפרס למרגלות תל אל טלאע ,והתל הנמוך יותר בין ציר הנפט וחושניה .שני התלים מצפונו
של המגנן שולטים על כל השטח ומי שמחזיק בהם ובחושניה ,שולט על כל אפשרויות הגישה לציר מחושניה אל העורף הסורי.
כאמור היה זה אחד ממאמצי הפריצה העיקריים של הצבא הסורי .ולא זו בלבד ,אלא שעקב ההתנגדות הקשה בה נתקלו הסורים
בצפון ,כאשר חטיבות השריון של צה"ל לא איפשרו להם להתקדם ובלמו אותם כהלכה ,נמצאו הסורים במצב שאפשרויות ה"ניקוז"
ודרכי הנסיגה שלהם לאחור עברו כולן דרך חושנייה לכיוון תל כודנה .יתר דרכי הנסיגה כבר נחסמו :ציר רפיד היה בידנו ,את קוניטרה
והגזרה הצפונית חסמה חטיבה צפונית ולכן כל הכוחות הסוריים נסוגו דרך חושניה .לאחר שהמתחם נכבש ,התמקמנו באזור לחניית
לילה ומייד ספגנו הנחתה ארטילרית ,שלא הותירה לנו ברירה אלא לדלג אחורה לכיוון דרום ולמקם שם את חניון הלילה .בנקודת
הזמן הזו לא היתה אפשרות להעביר אספקה לחניון הגדוד ,עקב קשיי עבירות בגלל תואי הקרקע ,כך שנאלצנו שוב לשנות מיקום
ונענו על ציר כביש קוניטרה-רפיד ,עד לנקודה בו פונה הכביש לכיוון מזרח.
נעצרנו לחנייה ובסביבות השעה  3לפנות בוקר הצטיידנו ונוספו לנו טנקים חדשים .בשעה  05:00אור ליום רביעי ה 10-באוקטובר
קיבל הגדוד הוראה לנוע שוב פעם לעבר חושניה ,כחלק מכוח חטיבתי ולכבשה בשנית לאחר שכוחות סוריים הצליחו לחדור אליה
בלילה ולתפוס בה אחיזה .הקרב הפעם היה קל מקודמו ,לא נתקלנו בהתנגדות משמעותית למעט ארוע חריג ,שבו טנק סורי שנראה
נטוש ,והסתבר שאנשי הצוות נותרו בו ,ירה פגז לעבר טנק שלנו ופגע בו וגרם למותו של איש צוות .לאחר שחושניה חזרה לשליטת
כוחותינו ,נשלחה פלוגת טנקים לכיוון תל פזרה שנמצאת מזרחית לחושניה ,על ציר כביש קונטרה -רפיד ,ומדרום לציר הנסיגה הסורי
לכודנה ,אותו ציר ששימש את הסורים לפריצה הגדולה לשטחנו .הקרבות שניטשו באיזור היו קשים ,משום שגם הכוחות הנסוגים וגם
הארטילריה הסורית ניסו בכל כוחם לאבטח את ציר הנסיגה .שם נפרסה ארטילריה כבדה ,רקטות קטיושה וכל מה שיכלו להטיל ,כדי
להחזיק את הציר הזה פנוי לתנועה .כוחות שלנו נעו לתל פזרה ,תפסו את המסעף ויותר מאוחר ,בצהרי היום ,הגיעו עד הקו הסגול.
לאחר שהגדוד ספג ארטילריה בתא השטח שבין תל פזרה לחושניה ,הוחלט להתארגן מחדש מדרום לנח"ל גשור ,שם פרסנו את
חניון הלילה .היה זה הלילה הראשון לאחר לילות רבים ללא שינה ,שהלוחמים זכו לשינה טובה ומנוחה מהקרבות.
אחת הבעיות הלוגיסטיות שעלו בשלב הזה היתה העובדה שהבסיס המוצק של הגדוד ,הדרגים האחוריים ובמיוחד תחנת איסוף
הנפגעים ,נותרו עדיין מאחור באל-על .כל אותם ימים בהם הטנקים היו בתנועה קדימה ,בסיס הגדוד נשאר מאחור .פינוי הפצועים
היה מסורבל ובעייתי .במקום לפנות את הנפגעים עמוק אל פנים הארץ ,נאלצנו לפנות בתחילה לתחנת האיסוף החטיבתית ,סמוך
לנח"ל גשור ,ומשם פונו הפצועים לתחנה הגדודית שישבה באל-על .שני האזורים חטפו הפגזות ללא הפסקה וגבו מחיר יקר כמו גם
הצירים אליהם שטווחו בכל פעם שרכב פינוי עשה דרכו על הציר.
גם שאלת הסיוע הארטילרי נותרה פתוחה .עד לקרב על חושניה כמעט ולא הורגשה הארטילריה של כוחותינו .בחושניה ראינו
לראשונה סיוע ממשי לכוחותינו של מטוסים ואטילריה.
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תנועת הגדוד בין הימים  7-10באוקטובר
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הפריצה בציר קוניטרה-סעסע ובלימת חיל המשלוח העיראקי  ,ימים ה' עד שבת 11-13 ,באוקטובר
ביום חמישי בבוקר 11 ,באוקטובר ,חזרנו לחושנייה והתמקמנו בחניון יום .למעשה היה זה הזמן הטוב ביותר להשלים שעות שינה
ולאגור כוחות .בין  6בבוקר ל 15:00אחה"צ הגדוד נח ואגר כוחות .התחושה הכללית בין אנשי הגדוד היתה ,שהנה המלחמה עומדת
להסתיים ,הקו התייצב לכל אורכו ,וכל המוצבים פרט לחרמון נכבשו וחזרו לידי כוחותינו .ואז בצהריים הגיעה הוראה מהמח"ט:
מתכוננים להבקעה לתוך שטח סוריה .אמנם הצלחנו לסלק את הסורים מרמת הגולן שממערב לקו הסגול ,אך עדיין קיימת בעיית
ההרתעה .למעשה צה"ל ,במצב שבו נמצא ביום חמישי בבוקר ,איבד את כוח ההרתעה שלו ,וכדי להבטיח לעצמנו שמחר ומחרתיים
לא תהיה מלחמה חדשה ,אנו צריכים לרדוף את הסורים ולהכות בעומקם שוק על ירך ,כדי להשיב לעצמנו את אותה עמדת הרתעה
שהיתה לנו אחרי מלחמת ששת הימים.
כך הוחל שלב ב' של המלחמה .בשעה  15:00אחה"צ קיבלנו את פקודת התזוזה .התארגנו במהירות על כביש רפיד-קוניטרה ופנינו
צפונה .נאמר לנו שהכוח השכן לנו פרץ מכיוון גשר אחמדיה ועלינו לנוע בעקבותיו ולרוץ קדימה .לאחר השתאות קצרה של כ20-
דקות ,החל הגדוד בתנועה לכיוון צומת אמדיה .הגענו לשם בסביבות השעה  .16:00בהגיענו לצומת ,שררה שם מהומה גדולה .ראינו
מספר טנקי סנטוריון ,נסוגים מכיוון מזרח ,חלקם בוערים ,עם פצועים על סיפוני הטנקים ,וזה השרה עלינו אוירה קשה ועגומה.
נתקבל רושם ראשון של קרב קשה ואכזרי .לפנות ערב ,חצה הגדוד את הקו הסגול ובתנועה מהירה חדר למרחק  17ק"מ בתוך
שטח סוריה ,עד מעבר לתל שער ,עד למסעף המוביל לכפר מע"ץ על ציר הכבישים חאן ארנבה-סעסע .את כל התנועה הזאת עשינו
ללא התנגדות או התקלות בכוחות אויב .רצנו קדימה ,כשגדוד הסנטוריונים מוביל לפנינו ,עד שהגענו לחאן ארנבה .כאן פנינו ימינה
לעבר כפר ג'בע ומשם עלו הכוחות על תל כורום (מערבית לג'בע) וטיהרו אותו .לאחר מכן התייצב הגדוד על הקו וביצע חסימה של
הציר במטרה למנוע מהאוייב חדירה וקטיעת הציר מכיוון דרום .בשלב זה  2 ,פלוגות של טנקי שרמן מהגדוד ביחד עם טנקי הסנט�ו
ריון המובילים בראש ,דהרו לכיוון המסעף .במשך הלילה שבין ה 11-ל 12-באוקטובר ,ניהלנו קרבות קצרים עם טנקים סורים טועים
שהתקרבו לקו כוחותינו .בתקריות אש אלה נאלצנו לדומם את מנועי הטנקים על מנת לשמוע מתי ומהיכן מתקרבים אלינו טנקי
האויב ולזהות בודאות האם אלה טנקים סוריים או טנקים מכוחותינו .ידענו שחטיבה אחרת נלחמת מצפון לנו וזיהינו את הבזקי
הירי במרחק של כ 3-ק"מ מאיתנו .היה חשש שבסערת הקרב הם עלולים להתקדם לעברנו ורצינו למנוע אפשרות של ירי זה על זה.
את הלילה עשינו במתחם באיזור מסעף הצירים כשמידי פעם נורית עלינו אש מנשק קל ואנו משיבים אש למקורות הירי .מעבר
לכך עבר עלינו לילה שקט .אבידות הגדוד בשלב הפריצה הסתכמו בפצוע אחד ,סמ"פ שנפצע מקליע בצוארו ועוד  3חיילים שנפגעו
בג'יפ שנע אחרי כוחותינו .לאורך כל  17הק"מ שעשה הגדוד לא נפגעו נגמש"ים או טנקים של הגדוד.
נסיון קשה היה לנו בסוגיית פינויו של אותו קצין שנפצע בצוארו ,שהיה חשש כבד לחייו .גם הרופא שנכח במקום ,שהשתייך לגדוד
הצנחנים שסופך אלינו ,קבע לאחר בדיקה כי מצבו אנוש וסיכוייו לשרוד קלושים .המג"ד התעקש והחליט שיש לפנותו לאחור בכל
מחיר .הבעיה היתה שכוח החילוץ שהה באיזור הכפר ג'בע ,מרחק של  10ק"מ מהפצוע .רק שעות לאחר מכן ,בבוקרו של יום שישי
הגיע אלינו זחל"ם פינוי של חטיבת הצנחנים שנשלח מן העורף ופינה אותו לעבר קוניטרה .לשמחתנו הרבה נודע לנו שהוא הגיע
בשלום ושרד את הפציעה למעט שיתוק חלקי בידו .כוח הצנחנים המשיך ללוות אותנו גם בהמשך ,ותגבר את כוחותינו באבטחה
ובסיוע .בבוקר יום שישי ה 12-באוקטובר התפרסנו במחנה הצבאי ותפסנו עמדות ,בעוד חיילי הצנחנים מטהרים את הבונקרים
מסורים .בסופה של פעולת הטיהור הוצאו מהבונקרים עשרות שבויים שנכנעו ללא קרב .כשהגיעו דרגי האספקה בבוקר הסתבר
לנו שלא הביאו עמם דלק לזחלמי"ם ,לרכב הפיקוד של הגדוד ולרכבי הצנחנים .צריך להביא בחשבון שגדוד טנקים הפורץ קדימה
מותיר מאחוריו שטח לא מטוהר .במקרה שטנק נפגע והצוות נאלץ לנטוש אותו ,מישהו צריך לאסוף אותו וחלץ אותו מהשטח,
לצורך כך נעזרנו בזחלמ"ים שהתלוו אלינו .במהלך שהייתנו במתחם נורתה אלינו אש ארטילרית ואש מטוסים סוריים .זו היתה
הפעם הראשונה בה הופנתה אש מטוסים מכוונת לעבר הגדוד .נספרו כ 24-מטוסי מיג ש"ירדו" עלינו בשלוש גיחות בנות 8
מטוסים בכל אחת .למזלנו הגיחות היו רחוקות מלהיות מדויקות ומלבד מ"פ שנפצע קל מרסיסים כשישב חשוף מחוץ לטנק ,לא
היו נפגעים בגדוד .בפועל ,היה קל לסורים לאתר את הכלים שלנו שהיו מסומנים בפאנלים לזיהוי .בשלב מסויים מישהו עלה על
הבעיה וצעק להוריד את הפאנלים ,דבר שהקשה על הטייסים הסורים והפגיעות היו רחוקות ולא מדויקות .בשעה  14:00קיבלנו
הוראה לנוע לכיוון כבר נסג' ,לסייע לכוחותינו שמנהלים שם קרב עם הסורים .הגדוד החל בתנועה כשגדוד הסנטוריונים מוביל בראש.
נכנסנו לתוך הכפר ומשמאלנו זיהינו כוח טנקים שלנו שנפגע מאש טנקי האויב .פרסנו כוחות בפריסה רחבה מתל קרין עד תל מרעי
שמצפון לו .ההתנגדות לא היתה רצינית ולא היו לנו נפגעים מקרב הגדוד .בניתוח מאוחר הסתבר שהכוח שקדם לנו לא נכנס פנימה
בפריסה רחבה ,אלא בשדרה צרה על הציר הראשי מבלי לאבטח את אגפיו ובכך הזמין אש סורית מדוייקת שגרמה לו לנפגעים
כבר במכת האש הראשונה .אנו ישמנו את הלקחים הללו כבר בחושניה כשביצענו פריסה רחבה ואיבטחנו את האגפים.
ברגע שהגענו לתל מרעי ,הגיעו ידיעות ראשונות על כוח אויב שנראה נע מערבה על הציר המחבר בין כפר שאמס לג'בע .מאוחר
יותר התברר לנו שמדובר בחיל המשלוח העיראקי.
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בעוד אנו נעים לצפון-מזרח ,נראו כוחות גדולים שנעים לעברנו מדרום ,מאזור שיח מסכין .ביצענו פניה לאחור ,בפריסה רחבה
בחיפוש אחר האויב המגיע מכיוון דרום .לפתע הגיעה הוראה לנוע לאחור במהירות האפשרית .ההוראה הזו גרמה לבהלה" :מה
פירוש לרוץ לאחור"? עד עכשיו היינו בפריצה קדימה מלאי בטחון ,ופתאום מקבלים הוראה לסגת...מה פתאום? איפה כל הכוחות?
ומה עושים עם כל הצוותים שנמצאים פזורים בשטח? בשלב זה היו לנו מספר טנקים עם בעיות טכניות ,שנגררו ע"י טנקים אחרים.
ההוראות שהגיעו מהפיקוד היו לסגת לקו הסגול בכל המהירות .לא פירשו מה הסיבה לכך ,אבל היא היתה ברורה לכולנו ,משהו
השתבש ,כוחות אויב מכתרים אותנו וגורמים כנראה לנתק בין הכוחות .הגיעו שמועות על כך שהאויב נמצא בשלושה צירים ,שכולם
ניצבים לציר התנועה שלנו ,ואנחנו עלולים להיות מכותרים ,או שחס וחלילה ,מתבצעת פריצה של האויב לעבר הקו הסגול ,לתוך
ישראל .התמונה שרצה לנו בראש לא היתה ברורה ,לא ידענו בנקודת הזמן ההיא שאנחנו למעשה הכוח הכי קדמי של צה"ל ולא
נותרו מאחורינו כוחות .בשלב זה החלטנו לנטוש את הטנקים שגררנו ולרוץ מערבה ,כי אין ברירה .נטשנו את הטנקים ואת צוותיהם
העברנו לזחל"מי הפיקוד ,שהתמלאו בצוותי טנקים והיו עמוסים לעייפה .הזחלמי"ם עמוסי האנשים הפכו בן רגע למלכודות מוות.
כך דהרנו על הציר והגענו לצומת הצירים למרגלות תל שער .בנקודה זו אזל הדלק בזחל"מים .ציינתי לעיל שבבוקר לא הגיע דלק
לתדלוק הזחל"מים והנה עתה ברגע קריטי זה הם החלו שובקים אחד אחרי השני ,כשמחוגי הדלק שלהם מגיעים לאפס .רכב
המח"ט ,המג"ד וכל שאר הזחל"מים נתקעו .וכך ,בשעה שכולם נסוגים לעבר הקו הסגול ,תקועים שני זחל"מי פיקוד ,כ 10-ק"מ
מהקו הסגול ,עמוסים עד אפס מקום באנשי צוותים ממתינים בצידי הדרך .המג"ד העביר הוראה לצנחנים שנסעו בעקבותינו ,לעצור
ולהעמיס את צוותי הטנקים על הזחל"מים שלהם ,אך גם פקודה זו לא עזרה בשל חוסר מקום .זחלמ"ים וצוותים נותרו בשטח וכל
שנותר לאנשים על מנת להציל את נפשם היה לנסות ולטפס על סיפוני הטנקים .בשלב זה התקבלה פקודה ,למקם את הטנקים
בהתאם להתפתחויות החדשות .המג"ד פרס את הכוח בשטח כשפניו דרומה ,על הציר הפונה מתל שער לכיוון דרום מזרח ,נגד
אפשרות של פריצה אפשרית (כזכור נשארו טנקים שלנו באותו תא שטח גם בערב הקודם ,לאבטח דרומה בזמן שיתר הגדוד פרץ
קדימה לאחר כיבוש תל כורום) .לאחר שהובהר שאנו נשארים בשטח ,בפעולה מהירה של תושיה ,עצרנו ג'יפ על הציר והורדנו ממנו
ג'ריקן דלק ואספנו שאריות דלק מכלי רכב נוספים ,תדלקנו את זחל"ם המג"ד ובכך דאגנו שיהיה לכוח רכב פיקוד כשיר ונערכנו
לקראת הבאות .במקום בו עצרנו להערכות ,יצרנו בסיס הגנה מוצק והתכוננו לקדם את פניו של האויב הנע לכיווננו .עד אותו רגע,
לא ידענו מול מי אנו עומדים ,השמועות שמדובר בכוחות עיראקיים כבר ריחפו באויר .מה שברור היה לנו הוא שמדובר בכוח גדול
מאוד .הלילה ירד ,לילה חשוך שכיסה באפלה את כל הגזרה .בתוך העלטה ,פרסנו את הטנקים בקשת ,משני צידי הצירים :א-טיחה
ותל מסחרה .כל הזחל"מים שלא יכלו לזוז ,נמצאו ליד הכביש למטה ,עם כל אותם לוחמים ואנשי צוות שלא פונו .בעיה נוספת
היתה שהכניסה לעמדות היתה חפוזה ובשל הריצה המהירה לתפוס עמדות לא היה ברור איפה נמצא כל אחד .כל המבנה המסודר
של גדוד ופלוגות נטרף ושרר אי סדר נוראי .ובכן ,נעצרנו לקראת הבאות ,וגם גדוד הסנטוריונים שרץ לפנינו ,נעצר במבואות הכפר
ג'בע והחל מתארגן להכנס למערך במקרה שהאויב יתקוף .התקפת האויב לה ציפינו בוששה לבוא ובינתיים הגיעו לתגבר אותנו
כוחות הצנחנים שליוו אותנו בימים האחרונים .הצנחנים עלו לכיוון תל שער לתצפת על האויב ותנועתו .מיכליות הדלק הגיעו רק
בסביבות השעה  02:00לפנות בוקר ,הן עשו את כל הדרך מצידו השני של הקו הסגול עד לקו החזית .הטנקים תדלקו בזה אחר זה
והסורים שצפו מרחוק בתנועת המיכליות ובמתרחש החלו לטווח את האזור בקטיושות .למזלנו הקטיושות פגעו באזור תל שער
ולא בסמוך אלינו בעודנו מתדלקים .לאחר שנסתיים התדלוק ,שבו הטנקים לעמדות ,הרכבים הרכים התפנו מהאזור ובסביבות
השעה  3לפנות בוקר החלו להשמע קולות טנקים מתקרבים לגזרה .כאן חשוב לציין שבין פריטי הציוד שלא קיבלנו היו מכשירי
תאורה לטלסקופ ,כך שלטנקים לא היו אמצעי ראיה לילית ולא ניתן היה לבצע ירי מדוייק בלילה .לעומתנו ,טנקי הטי 55-הסוריים
היו מצוידים במכשירי אינפרא אדום לראיית לילה .התמלאנו חששות ,אנחנו בעמדות ,במצב נחות ,מולנו טנקי אויב שמאירים עלינו
באמצעי ראיית לילה ואנחנו חשופים לפגיעה .כשטנקי האויב החלו להתקרב ,המג"ד שנמצא במרכז הזירה ביקש בקשר להאיר את
השטח בתאורה ,אך פגזי התאורה הראשונים שנורו האירו בתחילה דווקא את הטנקים שלנו ורק לאחר מכן תוקנו הטווחים וטנקי
האויב החלו נחשפים .האויב החל לירות לכיווננו אך האש לא היתה מדויקת ,לאחר כרבע שעה של ירי ,צעק אחד המ"פאים של
הגדוד בקשר " :חבר'ה  ,אלה הם טירונים ,הם לא יודעים מה שהם עושים ,הם יורים לשמיים ולאויר" .ואחר כך מישהו צעק בקשר
שאלה העיראקים .מייד היתה ירידת מתח והבטחון חזר לנוכח העובדה שמדובר כנראה בטנקיסטים בלתי מנוסים .המג"ד הורה:
"לא לירות ,תנו להם להתקרב" .וכך קרה ,איפשרנו להם להתקרב ואז נכנסנו לפעולה .והפקודות בקשר החלו להשמע כך" :עידו,
 150מטר מימין ,דפוק אותו" .והטנק של עידו מצודד קנה ודופק אותו .ומייד לאחר מכן" :רוני! שים לב ,מאחוריך ,אני רואה
טנק נוסע" .ורוני מצודד קנה ופוגע בו .איפשרנו להם להתקרב לטווחים קרובים מאוד ,כי בחשכת הליל לא ראינו דבר .הם נכנסו
ל"טווח קרבי" ,שזהו טווח בו אתה מציב את המטרה במרכז הטלסקופ ,והפגיעה בו היא ודאית .ירינו עליהם מטווחים של 150-200
מטר .בטווחים גדולים יותר אתה מוכרח לראות את השנתות של מד הטווחים בכוונת וחייב לכוון יותר מדויק .כשהאיר היום
וסקרנו את שדה הקרב ,הופתענו לראות שהטנקים העיראקיים נפגעו ממש בתוכנו ,סמוך לעמדות הירי .הבוקר עלה ,יום שבת ה13-
באוקטובר ,טנקי סנטוריון מחטיבות שכנות החלו מצטרפים למערכה ,כותשים את שארית הטנקים העיראקיים שנותרו בשטח .בידי
הגדוד נפלו גם  2שבויים עיראקיים פצועים .מתיחקור ראשוני עלה שמולנו עמדה חטיבה ,חלק מתוך דיויזיה שלמה שיצאה להתקפה
על כוחותינו מעומק סוריה .בתום המערכה נספרו  6טנקים שהושמדו ע"י הגדוד .אבל ההפתעה שהיכתה בעיראקים היא זו שבסופו
של דבר גרמה לכל הכוח העצום לפנות אחורה ולנוס על נפשו.
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ייצוב הקוים  13-16באוקטובר
בסביבות השעה  8בבוקר קיבלנו הוראה לשוב לכיוון כפר נסג' ,הנקודה האחרונה בה שהינו לפני שהתחלנו את הריצה לאחור.
את היומיים הללו ,שבת וראשון העביר הגדוד בחניוני יום ולילה .ספגנו הפגזות לסרוגין ותקיפות מטוסים ,שבשני המקרים לא
הסבו נזק ולא היו מדויקות .באחת מגיחות ההפצצה הסוריות הצלחנו להפיל מטוס מדגם סוחוי שהופל בצרור של מקלע 0.5
אינטש .ראינו את המטוס נפגע ומתרסק אל הקרקע בהתפוצצות גדולה כ 500-מטרים מאתנו .כל אותה עת עסקו התצפיות
שלנו במעקב אחר הכוחות הסוריים הנסוגים ,ובהיערכות שלהם דרומה ומזרחה לנו.
ביום שני אחה"צ ה 15-לחודש קיבלנו פקודה לנוע לעבר תל ענתר ותל עלקיה (בין כפר נסג' לכפר שאמס) .הטנקים שלנו התפרסו
כשפניהם לכיוון דרום-מזרח לכיוון קו התלים ופתחו באש .כשהם נעים ומשפרים עמדות עלו הטנקים על  2התלים ומיגרו את
שארית הכוחות הסוריים שנותרו להאחז בעמדותיהם .במהלך הקרב לכיבוש התלים נפגעו לנו שני טנקי שרמן מטילי סאגר
סוריים .התוצאה הקשה הותירה בשטח  2הרוגים ומספר פצועים שהצליחו לחלץ לאחור ונאספו בהמשך ע"י טנקי הגדוד .הקרב
באיזור התלים נמשך גם למחרת ה 16-לחודש .באותו יום נפצעתי מרסיסים כתוצאה מארטילריה שנחתה עלינו ובזאת הסתיים
חלקי במערכה .באשר לסורים כלוחמים -הורגש שוני באופן לחימתם ,הרגשנו את השינוי משלב לשלב .עד הקו הסגול ,הסורים
לחמו בעוז ,וזו היתה לחימה קשה והתקדמות כוחותינו היתה איטית ,בימים הראשונים הצלחנו להתקדם כשניים שלושה ק"מ
לא יותר .ביום הקרב בחושניה מהשעה  10בבוקר ועד  3אחר הצהריים הגדוד עמד במקומו ולא זז .היה ירי שוטף ללא הפסקה
וקרב עקוב מדם עם הרוגים ופצועים רבים שהיה צורך לחלצם משטח האש .אבל מרגע שחצינו את הקו הסגול חל מפנה משמעותי
בתנועת הכוחות ובעוצמת ההתנגדות של הסורים .הכוחות פרצו פנימה לתוך סוריה בדיוק כמו במלחמת ששת הימים .ובכל זאת
אני שומע סיפורים רבים על כך שהצבא הסורי של  1973הוא צבא שונה .לדעתי ,גם אז כמו גם במלחמה הנוכחית של  ,73הלוחם
הסורי היה לוחם טוב ,בששת הימים היתה להם ארטילריה טובה ,אמנם קטנה בעוצמתה בהשואה למלחמת יום כיפור אבל היא
בהחלט היתה יעילה והסבה לנו נזקים לא מעטים.

תנועת הגדוד בין הימים  11-19באוקטובר
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שרמן  M-51טנק המערכה העיקרי של הגדוד במלחמת יום כיפור 1973

ארץ ייצור :ארה"ב
קוטר תותח 105 :מ"מ (יוצר בצרפת)
מקלעים :מקלע אחד  0.3אינטש 2 ,מקלעים  0.3אינטש

מס' אנשי צוות5 :
משקל 39 :טון
כוחות סוס460 :

*במערך של הגדוד היתה גם פלוגה עם טנקי שרמן ישנים יותר מדגם  M-50בעל תותח של  75מ"מ
** הדגם הראשון של טנק השרמן יוצר לראשונה כבר במלחמת העולם השנייה

 T-55טנק המערכה העיקרי של הצבא הסורי במלחמת יום כיפור 1973

ארץ ייצור :ברית המועצות
קוטר תותח 100 :מ"מ
מקלעים :מקלע אחד  12.7מ"מ 2 ,מקלעים  7.62מ"מ

מס' אנשי צוות4 :
משקל 36 :טון
כוחות סוס580 :

*הצבא הסורי במלחמת יום כיפור עשה גם שימוש נרחב בטנקי  T-54הישנים יותר ובכמות קטנה של טנקים מתקדמים מדגם T-62
12

כמה מילים על הגדוד
נשאלתי לא פעם :כמה טנקים וכלי רכב השמיד הגדוד? והאמת היא ,שאצלנו איש לא הלך וספר .אנחנו יודעים שהגדוד פגע
והשמיד טנקים ,הרי אנחנו היינו שם וראינו את הפגיעות .אפשר לספור ,לשחזר ,לעשות חשבון פשוט ולתת תשובה מדוייקת,
אך זה מעולם לא היה מעינינם של אנשי הגדוד ובזה גדולתם .איכפת לנו אם הפגיעות היו טובות ,אם הירי היה יעיל ומקצועי,
וכמה פגזים נורו עד שטנק האויב נפגע .השאלות שכן הטרידו אותנו היו :האם הגדוד עמד נכון בשלבים הטקטיים השונים ,האם
ההחלטות היו נכונות ,ומהם הלקחים?
במה נמדד גדוד טוב ,ומדוע אני חושב שהגדוד שלנו הינו גדוד טוב?
אפתח בכמה דוגמאות קטנות :כששהינו מעבר לקו הסגול ,קיבלו הכוחות כל לילה מרק חם ,המטבח הגדודי דאג למרק ,ומ"פ
המפקדה רץ וחילק אותו קדימה לכוחות הלוחמים .כל בקשה מיוחדת של חיילי הפלוגות ,קיבלה מענה ,עד הפרט הקטן כמו
כלי גילוח ,כלי רחצה ,סבון ומגבת .הכל מסתכם ביחסי אנוש ותודעת שרות גבוהה של מפקדת הגדוד .השליש נהג לפקוד את
הכוחות כל ערב ,לבדוק מה המצב .הניירות תמיד היו מעודכנים ,מי ישנו ,מי איננו ,מה קרה.
היתה לנו פגישה עם פסיכיאטרים ,וחקרו איך האנשים עמדו בלחץ .אחרי הכל ,החיילים עברו ממצב של שאננות להלם של מלחמה,
עם נפגעים וכל הכרוך בזה ,ללא שום תקופת הכנה .ולפחות בעניין אחד יש תשובה לשאלה הזאת :אף אחד לא רצה לעזוב את הגדוד.
נכון ,לכל אחד מאתנו ישנן בעיות אישיות ,אבל לא במחיר של לעזוב את היחידה.
ולנושא החימוש .הגדוד לא נטש אף טנק בדרך ,פגוע או מקולקל טכנית .ברגע שטנק נפגע והכוחות המשיכו בהתקדמות ,צוות
החימוש התלבש עליו ,חילץ אותו ואם לא היה ניתן לתקנו ,הוא פונה לאחור לסדנת הטנקים .טנקים תוקנו והצטרפו מאוחר
יותר אל הכוחות .אל המערכה נכנסנו עם כמות טנקים מצומצמת וסיימנו את המלחמה עם כמות טנקים הרבה יותר גדולה .הגדוד
נמצא במצב שכל הזמן מספר הטנקים בו גדל .כשאתה רואה שטנקים של הגדוד אינם ננטשים בשטח על אף שנפגעו אלא מחולצים
לאחור ,יש לכך השפעה מוראלית גדולה מאוד על הלוחמים ,וזו מסורת שהגדוד הקפיד לקיים עוד מימי מלחמת ששת הימים.
ונשוב לצד האנושי של הגדוד .מדובר בחבר'ה שמכירים איש את רעהו שנים רבות משירות משותף .קיים תאום מושלם בין
המ"פ למג"ד ,ובין המ"פ למ"מים והגדוד עובד כיחידה אחת .ישנו אמון הדדי וביטחון רב בשדרת הפיקוד של הגדוד .ואת זאת
יש לציין לזכותו של המג"ד ,שהוא אישיות יוצאת דופן ,גם מבחינת קריאת הקרב וגם מבחינת יכולת הניתוח הפסיכולוגית של
פקודיו .למרות גישת הקרב ה"תוקפנית" שלו וכל הלוחמה שניהל ,לא נעדר ממנו היחס לאנשים והשמירה על חיי אדם בכל
מחיר .הגדוד שלנו לא הותיר פצועים או הרוגים בשטח .בקרב על התלים כשנפגעו לנו שני טנקים מטילי נ"ט ,נתן המג"ד הוראה
מיידית לשני טנקים אחרים להכנס ולחלץ את הפצועים .בקרב בחושנייה נפגעו  2טנקים ולא היה ידוע אם יש נפגעים בקרבם,
מייד נשלח זחל"ם וצוות רפואי אל קו האש ,לבדוק מה מצבם של האנשים בטנקים שנפגעו.
בסך הכל ,באופן יחסי היו לגדוד מעט נפגעים בנפש ,צריך לזכור שמדובר בגדוד טנקי שרמן ,שהיה הטנק הנחות ביותר בזירה.
יתכן מאוד שהסיבה למיעוט היחסי באבידות הגדוד ,טמונה ביכולת הלחימה של אנשיו ,הודות לנסיון הרב של הטנקיסטים שרובם
לחמו גם במלחמת ששת הימים וחלקם הקטן אף בוגרי קדש והודות לגישתו הקרבית של המג"ד ,שחזר ועמד על העיקרון שלו:
אם אתה נתקע בעמדה אתה חשוף לפגיעה ,ניהלת במשך עשרים דקות קרב אש נייח מתוך העמדה ,זוז קדימה ושנה מיקום ,כשכל
העת אתה חותר למגע ,נע במגמה לתקוף .באופן זה אתה מערער את האויב ומוציא אותו משיווי משקלו .ועובדה היא שהתפיסה
הזו הוכיחה את עצמה.

בני שילה ז"ל (או בפי חבריו בני "הלבן")
שירת במלחמת יום הכיפורים כקצין המודיעין של גדוד 377
נפטר ביולי  2012לאחר מאבק ארוך במחלה קשה

13

קטעים מראיון עם סא"ל (מיל) בנצי פדן ז"ל שנערך בתאריך 20/11/2002
בשבת בבוקר  6/10מזעיקים את הבת שלי מהיחידה שלה ומודיעים לה שתגיע ,הבת שלי הייתה אז בת  ,18חיילת בסדיר ושירתה
בסיירת מטכ"ל .נכנסנו לאוטו ולקחתי אותה לבסיס .בשבילי זאת היתה הפתעה כפולה ,גם הידיעה שהולכת לפרוץ מלחמה וגם
שמקפיצים את הבת שלי לפניי ולי עדיין לא קראו .כשחזרתי הביתה כבר חיכתה לי קריאה להתייצב.
נסעתי לימ"ח ,הייתי צריך לארגן ולצייד את הגדוד במהירות .כשהגעתי למחנה מנסורה (ליד יקנעם) ,הסתבר לי שחסר ציוד,
שהפגזים נמצאים בבסיס ג'למי וצריך לשלוח את המשאיות הלוך חזור להביא את התחמושת .הסיפור הזה לקח זמן .הרגשתי שסוף
העולם הגיע ,הטנקים היו במצב כשירות מזעזע ,חלקם לא הניעו כי מיכלי הדלק שלהם היו סתומים בחול.
בעזרה של גופים פרטיים והרבה תושייה ,הצלחנו עד לפנות בוקר להתארגן ולהצטייד וקיבלנו הוראה לנוע על שרשראות לכיוון רמת
הגולן .הגדוד מנה  3פלוגות שרמן  M-51עם תותח משופר  105מילימטר ופלוגה אחת עם טנקי שרמן  M-50עם תותח  75מילימטר.
הודיעו לנו שאין מובילים ועשינו את דרכנו על שרשראות כל הדרך צפונה .יצאנו ממנסורה ונסענו על הכביש דרך גבעת המורה
כשאין לי מושג כמה דלק יש לנו ,מזון ,דרגים ...הגענו בצהריים לצמח ,הטנקים כבר היו מרוקנים מדלק ,חלקם משתרכים מאחור
עם תקלות טכניות שונות .נכנסנו לתחנת הדלק של צמח ,תדלקנו ומשם המשכנו לעין גב עושים דרכנו לעבר הרמה כגדוד בודד
בשטח .בדרך קיבלנו הוראה לעלות ולתפוס את הקו באל-על .את אזור אל-על הכרתי היטב משנים רבות של החזקת קו בגוו
לן .לא היה לנו מושג מה קורה למעלה ,כמה נורות אדומות נדלקו לי כבר בדרך כשראיתי טרקטורים גוררים תותחי נ"ט ישנים
ממלחמת העולם השנייה ומציבים אותם בצידי הדרכים .כשהגענו למבנה תע"ש בדרך לאל-על אני רואה קומנדקר עם צנחנים
עומד בצד ,שאלתי אותם מה אתם עושים כאן? מה קורה באל-על? והם עונים לי שאין לי מה לחפש למעלה ,כל השטח נטוש,
אין אף נוכחות צבאית באזור ושהם נסוגו מנח"ל גולן .מייד התבהר לי שאף אחד לא מחזיק את הקו .המשכנו בתנועה ומהיכרות
עם הצירים החלטתי שאני לא רוצה להיכנס עם הטנקים במקביל לתוואי הרוקאד ,יש שם ציר שנקרא ציר ציצית ,זאת מעין דרך
רומית שמובילה לאל על מהצד ,וחששתי שאולי קומנדו סורי כבר עלה מכיוון הרוקאד ותפס את הציר הזה.
כשהגענו לאל-על ,נהיה לי חושך בעיניים! אני רואה שכל השטח פרוץ ,ריק ונטוש .משמאלי אני מזהה כמה טנקים ,עומדים
ויורים לכיוון מזרח .אני מתקרב אליהם ומסתבר לי שאלה טנקי סנטוריון מגדוד מילואים של חטיבה  179שהגיעו לקו לקראת
הצהריים ,סדר גודל של  6-7טנקים .הם כבר היו כמעט ריקים מתחמושת ,בכל פעם טנק מתקדם קדימה ,משחרר פגז ונוסע
אחורה להסתתר מתחת לסככת פח שהייתה מוצבת שם .הטנקים שלי מייד נכנסו להחליף אותם.
אני מרים משקפת מזרחה ונדהם .כל השטח ממולי ,על כולו פרוס צבא סורי ,כמות אדירה של טנקים עומדת כמו בטיול טבע עם
דגלים ירוקים בכל טנק שלישי .ואני שואל את עצמי כלא מאמין :מה קורה פה ? איפה צה"ל? איפה עם ישראל?
פרסתי את הגדוד 2 ,פלוגות על ציר נח"ל גולן לאורך הרוקאד ו 2-פלוגות על יד הכביש הראשי ,מתוך כוונה לסגור את השטח
משני האגפים ולמנוע מהסורים לפרוץ לעבר עמק הירדן .נכנסנו איתם לקרב ארוך וקשה שנמשך עד הערב של יום ראשון .אני
זוכר כמה פגיעות ,המעניינת שבהם הייתה בתחילת ההתקדמות כשזיהיתי טנק סורי שעמד ממש קרוב לכביש ולא הצלחתי
לפגוע בו בגלל זווית הירי הנמוכה ,פשוט לא היה לי מספיק צידוד כלפי מטה .ביקשתי מהטנקים שהיו מאחוריי שיירו מעליי.
הראשון ירה ופספס ,השני ירה ופספס ובסופו של דבר עדו מור ממרחביה ,סמ"פ ד' ,כיוון טוב ופגע בו .שמעתי את הצלצול של
הפגיעה ,הטנק הסורי נתן קפיצה .עברתי את הטנק הפגוע ולא התעכבתי לידו .מאוחר יותר  2חבר'ה מהחטיבה ,גברוש וזהבי
נעצרו לידו ומשכו משם את הקולונל הסורי ,מפקד הגזרה שהסתתר מתחת לטנק .קיבלתי אחר כך את האקדח שלו.
המשכנו בתנועה עד שתפסנו את תוואי הציר הראשון שחוצה את מיצר אל-על לרוחבו ,לא רחוק מאגם חיתל 2 .הפלוגות שישבו
בציר נח"ל גולן עלו על דרגים של החטיבה הסורית והשמידו שם רכבי דלק ואספקה.
ניהלנו אש עם הסורים עד שהטנקים התרוקנו .עם רדת החשיכה דן לנר ,מפקד האוגדה ,עלה מולי בקשר ואמר לי :אתם נשאו
רים איפה שאתם ולא זזים ...אמרתי לו שאין לנו תחמושת והוא ענה לי" :לא מעניין אותי כלום ,אתם נשארים פה!" .צריך להבין
את המצב ,נשארנו בודדים בשטח ,בלי תחמושת ,בלי דרגים והלילה ירד .חזרתי אחורה לאל-על לחפש טנקים שלנו שנשארו
תקועים מאחור ,הגדוד נאסף לחניוני לילה פלוגתיים .ביקשתי מהחטיבה תחמושת ,דלק וציוד ונעניתי בשלילה ,לא היה עם מי לדבר.
בשתיים לפנות בוקר מופיעה פתאום משאית תחמושת אבל אז מסתבר לנו שזו תחמושת של סנטוריון ...נכנסנו ללחץ כי היה לנו
ברור שעם עלות השחר הסורים יחדשו את ההתקפה .אבל הסורים לא חיכו ,כבר בשעות הקטנות של הלילה שמענו תנועה של
שרשראות נעות לכיווננו .נשארנו עם תחמושת בודדת בקנה .העברתי הוראה בקשר שיורים רק עם סדן פתוח וקדח מלא ,כלומר,
כשהמטרה מכסה את כל הקדח רק אז יש אישור ירי.
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בתוך כל המהומה ,הטנק המוביל של הסורים רץ קדימה והתקרב לחניון הטנקים של הגדוד .עולה מולי בקשר אחד המפקדים
ומודיע לי שהוא מזהה טי  55במרחק יריקה אבל אין לו תחמושת מתאימה בקנה .שאלתי אותו מה יש לך בקנה? ענה לי ,זרחן.
אמרתי לו תירה עליו זרחן! 'הכניס' לו זרחן והטנק הסורי נדלק בלהבה גדולה .מהבהלה הטנקים הסורים הסתובבו ונסוגו חזרה.
זאת הייתה סיטואציה סוריאליסטית ,כל השטח היה מואר מהטנק שנדלק ועשרות טנקים סורים בשטח הפתוח בורחים על
נפשם ואילו אנחנו ,עומדים שם חשופים בחניון ,בלי תחמושת ...התחמושת הגיעה רק לפנות בוקר.
למחרת ,יום שני  ,השמיני לאוקטובר ,ניהלנו קרב מאוד קשה עם הסורים ,שנמשך עד אזור רמת מגשימים .היה קשה ביותר להזיז
את הסורים מהעמדות שתפסו בלילה .ברמת מגשימים ראינו לראשונה מה קורה בגזרה .פגשנו את הטנקים הראשונים של חטיבה
 188עומדים פגועים ,בחלקם שרופים ,בצידי הדרך והגיעו לאוזנינו בקשר צעקות השבר והקריאות לעזרה מתל סאקי.
ההתקדמות בשלב הזה הייתה מאוד איטית ,פה ושם פגענו בטנקים נוספים ועד יום שני בערב התייצבנו מעבר לקו של מאגר
חיתל .בקשר אני מקבל הודעה שסיימנו לעת עתה את חלקנו וכוחות טריים מאוגדת מוסה פלד שמגיעים מלמטה מחליפים
אותנו ומתקדמים קדימה .הם קיבלו גזרה נקייה מסורים .נתתי הוראה לגדוד לנוע על ציר המפלים ,נענו בלילה ולקראת אור
ראשון תוך כדי ריצה קדימה חלפנו על פני מתחם נ"ט סורי ,ממש חדרנו לתוך המתחם ודרסנו אותו ועם אור ראשון מצאנו את
עצמנו סמוך לגשור הישנה (נחל גשור).
בבוקר יום שלישי התשיעי לאוקטובר נערכנו להתקפה על חושנייה .הפקודות הראשונות שהגיעו בקשר היו בעייתיות מאוד,
הודיעו לנו שגדוד ה'שוטים' (השם הצה"לי שניתן לטנקי הסנטוריון) של יוסי עמיר שהיה בפועל בסדר גודל של פחות מפלוגה,
יכנס להתקפה חזיתית על חושנייה וזאת ללא שום מודיעין מוקדם על ההערכות הסורית במתחם .תוך  10-15דקות אני שומע
זעקות שבר נוראיות 5 ,אולי  6טנקים חוטפים פגיעות וחלקם נדלקים ,שמענו את הצרחות בקשר ,הרבה הרוגים ופצועים ,תמונות
קשות .אני זוכר טנקיסט שהתרסקו לו הרגליים מדדה על הגדמים ,השכיבו אותו לידי ומאוחר יותר הוא מת מפצעיו .מוטק'ה בן
פורת עולה מולי בקשר ומודיע לי" :בנצי ,אני מכניס עכשיו את הגדוד שלך להתקפה" .ואנחנו בכלל לא ערוכים ,הגדוד שלי פרוס
ומפוזר על כל השטח ,מהג'וחאדר ועד חושנייה .הודעתי למוט'קה שאני חייב קודם לתפוס את צומת הכבישים מעל חושנייה
ולהתחיל את ההתקפה מלמעלה ולא דרך הפירצה שעוברת ליד המסגד המפורסם .לקחתי את הכלים שלי ותוך כדי ריצה עם
הזחל"ם בשטח עליתי על מוקש .נפצעתי בפנים מרסיסים ,איבדתי זמנית את השמיעה ונאלצתי להתעסק עם עצמי איזה שעה
שעתיים .הפרצוף שלי נדפק והחברה פחדו להסתכל עליי .העברתי את הפיקוד ליהודה ארזי הסמג"ד.
יהודה פרס את הגדוד מול חושנייה ,ועפ"י התכנון המקורי בסיוע וחיפוי של  2פלוגות ,נכנס במימד הצר עם כוח קטן ,שעט
קדימה ו"קיפל" את כל המתחם הסורי .חושנייה נכבשה .שוב הוכחנו שקטע אחד של תכנון נכון של מהלכי קרב משיג תוצאות
ובמינימום נפגעים ,יכולנו לחסוך את המחיר הכבד ששילמה פלוגת ה'שוטים' שהסתערה לפנינו והתנפצה מול הסורים.
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בערב חזרתי לגדוד ,שהתמקם סמוך לתל פזרה .בעודנו עומדים על הכביש אנחנו שומעים רעש מנועים של רכבים כבדים הולך
ומתקרב אלינו .מדרך עפר שעוקפת את חושנייה עולות בדהרה כעשרים משאיות טטרה סובייטיות עמוסות קומנדו סורי ,ועוברות
בתוך שדרת הטנקים שלנו .ואני עומד המום ,עדיין לא מגיב ורפי נוי הקמב"ץ מתעשת ראשון ,חוטף ממני את הקלאצ'ניקוב שלי
ומתחיל לירות .היו שם איזה  10דקות של תוהו ובוהו ,אנדרלמוסיה שלמה ,חיילי קומנדו סוריים התחילו לטפס על הטנקים
והטנקיסטים מנסים להוריד אותם  .בסופו של דבר הצלחנו להשתחרר מהם ,הם נסו על נפשם ונפוצו לכל עבר.
באותו ערב אנחנו מקבלים הוראה ממפקדת האוגדה של מוסה פלד לחזור בחזרה להתארגנות ליד תל פארס .אני מנסה בדרך
חצי דיפלומטית להסביר שלא יהיה נכון לעזוב את השטח שזה עתה כבשנו ובמחיר כבד! ואין עם מי לדבר ...אספתי את הגדוד
והתקדמנו לעבר תל פארס .קציני התצפית הסוריים ,זיהו את התנועה שלנו וליוו אותנו באש גהינום .הגענו בשן ועין והתארגנו
בחניון לילי .ובבוקר ,איך לא ,מקבלים הוראה שצריך לחזור לחושנייה ולכבוש אותה מחדש .זה הדהים אותי ,איך משאירים שטח
שנכבש בלי חזקה במקום?! היו צריכים להשאיר כוח חי"ר שישמור על הקיים ולא יאפשר לסורים להתקרב .כך שנאלצנו לחזור
שוב לחושנייה ולהשיבה לידיים ישראליות.
למחרת בבוקר ,פגשתי את יענקל'ה נויפלד שהיה מ"פ אצלי בששת הימים ,כשהוא בתנועה עם הגדוד שלו לכיוון מוצב ,110
בצומת שמובילה לכודנה .הכוח שלו מנה  4-5טנקים בלבד .שאלתי אותו" :נויפלד איפה כל הגדוד שלך ,איפה כל החבר'ה?"
אז הוא ענה לי בדרכו המיוחדת" :מי שלא רוצה להלחם שיישאר בבית "...כעבור שעה של קרב נודע לי שהוא נפצע קשה ומת
מאוחר יותר מפצעיו .קיבלתי הוראה לנוע לכיוון תילי כודנה .בדרך קידם את פנינו גדוד  162הסורי .הצלחנו בקרב קצר שארך
דקות ספורות לפגוע בכמה טנקים שלהם והם הסתובבו ונסוגו לאחור .תפסנו את קו הרכס והחזקנו אותו עד שקיבלנו הוראה
להגיע לקוניטרה .הוחלט על הבקעה לתוך שטח סוריה .גם כאן התברר לי מהר מאוד שהשגיאות בתכנון חוזרות על עצמן .לי זה
הזכיר את מבצע קדש ,עומד גנרל על הגבעה ושולח יחידה יחידה ,כל אחד "עולה על הבמה ועושה הופעה ,כזאת או אחרת ואחר
כך הבא אחריו "..במקום להתארגן נכון ולהיכנס בכוח מלא ,שלחו יחידה יחידה להישחק מול הסורים כשעל התזמורת מנצח דן
לנר ,עומד וצופה מנקודה שולטת על הנעשה.
ראשונה נכנסה חטיבה  ,179אחריה גדוד הסיור של האוגדה ,מאחוריו התייצבה חטיבה  679של אורי אור ואחריו אנחנו .היינו גדוד
בגודל של כמעט חטיבה .אחרי ימי הלחימה הראשונים הקפדתי כל לילה למלא את מצבת הטנקים .שרמנים לא היו חסרים ,כי
כל היחידות מיהרו להפטר מהם וכך היה לנו מלאי של טנקים שהחליפו טנקים שנפגעו או יצאו מכשירות ורק היה צריך לצוות
להם אנשים .נכנסנו לסוריה ונענו לכיוון חאן ארנבה על ציר "רונה" ,ציר המוצבים .אחרי שדהרנו  3-4ק"מ קיבלנו הוראה לעצור
ולחזור על עקבותינו וזה היה סיפור לא פשוט כי היינו צריכים להסתובב כשהכל מוקשים מסביבנו .עלינו מזרחה על הציר שמוו
ביל לג'בע ורצנו עם הטנקים לתפוס נקודות שליטה .בג'בע השארתי  2פלוגות והמשכתי עם הכוח הנותר דרך תל שער לעבר
נסאג' לשם הגענו בערב .לפני שהגענו לנסאג' חלפנו על פני צומת מע"ץ ששרץ חיילים סוריים .הם הופתעו לראות אותנו נכנסים
עם הטנקים לתוך המחפורות שלהם .קרו שם  2דברים מעניינים .ראשית ,הם שלחו בזה אחר זה אנשי סיור רכובים על ג'יפים
כדי לברר מי זה הכוח שנכנס אליהם למתחם .כשהתקרבו לעמדות שלנו פתחנו עליהם באש והרגנו אותם .אח"כ שלחו כוחות
נוספים וגם אותם דפקנו .אחרי שחמישה שישה כלים שלהם בערו מסביב ,הם הפסיקו להתקרב אלינו .הדבר השני שקרה הוא
שבעקבות זאת התחילה תנועה מאסיבית של חיילים סורים שבאו להיכנע .אולי מאות .אמרתי לאחד הקצינים שלי ,מ"פ ממזרע,
שיירה להם מעל הראש כדי שיעופו מאיתנו ,כי אין מצב שנשב בתוך העמדות מוקפים מאות שבויים סורים .קיבלתי ממנו
תשובה בקשר שהוא לא יורה בשבויים .אמרתי לו שלא ביקשתי שיירה בהם אלא שיירה מעליהם לאזהרה כדי שיברחו .תוך כדי
זה אחד החיילים הסורים שולף נשק שהסתיר ,יורה לעברנו והכדור שלו מפלח את גרונו של סמ"פ מפלוגתו של המ"פ ממזרע.
באותו זמן היו איתנו  2פלוגות צנחנים שנצמדו אלינו עוד כשהיינו בחאן ארנבה והמשיכו איתי עד צומת מע"ץ .אחרי תקרית
הירי שבה נפצע הסמ"פ ,מגיע אליי רופא מפלוגת הצנחנים ,בודק אותו ואומר לי שאין מה לעשות ,הבחור לא ישרוד את הפציעה.
עניתי לו שזה לא מקובל עליי ,מצידי שהעולם יתהפך אבל חייבים לפנות אותו .ניסיתי להזמין פינוי בהליקופטר ואמרו לי שאין.
כאן שוב נכנסו הצנחנים לפעולה ,כוח שלהם שישב בקוניטרה ושמע על תקרית הירי והפציעה הגיע רכוב ,כל הדרך מהעורף עד
צומת מע"ץ ,העמיס את הבחור ופינה אותו לארץ .היום הוא אתנו ,חי ונושם.
משם כאמור ירדנו לנסאג' ומנסאג' לקו התילים הסורי ,שם ניהל צה"ל וגם אנחנו ,קרבות נוספים .חשוב לציין שלכל אורך המלחמה
הקפדתי לעבוד מול מפקדת הגדוד האורגני שלנו ,על כל המשתמע מכך .האנשים שלנו הובילו את שיירת הגדוד ,איבטחו אותה,
אירגנו את סבב החופשות הכל עד הפרט האחרון כולל מרק חם בלילה.
הגדוד ישב בחלק המזרחי של הגזרה .כשהעיראקים נכנסו לשדה הקרב מתקבלת פקודת נסיגה בהולה ,וכל צה"ל החל בנסיגה
מהמובלעת של רמת הגולן .על פי סדר הכוחות הגדוד שלנו אמור היה לצאת אחרון .התחלנו בתנועה ,כשחלק מהגדוד שלי
מדדה ,כלים תקועים ,טנקים שכבר נוסעים בגרירה עם כבלים מוצלבים ,ומוטק'ה המח"ט כל הזמן עולה בקשר ומזרז אותי,
ובשלב מסוים הוא מודיע לי שהוא לא יכול להחזיק יותר את הצומת ,שהוא חייב להתקפל אחורה והוא פשוט נסוג .לאחר כ10-
ק"מ של תנועה אני חושב לעצמי :איך אני עובר את צומת מע"ץ? עד שאני אגיע הסורים כבר בטח השתלטו על השטח ורק
מחכים לקדם את פניי .עצרתי את הגדוד ,לקחתי את  2הפלוגות הכשירות שלי ונענו לכיוון הצומת מתוך ידיעה שאנחנו צריכים
לכבוש אותה מחדש .נכנסנו בשעטה לתוך היעד ואז מתבהר לי שהמתחם נטוש לחלוטין ,אין שם נפש חיה ובטח לא סורית .תפסתי
את הראש ואמרתי ,מה היה כל כך בוער לפיקוד לנטוש ולסגת אחורה?!
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בדרך לתל שער הציבו מחסום ,עשו שם מיון סלקטיבי ולא איפשרו לרכבים רכים לנסוע מערבה לקוניטרה אלא רק לטנקים ,משום
שהצירים היו כבר פקוקים והיה צריך לתת עדיפות לכוחות שיכולים להחזיק את הקו הבא בנסיגה .חיילים שם התנפלו ונתלו על
הטנקים .הפלוגה של עדו מור כבר החלה עוברת את המחסום ,ואז כשאני מגיע אליו אני רואה שם המוני אדם ,ומנהלות ומהומה של
יום הדין ,ורשת הקשר הייתה עמוסה ,שמענו דרכה את ההיסטריה שאחזה באנשים ,דיברו שם על הקו האחרון ,וחורבן הבית וכל
מיני נאומים על גבי נאומים מנופחים .רשת הקשר פשוט התפוצצה ,מישהו בפיקוד צפון היה צריך להוריד את הרשת מהאוויר
ולהפסיק את מחול ההבלים שהתרחש שם .בשלב מסוים ראיתי שאנשים מתחילים לטפס ולהאחז בטנקים שלנו בניסיון לחלץ
את עצמם לאחור .החלטתי שאנחנו נשארים במקום ולא נסוגים .הודעתי לדן לנר שאני והטנקים שלי נשארים בקו של תל שער.
בהתחלה מיקמתי את פלוגות ה  M-50בחזית ,מאוחר יותר הבנתי שזו טעות ושיניתי את ההיערכות .בסביבות שתיים לפנות בוקר
הגיעה שיירת האספקה שלי מהגדוד ,זו הייתה השיירה היחידה שנסעה בכיוון ההפוך מכולם ,מזרחה לתוך שטח סוריה .חלק
מהנהגים לא היו שייכים לגדוד אז הם פשוט ירדו מהמשאיות וברחו אחורה .התחלתי להפריש מהצוותים נהגים שינהגו במשאיות.
ציידנו את הטנקים ,תדלקנו והתחמשנו .בסביבות  4לפנות בוקר הופיעו מולנו ראשוני הטנקים העיראקיים .במגע האש הראשון לא
הצלחנו לפגוע בהם ,טנקי ה  M-50לא הצליחו לחדור את השריון שלהם .העברתי את טנקי ה  M-51לקו החזית והצלחנו לפגוע
בחלק מהטנקים העיראקיים מטווחים קצרים .הקרב נמשך עד הבוקר .החבר'ה שלי תפסו סמל עיראקי באחת המחפורות והביאו
אותו אליי .קראתי לטנקיסט דובר ערבית שיתחקר אותו .כשהבנתי שהוא עיראקי מחטיבה  8שהגיעה מבצרה ,רק אז התברר לי
באופן סופי שניהלנו קרב מול חטיבה עיראקית .כל אותה עת ,הצנחנים שהיו צמודים אלינו עוד מחאן ארנבה ,לא הפסיקו לסייע
לנו .התרוצצו בשטח ותפסו כל רכב שלל שמצאו ,משכו ממנו סולר ,מזון ומים ,בנוסף הם התמקמו בנקודות תצפית בשטח ,איבטחו
אותנו באגפים וסיפקו לנו מודיעין על תנועת האויב .פשוט עבדו כמו נמלים ,בשיתוף פעולה יוצא מן הכלל.
כשהסתיים פרק הלחימה עם חיל המשלוח העיראקי חזרנו אחורה לקו התילים .בתל מסחרה ,עקב כמות הנפגעים הגדולה של
הגדוד לאורך ימי המלחמה ,יזמתי קורס צוותות ועשינו הסבות לאנשי החרמ"ש שחלקם לא השתתפו בקרבות .התנדבו שם
חבר'ה בהמוניהם והכנסנו אותם לטנקים כאנשי צוות.
הגדוד החזיק קו במובלעת הסורית עד מאי  ,1974עברנו את החורף הקשה ,בקור ובשלג .את מבנה ביה"ס במסחרה ,הפכנו
למפקדת הגדוד .לכל פלוגה היה מתחם משלה .כשיאנוש בן גל הגיע עם חטיבה  7להחליף אותנו הוא היה המום ממה שהקמנו
שם .הכל היה מסודר להפליא :מים חמים במקלחות ,חדר אוכל ,שבילים מסודרים מכוסים טוף .והיו לנו רכבי שלל שהבאנו
אתנו מאזור ג'וחאדר ,מהמתחם הסורי שישב שם .מי שהיה אחראי על מבצע חילוץ הרכבים היה איתן נדן (לימים ניהל את
קואופרטיב בית שאן-חרוד) איש מפקדת הגדוד ,שחילץ את רכבי השלל בעזרת כבלים ,משדה המוקשים שבו הוא היה מפוזר,
הכשיר את הרכבים בעמק בית שאן ,טיפל בהם ,צבע אותם ,מספר אותם בלוחיות זיהוי צה"ליות ושינע אותם חזרה אל הגדוד שישב
במובלעת .היו לנו שם משאיות סובייטיות מסוג 'טטרה' ששימשו את מפקדת החטיבה ,ומשאיות 'זיל'  4 4לפלוגות ,ומחלקת
הסיור הייתה מצוידת בג'יפים של לנדרובר ,היינו מאורגנים להפליא.
ברמה האישית אני את הלקח שלי למדתי ,אחרי שכל המלחמה לא דאגו לי לדלק ,לתחמושת ,לאוכל ,הבנתי שרק על עצמי ועל
האנשים שלי אני יכול לסמוך ,ואם אנחנו עצמנו לא נדאג לגדוד שלנו ,אף אחד אחר לא יעשה את זה!

סא"ל (מיל) בנצי פדן ז"ל החל דרכו בגדוד  377בשנת 1963
במלחמת ששת הימים פיקד כסמג"ד בקרבות הגדוד לכיבוש רמת הגולן
ובמלחמת יום הכיפורים ניהל את לחימת הגדוד כמג"ד
כשנתיים לאחר המלחמה בשנת  1975הוענק לו אות המופת ע"י הרמטכ"ל
על הקרב שניהל לבלימת חיל המשלוח העיראקי ב 13-באוקטובר
בנצי הלך לעולמו בשנת  2004לאחר מחלה קשה
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מיכה תמיר ,נובמבר 2013
קורותיי במלחמת יום הכיפורים נכתבות לאחר  40שנים ומנקודת מוצא אישית .חסרה כאן התמונה הכוללת .הדברים מסופרים
כפי שאני זוכרם .יתכן שפה ושם לא יהיה תיאום עם סיפורם של עמיתי .זאת מחמת תעתועי הזיכרון לאחר חלוף זמן כה רב.
התיאורים הם בגוף ראשון הווה .אף כי היו סביב אנשים רבים ויקרים ,הסיפורים נובעים אך ורק מראות עיני .לא ניסיתי לכתוב
את תולדות המערכה .כתבתי מה קרה לי עצמי .כל אחד משותפי חווה חוויות יחד אתי ,אך בטוחני שסיפורו של זולתי שונה
משלי מפני שהוא הוא ,ואני אני .כמו כן נמנעתי לחלוטין מציון שמות.

מבוא:
בשנת  1971הגעתי עם קצין נוסף מגדוד  181לגדוד  .377גדוד  181שהיה בתהליכי פירוק ,היה הגדוד שלי מאז שהשתחררתי
מהסדיר .עדיין חשתי בגדוד  377נטע זר.
לפני גיוס ,גיוס ,מצב הכלים ,זיווד והתחמשות  -שבת .6.10.73
שבת יום כיפור 6.10.1973 ,צהריים .נפרדים מהמשפחה – אישה וארבעה ילדים ויוצאים עם מכונית של הקיבוץ ,אותה נוהג חבר
שיחזיר את הרכב לקיבוץ .כעבור שעה מתייצבים ביוקנעם .בדרך כבר חשים בתכונה מיוחדת לא אופיינית ליום כיפור .לאחר
התייצבות והרשמה ,אני עולה אל הסככה ובודק את מצב הטנקים של מחלקתי .חושך בעיניים .מנועי הטנקים מרוקנים משמן,
אין מצברים וחסרים פריטים של זיווד או חימוש .בינתיים מגיעות ידיעות מעורפלות על קרבות קשים בגולן ובסיני .רעש בלתי
פוסק של המראות ונחיתות נשמע מכיוון שדה רמת דוד .התודעה עוברת לתדר של מלחמה .התייצבות החיילים מתנהלת בעו
צלתיים .בשלב ראשון אנו יוצאים  -מספר מפקדים  -ומגייסים מקיבוצי ומושבי הסביבה מלגזות .בעזרתן אנו משנעים מהמו
חסנים את צבירי זיווד וחימוש הטנקים ומסדרים אותם ליד הטנקים .אנשי החימוש מתחילים “לארגן” מצברים ושמן ממרחב
הבסיס ,חלקם “בהשאלה” מיחידות אחרות .עובדים בפרך בהתקנת הזיווד והחימוש בטנקים .אנשי הצוות מגיעים טיפין ,טיפין.
עובדים במסגרת הפלוגה בקבוצות משימה באופן המייעל ומחיש את הכנת הטנקים .לאחר מכן פועלים במסגרת מחלקה וטנק
בודד .לא מקבלים תדרוך ולא מוזרם מידע .מתח רב באוויר .העייפות מעיקה .מארבע בבוקר ועד לרגע זה לא נחתי דקה( .עונש
על עבודה בשבת כיפור?) .ממשיכים לזווד ולחמש את הטנקים כסהרורים ומבצעים טיפול לפני תנועה – כולל גירוז מזקו”ם
וצריח וייבוש קני התותחים מהשמן.
שאון הפעילות ממוסך בנהמת המנועים .לא כולם מצליחים להתניע .ליקויי תחזוקה גרמו להצטברות חול ולכלוך בקרקעית מיכלי
הדלק .המכונאים עובדים קשה .הרס”פ מחלק מנות קרב .קבוצת פקודות גדודית .זה לראשונה אני פוגש את כל מפקדי הגדוד.
אין מידע .עלינו לנוע עם שחר ליעד לא ברור .עד הבוקר יש לסיים את כל ההכנות .אני מצליח לחטוף שלוש שעות שינה .הרעש
אינו מהווה גורם מפריע ,הגוף כואב ומותש ממאמץ.

מסע על הזחלים וכניסה לקרב מצפון מזרח לגבעת יואב – יום א’ 7.10.73
השכמה .זזים עם שחר .מסדר יציאה .בודקים מים בג’ריקנים ובמימיות .נשק אישי פרוק – כנהוג בצריח הטנק .לך תדע מה צפוי.
כל התעודות נלקחות .הרס”פ אוסף מסמלי המחלקות את רשימות הצוותים לפי הטנקים .פעולות פשוטות המשקפות את הכניסה
אל הבלתי נודע ,גורמות לדריכות ומציבות סימני שאלה קיומיים לגבי העתיד.
אין מובילי טנקים .נעים בשדרה בציר יוקנעם -בית שערים .חלק מהטנקים נתקעים לאחר מספר קילומטרים .בעיקר סתימות
דלק( .בדיעבד מתברר כי הנסיעה ללא מובילים ,שיחקה לטובתנו מכיוון שהתקלות נתגלו בשלב המסע ותוקנו).
ואז – קריאה בהולה לזוז בכל המהירות ולעלות לרמת הגולן .מנצלים עצירה כדי לבצע תאום כוונות .בודקים תאום קנה ,שבלעדיו
אין ירי ,בשלושת המקלעים ואת תקינות וייבוש סדן התותח .ויכוח נצחי על הרכב תחמושת כוננית לתותח.
ממלאים דלק היישר ממשאבות תחנת הדלק בצמח .זזים .המסע הממושך יחסית מיוקנעם ,מסגל את הגוף והמוח למצב הצבירה
החדש ישן .בדרך מקיימים תרגולות ומשננים פקודות אש ונהלים .אל תוך דממת האלחוט ,מתחילים להסתנן קולות מרוחקים
ומלמולים בלתי ברורים .מכשירי הקשר של השרמן מיושנים ויש להם קשיים בהשתלבות במערך הקשר החדיש במרחב הלחימה.
עין גב .עוצרים לרגע .משקיפים מזרחה .רמת הגולן מעשנת כאילו חזרה הפעילות הגעשית של ימי קדם .ממשיכים צפונה ונעים
בשדרה קרבית .בצומת כורסי פונים מזרחה אל העלייה הראשית לדרום הגולן .התותחים מופנים אל עבר האופק העשן ,מנסים
לזהות מטרות .בשלב זה אין מגע עם אויב .אין מידע על מיקומו .התנועה בטנקים היא תנועה קרבית ,כשראש המפקד בולט מעל
פתח המפקד בצריח .הפקודות ברמת המחלקה מבוצעות בדגלים .ממעיטים ככל האפשר משימוש בקשר חוץ .בקשר הפנים של
הטנק נערכות שיחות .אני מנסה לענות על שאלות ,אך אינני יודע יותר מאנשי הצוות .אני מודע לחשיבות הדרך בה אני מדבר אל
הצוות והמחלקה ,לחיזוק ביטחונם העצמי.
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בני יהודה – נכנסים לקרב .יום א’  7.10.73אחה”צ.
עוברים את בני יהודה ומגיעים לאל-על .קציני התצפית הסורים מזהים את הכוח ומנחיתים עלינו הפגזה ארטילרית .שדה הקרב
נשקף אלינו מצפון מזרח .ענן אבק גבוה מציין את מיקומה של הדיויזיה הסורית הנעה קדימה .אחה”צ .השמש בגבנו .חלותקת ג�ז
רות גדודית .הגדוד מתפרש .בשלב זה קשה לברור מי לנו ומי לצרינו .ההפגזה נעשית יותר צפופה .ואז מזהים את טנקי הסורים טי
 .55התראה בקשר מפני ירי על כוחותינו .מאתרים מטרות .המ”פ מחלק גזרות.
“תותח ,טנק ,מעי ך  1800על” אני נותן פקודת אש ,לאחר צידוד צריח הטנק באמצעות הבקר ,כך שקנה התותח מכוון אל ה�מ
טרה( .העדפתי להשתמש ביריות ראשונות במעיך ,הנותן זיהוי יותר טוב של מקום הפגיעה מח”ש או חלול בשדה קרב מעשן).
“ 1800על” ,מאשר התותחן ,בעת שהטען נוטל פגז מעיך והודפו במיומנות אל תוך בית הבליעה של התותח .הסדן ננעל בטריקה.
“אש” “יורה” .העינים נעצמות אוטומטית כדי למנוע סנוור ונפקחות מיד אחרי הירי כדי לזהות פגיעה“ .מעיך ,הורד  200אש”.
“מעיך .הורד  .200יורה ”.העיניים נפקחות .מזהה פגיעה בטנק הסורי“ .מטרה ,חלול ,שנה“ ”.שנה .חלול .יורה ”.הטנק הסורי נדלק.
טנקים מימיני ומשמאלי פוגעים גם הם .השמש בגבנו לטובתנו .העסק נראה מאוד סוריאליסטי .ממשיכים לנהל קרב .אני מנהל
את אש המחלקה ואנו פוגעים בטנקים נוספים .יש כבר נפגעים בגדוד .מתקדמים באיטיות ובשיטתיות מאובטחת מפעילים
לחץ על הסורים המתחילים לסגת .טנקים סורים רבים נפגעים ואף ננטשים במהלך אותו קרב .הסורים נבהלים מהמפלצות הגבוהות
והמיושנות שלנו .או אולי מהחוצפה שיש ללוחמי השרמן ,שיוצר במלחמת העולם השנייה ושודרג על ידי תע”ש עם מנוע דיזל ותוו
תח צרפתי  105מ”מ ,לקרוא תיגר על טנקי  T55ו .T62לשרמן נחיתות רבה באיכות החימוש ובעובי השריון ושיפועיו לעומת כל
טנק אחר בזירה.
המקלען מדווח על תקלה .הקנה הרזרבי של המקלע הקדמי ,החליק ממקומו ובטלטולי הנסיעה נשמט ושבר את פטמת מילוי
השמן בדיפרנציאל .לכאורה שום דבר .אך מסתבר שהדיפרנציאל פולט את כל השמן שבו אל רצפת הנהג והמקלען ,המוצפת
בשמן .הדיפרנציאל בקדמת הטנק מתחמם .אני מחליט להתעלם מהתקלה ולהמשיך בלחימה .כעבור  20דקות אני חש שמנוע
הטנק מתאמץ ומבין כי הדיפרנציאל החם מאט את הנסיעה .אנו מתקדמים עוד מעט .מפגרים אחר קו כוחותינו המתכנסים
לחניון לילה .לידנו טנק שוט קל פגוע של חטיבה  .179בערפל הקרב קשה להבחין בתחילה אך לאחר מכן אני מזהה נפגעים על
סיפונו .מתקרבים לצידו ומעבירים את הנפגעים – פצועים והרוג אחד ,אל הסיפון שלנו.
אין זו הפעם הראשונה שאני פוגש בבני אדם מרוטשים ומרוסקים .מהבחינה הפסיכולוגית אתה כאילו מחליף תדר בראשך למצב
המאפשר לך לתפקד נוכח פצועים והרוגים ,למרות שאינך אדיש למראיהם“ .תשאיר אותנו פה ותחזור לקרב ”.אומר לי סגן צעיר
פצוע קשה על סיפון הטנק.
דליקה פורצת בתא הנהג והמקלען .מה? נפגענו בלי לחוש בכך? לא .הדיפרנציאל הלוהט מחוסר שמן ,הצית חומרים דליקים
בסביבתו .המקלען מכבה את האש במטף כיבוי .מדווח על התקלה ועל הנפגעים שעל סיפון הטנק ומתפנה לכוון גבעת יואב.
בחריקת שיניים ותחינה ליושב במרומים ,כי נגיע עד שם ונצליח לפנות את הנפגעים ,אנו נעים אל מול דמדומי השקיעה ,המחשיכים
במהירות את השמים .מטפלים ככל יכולתנו בנפגעים שעל הסיפון .קשר עם החוליה הטכנית לקביעת נקודת מפגש ותיאום פינוי.
הטנק נע באיטיות ובחריקות נוראות .סוף ,סוף מגיעים .אמבולנס מפנה את הנפגעים ומזנק מערבה לתאג”ד.
נצמדים עם הטנק למבנה קטן של משאבות מים .מפנים במהירות את כל התחמושת והזיווד מתא המקלען .המקלען והנהג
ממשיכים לנקז את השמן באמצעות שסתומים שברצפת הטנק .אי אפשר להתחיל בתיקון בגלל החום הרב הנפלט מהדיפרנציאל.
קדמת הטנק משמיעה קולות נפץ של מתכת מתקררת .אנחנו מתיזים מים מבחוץ כדי לקררו .סכנת נפשות .המקלען דרוך עם מטף
ביד .בינתיים אנו אוספים כל סוג שמן המצוי באותו מבנה משאבות ומצליחים גם לגלות חצי חבית של שמן מנוע .למזלנו מגיע טנק
שרמן שצריחו מושבת .אנשי החוליה הטכנית מסתערים עליו ,חולצים ממנו פטמת המילוי של שמן הדיפרנציאל ומחליפים את
הפטמה השבורה בטנק שלנו ,שבינתיים התקרר .הצלחנו לאסוף כ  150ליטרים של שמן מסוגים שונים .יוצקים אותו לדיפרנציאל
אשר באורח פלא חוזר לתפקוד מלא .עוברת לידינו מיכלית דלק .אני עוצר בה ומתדלק את מיכלי הטנק .מחזירים את כל התחמושת
והזיווד לתא המקלען.
חשים חזרה אל הפלוגה .הסורים נסוגו הרחק צפונה ומזרחה .הגדוד נכנס לחניון לילה בשטח פתוח צפונית לאל על .בדרך אנו
רואים טנקים סורים רבים .חלקם מעשנים ,אך חלקם בלתי פגועים ,במנוע פועל ותא צוות מואר .מראה מוזר ביותר.
מצטרפים לחניון הלילה .מאתרים את הפלוגה והמחלקה ,מדווח למ”פ ומתעדכן .מחדשים במהירות את מלאי התחמושת.
אין מודיעין .עם שחר נצא  -המ”פ ,ומחלקתי כמחלקת חוד ,בראש הגדוד לכוון רמת מגשימים כדי ליצור מגע ולזהות את פרישת
הכוח הסורי.
ואני עייף ,עייף .מחצית מהכוח בשמירה ומחציתו ישנה .הכול בטנקים ,למעט מקלענים ,שעל פי התרגולת התייצבו עם המקלע
הקדמי בין הטנקים ,למקרה של הפעלת החניון .כל הלילה נשמע רעש טנקים מכוון הסורים .יש ידיעות על פשיטות קומנדו סורי.
דריכות עליונה.
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התנועה עם שחר וההיפגעות .יום ב’ 8.10.73
שחר .ידידתנו השמש ,אשר אתמול האירה בעורפנו ,הפכה לאויבת וקודחת הישר בעיניים .קו הרקיע הזוהר ,ממוסך בעשן ואבק.
התצפית בלתי יעילה לחלוטין ...אנו מתקדמים עם שאר הפלוגה ,נעים באיטיות בשטח הפתוח ומנסים להגיע למגמה הבאה
המסתמנת כגבעונת שתתן לנו מחסה .הארטילריה הסורית פועלת ללא הפסק .קציני התצפית הסורים צופים מתווא שטח
השולטים על כוחותינו ומכוונים את פעילותם.
כעבור כמה מאות מטרים של תנועה ,נפתחת עלינו אש תופת .שני הבהקים מימין .טנק המ”פ נפגע ועולה באש .אנחנו בסרט רע.
אני מחפש תלולית ,סלע גדול או כפל קרקע שיאפשרו להצניע את גוף הטנק לפחות .אין .בכל השטח חבטות של פגזי נ”ט .בעודי
חושב כי מעודף ירי קשה להם לתקן את האש ,חבטה כפולה בטנק .ענן אבק עולה מהצריח ומהטובה .המנוע דמם“ .נהג הנע!” הנהג
מנסה .אין תגובה .חבטה נוספת בטנק מעלה נד אבק .הטנק תקוע מול התופת כאבן שאין לה הופכין“ .לקחת נשק אישי ,לצאת
מהר מהטנק ולסייע בפינוי הנפגעים מטנק המ”פ!” אני שוכב ליד הטנק עם הנשק האישי והמפות .המשקפת קשורה לצווארי
וכובע המפקד לראשי .מוודא שכל הצוות יצא .בוחן את הטנק ורואה כי שני פגזי ח”ש פגעו במזקו”מ ועקרו ממקומם שני מתלים
של גלגלי מרכוב – אחד בכל צד .יתכן והיינו יכולים להיחלץ משם עם הטנק אלמלא דממת המנוע .אך קרוב לודאי שהזחלים
היו מתפרקים .נורית עלינו אש מכל סוג שניתן להעלות על הדעת .הסורים צפו מראש את ניסיון ההתקדמות שלנו והעמידו שם
בלילה מערך גדול של טנקים ,טילים ותותחי נ”ט.
התקבצות רגלית מהירה מאחורי טנק המ”פ הבוער .הטען והנהג נהרגו .התותחן והמ”פ נפצעו .המקלען נפלט מתאו ללא פגע.
המ”פ נפגע קשות ברגלו“ .התותחן בצריח .תבדוק מה אתו ”.הוא אומר לי לפני שהם מתפנים רגלית במהירות בסיוע הצוות
שלי .על ידי כפפות חסינות אש ולבושי סרבל מבד בלתי דליק .עולה על הטנק הבוער מימינו .אש כבדה ובלתי פוסקת ניתכת
עלינו .הצריח מעשן .התותחן מנסה להיחלץ .ידיו החשופות אדומות ובחלקים מהן העור מתקלף .וגם בפניו צריבות כוויה .רגלו
הימנית תלויה על קרעי שריר ועור .שלולית דם .אני תופש בחגורת הצלה של הסרבל בין כתפיו“ .דחוף את עצמך למעלה עם הרגל
הבריאה ”.הוא בקושי שומע אך עושה הכול כדי להיחלץ .הוא הודף ואני מושך ומגלגלו על הצריח ,משם אל הטובה ולמטה .אני
בודק את הפצוע ומבצע חסימת עורק במפשעתו באמצעות תחבושתי האישית ואבן מהשטח .הטנק הבוער מספק לנו מחסה.
האש בתוכו גוברת .גורר את הפצוע מן הטנק והלאה .הוא מסייע לי ככל יכולתו חרף מצבו .עוד אנו זוחלים כאשר התחמושת
מתפוצצת והצריח מוטל הישר אל המקום בו השתרענו לפני רגע .האש פושטת בשטח המלא בקוצים ועשב יבש ודולקת לעברנו.
אני נוטל אוד ומבעיר שטח שקוע מעט כעשרה מטרים מאתנו .עד שאנו נגררים אליו ,האש שהדלקתי כבר מכלה את חומר הבעירה
שבו וממשיכה הלאה .האדמה המעשנת עדיין חמה כאשר אנו משתרעים בשקע המספק לנו הגנה מירי ישיר ומאש בוערת .אנו
שרועים בשקע רדוד – מוגנים יחסית – בתווך בין כוחותינו לסורים ,מוקפים באש בוערת ואש ירי .אין מה לדבר על חילוץ עצמי.
חומרת הפציעה אינה מאפשרת טלטול ללא אלונקה .גרירת הפצוע שרגלו תלויה על בלימה ודמו שותת ,היא גזר דין מוות ודאי.
קולות נפץ עולים מן הטנק הבוער .צריחו מונח לידו הפוך .אני משקה את הפצוע במים וחש שגופי מתחיל לבגוד בי .שילוב של
עייפות ,תגובה על האירוע והמצב בו אנו נתונים ,גורמים לי חולשה ,פיק ברכיים וכאב בכפות הרגליים מעמידה ממושכת בצריח.
שפתי חרבות ופעימות לבי מוגברות .אין לי את הלוקסוס של לקחת פסק זמן .המים במימיה מוקדשים לפצוע .אני מצל עליו
בגופי ומנסה להלחם בזבובים המכסים את כוויותיו .מדי פעם אני קם ומניף את ידי לעבר כוחותינו כדי להראות סימני חיים .כך
זה נמשך ונמשך ונמשך.
כעבור זמן ,שאינני יודע להעריכו בגין המצב המיוחד בו הערכת הזמן בעייתית ,אני רואה לוחם בודד מכוחותינו ,נע לעברנו בדיו
לוגים מסלע לסלע .ניכר מתנועתו כי הוא מיומן.
“באתי לראות אם אתם חיים ולעזור ”.הוא כורע לידי מתנשף“ .ראיתי את הצריח עף והייתי בטוח שהלכתם 'פייפן'” .איש אמיץ.
“תחזור ותביא אתך עוד שניים עם אלונקה ”.אני אומר לו“ .ניסיתי ,אבל כולם פוחדים לצאת מהטנקים .הם לא שמים עלי”.
“בסדר .אני אגש ...אני מקווה שאגיע ...אני באפיסת כוחות“ ”.אני בטוח שתגיע ”.הוא מחייך וטופח על כתפי.
אינני זוכר כיצד עשיתי את הדרך עד כוחותינו .זכור לי היטב כיצד איימתי במשפט צבאי על שני אנשי צוות שמיאנו לצאת לעזרתנו
עם אלונקה .יש בעיה לאנשי צוות טנק לצאת מביטחון שריונו בעת קרב .שתיתי במהירות מימיה שלימה של מים והובלתי אותם
בדילוגים חזרה אל הפצוע .האיש כבד למדי .מעמיסים אותו בזהירות המרבית של יכולתנו על האלונקה ונושאים אותה בדילוגים
ממסתור למסתור .אני חש שכוחותיי אוזלים .גרוני ניחר ושפתי יבשות“ .ללכת לפי קצב ”.פוקד המחלץ שחש במצבי“ .שמאל
ימין ,שמאל ימין ”...וכך אנו ממשיכים עד שהגענו מתנשפים וכושלים אל כוחותינו .מעמיסים את הפצוע על זחל”מ המתפנה
משם במהירות אל התאג”ד“ .ומה אתך?” שואלני החובש“ .אתה נראה רע .תתפנה?”
“לא ”.אני עונה לו“ .אם אתפנה עכשיו ,יהיה לי על כך דיון עם עצמי עד סוף חיי ”.אני עולה על טנק הסמל שלי ומורה למפקדו
להיאסף אל המפקדה ולקחת אחריות על הצוות שלי וכל מי מהמחלקה שיימצא שם .הוא עוזב ברגשות מעורבים.
הצוות לא ממש מוכר לי“ .תשמעו ”,אני אומר בקול צרוד ורועד “ ,הטנק שלי נפגע וחילצנו פצוע מאזור הפגיעה .המ”פ נפצע גם
הוא .ממלא את מקומו סגנו .מאחר ואני מותש ,אל תשימו לב לכך שברכי פקות וקולי רועד“ .פשוט תנו לי ג’ריקן מים ותמלאו
אחר הוראותיי ”.שותה בשקיקה ארבע מימיות מים ושוטף את פני וידי מן הדם ,הפיח והאבק ,ניגש ברגליים רועדות אל טנק
הסמ"פ שהפך למ"פ ומדווח .מקבל עדכון שהגדוד מאגף ותוקף את המערך הסורי ממזרח.
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יום ב’  8.10.73הודפים את הסורים.
הסורים מופתעים מאוד מההתקפה ממזרח .הם ציפו לתקיפות מדרום וממערב ,אך לא ממזרח .קו ההגנה שלהם מתערער והם
פותחים בנסיגה מהירה צפונה ומזרחה .מנהלים מרדף אחר הסורים ומזנבים בהם .בשעות הצהריים מגיעים לרמת מגשימים.
ניסיון להתקפת נגד סורית נהדף מיידית על ידי המאסף והם משאירים שלושה טנקים בוערים .גופי ורוחי שבים אלי לאיטם.
כנראה שכלפי חוץ אני מתפקד יותר טוב מתחושותיי בפנים .המעבר ברמת מגשימים הוא חוויה מוזרה .יישוב יהודי נטוש .מלא
בפגרי עופות .תרנגולות רבות מתרוצצות בהיסטריה ומנקרות מדי פעם בפגרים .אין זמן לבכות .ממשיכים לעבר גשור הישנה
ונכנסים לחניון לילה .קבוצת פקודות גדודית .אין מודיעין.
חניון לילה .במרחק נשמעת תנועה ערה של טנקים .לפתע עולות מן החשיכה שתי דמויות“ .לא לירות ”.צועק מישהו לשמע
קריאות בעברית“ .אל תירו! אל תירו! אנחנו ישראלים!” .שני תותחנים ישראלים ,אשר זה היום השלישי להם במשחקי מחבואים
בנקיקים ומעבירי מים עם הצבא הסורי .יחידתם נכתשה כליל בימים הראשון והשני ללחימה .התקרבו אל החניון והאזינו זמן מה
עד שזיהו עברית .רק אז העזו להתקרב .הם שותים ושותים ואינם יכולים להפסיק לדבר .הם מועברים הלאה אל פלוגת המפקדה
תחקור והביתה.

יום ג’  9.10.73הקרב על חושניה.
בוקר חדש .חניון הלילה מתפרק במהירות .הפלוגה נעה אל עבר ציר הנפט בנתיב מערבי עוקף ,סלעי מאוד ,המספק הסתר גם
מציר הנפט עצמו וגם מצד מזרח .כל הכבוד למתכנני המזקו”מ המשופר של הסופר שרמן .לא הייתה אף פרישת זחל .הנסיעה
איטית .הכתפיים והמותניים מכחילים ממכות הטלטולים כנגד הצריח.
שוברים מזרחה ועולים בצורה מבוקרת על ציר הנפט .האם נמצאים בו טנקי אויב? מצפון נראית תנועת טנקים סורים .אני מדווח
למ”פ ולמג”ד“ .תמשיך ונראה ”.ממשיכים בציר הנפט צפונה והפלוגה נפרשת עם הפנים מזרחה לעבר חושנייה .אני מסמן ל2-
טנקים להישאר בעמדות המתנה ,ומתאם עם המ"פ שטנק אחד יתפוש עמדת תצפית צפונה ,ועולה לעמדת תצפית מזרחה ,אל
עבר חושניה .השמש כבר התרוממה מעט וניתן להתחיל לזהות מטרות .נראה לי זיהוי מטרה בטווח  .2000אני מקדים פקודת אש
לעליה לעמדת האש ,תרגולת המבטיחה שהות מינימאלית במצב חשיפת חלקו העליון של הצריח .עולה לעמדת האש עם תותח
על .התותחן מזהה את המטרה ויורה .מעט קצר“ .הוסף  200אש“ ”.הוסף  200יורה ”.עם צאת הפגז אנו נסוגים אחורה ומחליפים
עמדה .אש תופת נפתחת עלינו ממזרח .כאילו כל עץ ,שיח ובית ,הפכו לכלי משחית היורקים אש נ”ט .תיילי טילי סאגר נפרשים
על האדמה ועל הטנקים .הטילים עצמם מתפוצצים בערוץ מאחורינו .אני מדווח למ"פ על מתחם נ”ט ענק שהתגבש בלילה באזור
חושנייה.
הטנקים מתאספים למקום מוגן יחסית בין סלעים גבוהים .אנוכי והמ"פ מתייעצים על דרך פעולה .מתנהלים בשיטת ירי צמד .כך
אנו מבטיחים חשיפה מינימאלית של הטנקים והאנשים לפגיעה.
יד המקרה הובילה אותנו למקום טוב לניהול סוג כזה של לחימה .תא שטח של כחצי ק”מ אשר אפשר תימרון להחלפת עמדות
לטנקים שירו בצמדים מזרחה .השטח מאחורינו במגמת ירידה תלולה ביותר ,שמנעה מהסורים לבקר ולתקן את הירי .השטח
בחזיתנו גם הוא בשיפוע רציני .כך לא הייתה להם תצפית על מקום פגיעת הפגזים והטילים מאחור והיה להם קושי לתקן פגיעות
בחזית מחמת תלילות השיפוע .שיטת הירי בצמדים ,הבטיחה שהות בחשיפה קצרה שלא נתנה סיפק בידם לתקן אש עד לפגיעה.
על צריחי הטנקים שלנו הצטברו והצטברו תיילי טילי סאגר שחלפו במרחק קצר מעל לראשינו .בנוסף ,זו לראשונה בחיינו יכולנו
להבחין בפגזי ח”ש במעופם לקראתנו .לא נעים .הטנקים מצפון נעלמים .כך אנו מעסיקים באופן שיטתי את הכוח הסורי ומנסים
להשיג פגיעות .באותה לחימה לא נפגע אף טנק בפלוגה.
תוכנית הקרב שונתה .אנחנו חוזרים ומצטרפים לגדוד .שאר הגדוד ,מבצע איגוף לקראת תקיפה של חושניה מצד דרום .המג”ד
נפצע ופונה והסמג"ד מחליפו .הכוח שלי נותר ברתק לחיפוי וסיוע כשכוח בפיקוד הסמג"ד מנהל הסתערות על חושניה ומכריע
את הסורים .הסורים נסוגים .במעבר בתוך חושניה לאחר הקרב ,נפגע אחד הטנקים מאחור ,מפגז הנורה עליו מטנק סורי הנחשב
נטוש .מאותו רגע לא מניחים הנחות וכל טנק סורי שלא נראה פגוע נורה .בפאתי חושניה עוצרים למילוי מחדש .וכרגיל בשריון ,כל
שהייה מנוצלת לטיפול בטנקים .בדיקות שמן ומים וגירוז כל המתגרז.
לקראת ערב מסופח הכוח שלי לגדוד חרמ”ש של החטיבה .הערב יורד .הירח כתום במזרח .שקט מוזר .אוירה סוריאליסטית.
מאחורינו בחושנייה ,עדיין בוערים כלים שנפגעו בקרב .בסביבות  10בערב ,נשמעים קולות טנקים מתקרבים מצפון – מכוון
קוניטרה .הרעש הולך וגובר .מכניס את הכוח לכוננות .מתניעים מנועים וצופים על הכביש .מדווח אחורה למג”ד שלי ולמג”ד
החרמ”ש“ .אף אחד לא יורה ללא פקודה!” אני חוזר ומשנן למפקדי הטנקים“ .לא נפתח באש לפני זיהוי ודאי שאלה טנקי אויב!”
לירח אור נגוהות .ניתן לראות הרבה .משקפת המפקד וטלסקופ התותחן מגבירים במשהו את האור ,אך אין לנו כל אמצעי ראיית
לילה“ .כוח של  9טנקים הנע בציר קונטרה אל-חמה ,זהה עצמך ”.אני קורא בערוץ חירום חש”ן ,כאשר מדווח מפקד הטנק הצפוני
על גודל הכוח“ .אתה מסוגל לזהות את הטנקים?” שאלתי.
“לא .אומנם אין להם פלטות בזוקה אבל ראיתי שבמהלך הקרבות צוותי השוטים העיפו את הפלטות האלה ”.ענה.
“לא לפתוח באש אלא בפקודה מפורשת ממני ”.בינתיים אני קורא שוב בערוץ החירום ,שבכל יחידה בשדה הקרב אמורים להאזין לו.
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אין תגובה .הטנקים קרובים .הטווח למטרות בין  300ל 400מטרים ,שהוא קצר ביותר לטנקים .הם נעים מכוון קוניטרה לכוון אל-חמה
כך שהם עוברים בניצב לנו .אני סופר תשעה טנקים נעים .בטנק שלפני האחרון אני מזהה פלטות בזוקה – הנהוגות רק בצנטוריון.
“לא לירות ולא להראות סימן חיים ”!.אני קורא בקשר“ .אלה טנקים ישראלים ואם נתגלה הם עלולים לירות עלינו ”.חבל שאינם
סורים .אומנם מספרם עדיף על שלנו ,אך מעמדות הירי ממארב שהיינו בהן ,יכולנו לחסלם עוד בטרם צודדו צריח .אני מדווח
אחורה ומבקש שיעדכנו את כל הכוחות בגיזרה ושינסו ליצור קשר עם הכוח העמית.

יום ד’  10.10.1973תילים  111 – 110ליקוק פצעים והתארגנות לפריצה לסוריה.
הלילה שקט .בשונה מהלילות שקדמו ,אין שומעים את רעשי הכוחות הסורים .חושניה בגבנו עדיין מבליחה בלהבות דועכות .אני
מקבל הוראה לעלות ולבדוק עם שחר את התילים  ,111 – 110שממזרח לחושניה .חמשת הטנקים מתפצלים  2טנקים ל111-
ו 3-ל .110-אנו עולים בתנועה מאובטחת .הציר צר .שומרים על מרחק בין הטנקים .שרידי טנקי 'שוט' שלנו וטנקי  Tסורים,
מוטלים בצידי הדרך ובערוצים בתנוחות משונות ,עדות לקרבות שהתנהלו שם .מגיעים למעלה .המזרח שקט .אנו צופים על סוריה.
טנקים פגועים מונחים בתעלת הנ”ט ובכל השטח .דריכות עליונה .שקט מוזר .מה עומד לקרות?
מאחורינו בחושניה וסביבתה ,מטפלים בכלים ומחליפים כוח .מעבר לגבול פעילות של התארגנות בסוריה .הפגזות נמשכות  ,אך
באשר לשאר כאילו פסק זמן במשחק .אנחנו יורדים חזרה אל הגדוד .מחליף אותנו כוח חרמ”ש.
מתחילה התארגנות לפריצה לתוך סוריה .אנו אמורים להיכנס בגל שני מיד לאחר הפריצה .היום עובר בשקט .כולם זקוקים לו.
אני מבקש מאנשי החימוש הבאים והולכים ,להביא את הציוד האישי שלי מהטנק הפגוע .כעבור מספר שעות אני מקבל את
ציודי .סיפרו שהטנק עמד במקומו ומרחוק נראה שלם .מוזר לפגוש בפריטים המוכרים לאחר שהפרידה מהם הייתה כמעט סופנית.
לכאורה לא עניין גדול ,אך מעורר תחושות .אני מתגלח ומצחצח שיניים .המקלען משוטט .הוא מוזהר מפני חפצים חשודים .הלילה
עובר בשינה ,הנקטעת לתורנות שמירה .במרכז הגוף מועקה הנובעת מחרדה .הכאב בכפות הרגליים גובר והן מתנפחות בנעליים
בגין העמידה הממושכת .הברכיים רועדות מעט .איך זה אצל אחרים? כלפי חוץ אני רגוע ומתקרב אל הצוות וייתרת הפלוגה.

יום ה’  11.10.1973הפריצה ,התקלה ההתייצבות בגשר אחמדייה.
הפריצה נועדה לשעות הבוקר המאוחרות ,כדי להימנע משמש בעיניים .תתבצע ע"י חטיבות מאוגדות  36ו .210-הגדוד שלנו
ייכנס בעקבותיהן בפירצה ממזרח לקוניטרה ,בכביש המוביל לדמשק.
פרץ של אש ארטילריה מעיד על ההכנות לפריצה ומיד לאחריו חבטות מוכרות של תותחי טנקים .אנחנו בהמתנה לרגלי התילים.
כעבור זמן אנו פותחים בתנועה צפונה במקביל לגבול ,לעבר שוליה המזרחיים של העיר קונטרה המוכרת היטב מאז מלחמת
ששת הימים .מנוע הטנק מקרטע ומדומם .בינתיים הכוח ממשיך בתנועה .המכונאים מגיעים ,עושים מה שעושים והמנוע שוב
פועל .אני ממשיך בתקווה להשיג את הכוח לפני ההתפצלות שלאחר הפריצה .בפאתי קונטרה שוב דממת מנוע .השטח כאן
כבר אינו בטוח .בכל זאת המכונאים מצליחים להגיע .הלכה משאבת הדלק .עד סוף התיקון ,בין ההפגזות והשהיות עוברות שעתיים.
תקשורת הגדוד ברשת הקשר מתפיידת .פעם שומעים ופעם לא .הגדוד – הנמצא בגל שני ,עוסק בעיקר בטיהור ואבטחת אגפים.
אני מצליח איכשהו לתקשר עם המג”ד ,המורה לי להתקדם עד גשר אחמדייה ,מזרחית לקונטרה .שם עלי לעצור ולאסוף טנקים
מהגדוד הנמצאים בתהליכי החזרה לפעילות ולהתארגן בשלב שני להצטרף לגדוד .נכנסים דרך הפרצה .כלים פגועים .מעטים שלנו
ורבים של הסורים ,מהווים תזכורת ללחימה שהייתה כאן.
אני מתמקם בעמדה כלפי מזרח .בהמשך מגיעים טנקים נוספים מהגדוד .לאחר שמתחילה יציאה בהולה של כוחותינו מהשטח
הסורי ,אני מארגן את הטנקים שלנו וטנקים נוספים שהיגיעו למערך בלימה לכל צרה שלא תבוא .לקראת חצות אנו אוספים שיירת
אספקת מים ,דלק ותחמושת יוצאים בשיירה מעורבת ובהנחיית מחלקת הסיור מצטרפים לגדוד מתחת לתל שער.

יום ו’  12.10.1973חזרה לגדוד ומארב לילה לעיראקים.
הנה תל מסחרה .אחריו תל שער ודרומה מזרחה משם ,הגבוה והמאיים מכולם ,תל חרא (כשמו כן הוא).
הכוחות העיראקים ,הסורים והגדוד המרוקאי של ירדן מעבר לתל שער .אלה כוחות טריים אשר טרם התנסו בלחימה של ממש.
הטנקים שלהם מצוידים במיטב המכשור המודרני ללוחמת לילה .השיירה מצטרפת במהירות לגדוד .מתדלקים וממלאים תחמושת.
“טוב שבאתם .בשלב זה ,מאחר והגדוד הצטמצם מאוד ,אנחנו פועלים במסגרת שמית .במהלך העזיבה הגדולה של הכוחות נשארנו
כאן לבלימת העיראקים .כרגע שקט ,אך אנחנו בערנות מלאה .אין חניון לילה – אלא כוננות לקרב שב”ש לילה (שריון בשריון)”.
אומר לי המג”ד“ .מאחר ואין לנו אמצעי ראיית לילה ,החלטנו שאת הקרב ננהל משטח נחות .כך לא נבלוט על קו רקיע ולהיפך,
כאשר הם יחפשו אותנו נראה אותם על קו הרקיע .כמו כן החלטנו להשתמש רק בתחמושת מעיך כדי לא להדליק את טנקי האויב
ולחשוף את שדה הקרב .תפוס עמדה בשטח בתאום עם המ"פ .מרגע זה אתה מיכה בקשר .נחזור לנהלי קשר רגילים לפי החלטה.
בהצלחה ”.לוחץ את ידי .על פי נחיתת פגזי הארטילריה ,ניכר כי האויב אינו מזהה אותנו .התל שמאחורינו מופגז קשות ובוער .יש שם
מספר כלי מלחמה נטושים הבוערים לאיטם .המילוי מחדש מתנהל במהירות.
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אני נע לעמדה ומוודא שהטנקים לידי מזהים אותי .מוזר לתפוש עמדות ירי בשטח נחות .עד כה לא פגשתי תורת לחימה מעין
זו .העיניים בוערות ממאמץ .ההפגזה על התל מאחורינו גוברת לכדי רעם רצוף .המרחק לא רב לשם ,אך מקומנו בטוח יחסית.
הברכיים פקות מעט ,אך אזור הרטט אינו מגיע עד מיתרי הקול ,כאילו הראש קופסה נפרדת ומנהל עניינים בנחישות שקטה.
מזהים צלליות על הרכס .הכינון קשה מאוד ,אך לאחר זמן מה כל צוות מפתח דרך משלו וטנקי אויב נפגעים בזה אחר זה .כולם
מאשרים .תחושה טובה .לשמוע את כל מי ששרד .שוב יחד.
“תותח מעיך  ,500גוש נע על הרכס ”.לאחר שהצבתי את התותח כללית על המטרה בעזרת בקר הצריח 500“ .על ”.מגיב התותחן
מיידית ומדייק למטרה באמצעות השנתות המוארות של טלסקופ התותחן“ .אל תשכח לעצום עיניים בעת הלחיצה על ההדק.
אחרת תהיה מסונוור לחצי שעה .אש!” “יורה!” “שנה ”.אני פוקד לאחר שאני פוקח עיניים ומזהה את רשף פגיעת המעיך בשריון
שמנגד“ .יורה!” רשף פגיעה נוסף .המטרה נעצרת ועומדת כאילו תמיד הייתה שם .עשן קל עולה מטנק האויב .אין אש ואין
סימני חיים.
בניתוח לאחר מכן ,התברר שניהלנו קרב מבריק .השתמשנו בנחיתות הטכנית שלנו מבחינת ראיית לילה ,ליצירת יתרון מכריע
לטובתנו .כך – במהלך מספר שעות ,מתנהל הקרב ללא נפגעים מצידנו.

יום ו’ בבוקר  – 12.10.1973ניסיון האיגוף העיראקי והדיפתם הביתה.
לקראת שחר אנו פותחים בתנועה לתפישת הרכס שלפנינו .חשש רב מפני הבאות .השמש שוב בעיניים והאויב שלפנינו עלול
להקדימנו בתפישת הרכס .מגיעים לרכס .בלילה האפל נראה כה רחוק ומאיים ומפיק זרם בלתי פוסק של טנקים.
בבוקר מוצאים את עצמנו עוברים בין הטנקים שדפקנו בלילה וכבר אנחנו על הרכס .פגיעות המעיך אינן מרשימות מבחוץ ,אך
בפנים קטלניות .כמובן שכל אחד זוקף לזכותו נתח של הטנקים הדפוקים.
הסיירת בתצפית מדווחת כי מרבית צוותי האויב ירדו מהטנקים והם בארוחת בוקר .רק מדרום מזרח נע כוח טנקים לכוון דרום
מערב .הפיקוד מניע כוח לבלימת האיגוף העיראקי .הכוח העיראקי נמצא במדרון מתחתינו והוא בבלגן .בינתיים מגיעים כוחותינו
ממערב וסוגרים עליו .ניסיון האיגוף העיראקי נבלם ונכשל .העיראקים מתקפלים ונסים בהשאירם ענני אבק .אנו מזנבים בהם
באש בתרגולת ירי למטרות נעות ,עד צאתם מהטווח“ .צריך תחמושת כבדה דחוף ”.אנו יורדים לעמדות תצפית במקומנו .המקלען
מכין קפה ומעביר מזון .פורקים מעט את המתח בדיבורים .בצד תחושת ההתעלות בשל המפנה הדרמטי שחל בקרב ,קיימת עדיין
אי ודאות רבה לגבי ההמשך .ברקע כבר מתנהלות שיחות על הפסקת אש .אסור להיכנס לשאננות .ההפגזות נמשכות והתקפות נגד
גם הן בגדר הצפוי .חוזרים לכפר מסחרה .כוח אחר מחליפנו בעמדות .מתדלקים ,מטפלים ,ממלאים מחדש .קבוצת פקודות .הגדוד
מתחלק מחדש לפלוגות מוקטנות .פלוגה ד’  4טנקים בלבד.

טנק טי  55פגוע ברמת הגולן .עיקרו של חיל המשלוח העיראקי היה מצוייד בטנקים מדגם זהה
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תרשים אילוסטרציה של מתווה הקרב של הגדוד עם חיל המשלוח העיראקי בליל ה  13באוקטובר

הימים שלאחר מכן  -הפרות של הפסקת האש וכיבוש תל ענתר.
הקרב האחרון שלנו במובלעת על תל ענתר .שני טנקים חוטפים סאגרים .הטנקים בוערים .הצוותים נמלטים מהם ורצים להסתתר
בשוחות בשטח .במצב של חצי הלם .יש פצועים והרוגים .אני יוצא עם הטנק בעקבות האנשים ומעלה אותם על הסיפון .נהג אחד
הטנקים חסר .אנו מתקרבים חזרה לטנק .אני הולך לבדוק .הטנק בוער .צועקים בקולי קולות .אין עונה .אני מביא אותם לזחל”מ פינוי.
אני מבקש את עזרת הצוות בהעברתם לזחל”מ .הם מתקשים לגעת בחבריהם שותתי הדם .חוזרים אל התל .ממשיכים לחפש את
נהג הטנק החסר .כעבור שעה יורד הערב .פלוגה ד’ מונה שני טנקים.
קבוצת פקודות .המג”ד מחלק את המשימות למחר .ככלל ,מחליף אותנו כוח אחר והגדוד יורד להתארגנות מחדש“ .כל מי שנשאר
מפלוגה ד’ יוצא מיד הביתה לחופשה של  24שעות ”.כולם פורצים בצחוק .רק כרגע הסתיים הקרב .חופשה כעת? זו ודאי בדיחה.
אך המג”ד בשלו“ .מיכה מקבל טנדר ומסיע את כולם למרום גולן .שם הוא מוריד את החברה להסעה חטיבתית מסודרת וממשיך
עם הטנדר הביתה .בזאת אנו פותחים סבב גדודי של חופשות ”.אני המום .איזה מהפך .אני חוזר לצוותים“ .תתנקו ותצתחצחו ,יש
לכם מדי א’?” אני אומר להם“ .מה קרה? משפט?” הם חושבים שאני צוחק“ .לא .בעוד עשר דקות כולכם ליד זחל”מ המג”ד.
אנו יוצאים לחופשה של  24שעות“ ”.מצאת לך מתי לעבוד עלינו?” מתפרץ התותחן והשאר מביטים בי כעל אידיוט“ .חברה ,תאמינו
לי אנחנו נוסעים הביתה .אם מישהו מוותר אני מבטיחכם שיימצאו לו מאה מחליפים .אז בעוד עשר דקות כולכם עם נשק אישי ליד
הזחל”מ ”.אני מסיים ועולה על הטנק כסהרורי .איזה מעבר דרמטי .אני מתארגן והולך אל הזחל”מ בתחושה לא מציאותית לחלוטין,
מוכן נפשית למצוא שדמיינתי ,או שהבדיחה הסתיימה .האנשים מתלווים אלי כאפרוחים לדוגרת .הטנדר כבר מחכה לנו .המג”ד
יוצא אישית לברכנו בחופשה נעימה ומשביענו לשוב בזמן כדי לשחרר לחופשה צוותים נוספים.
הנסיעה הביתה חולפת כחלום .האתרים המוכרים של הרמה ,הופכים לזרים ונדרש ריכוז רב כדי לנווט .והנה הכנרת הכסופה באור
הירח .ממשיך דרומה ומגיע הביתה .עובר בבתי הילדים ,מעיר את הילדים ובא הביתה .האישה חמימה ומנומנמת איננה מאמינה
למראה עיניה .מקלחת .הסירחון מושלך ממני והלאה .לאחר זמן של יחד ,שינה.
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בית חולים עפולה
למחרת אני מתייצב במבצעים ומתעדכן בנתונים .הקדמתי מעט לשם כך .הצוותים שלי טרם הגיעו .אני מקווה שאף אחד לא
יפשל וימציא לו איזה גימלים .השליש הגדודי נכנס ולוחץ את ידי“ .לאן אתה נוסע?” הוא שואל בחיוך.
“מה זאת אומרת? אני נוסע למסחרה להתארגנות מחדש“ ”.זה מה שאתה חושב ,אבל לנו יש תוכנית אחרת”.
“תוכנית אחרת? מה כבר אפשר להמציא? מעבירים אותי חטיבה או משהו?” “לא .אתה נוסע לבית החולים בעפולה”.
“בית החולים? אינני חולה .תשלח מישהו אחר“ ”.לא .אינך מבין .קיבלנו פנייה מבית נשיא המדינה לשלחך לשם על פי דרישת
הפצוע שטפלת בו .נולד לו בן לפני  8ימים והוא דורש את נוכחותך בברית .הבקשה היגיעה לאוזני נינה קציר – אשת הנשיא והיא
גלגלה את העניין” .נו שויין .מזל שאשתי הספיקה לארגן כביסה וגיהוץ של המדים.

חצי שנה במובלעת.
עם שוך הקרבות נשארנו חצי שנה במובלעת הסורית .סופחנו לגדוד חרמ”ש.
מצבנו היה בכי רע .כולנו מבוגרים יחסית ,בעלי משפחות ועסקים ,אשר ברגע אחד נטרפו חייהם והתערבלו בקלחת המלחמה
ואחריה .אנשים נכנסו לצרות כלכליות ושברון נפש .החורף היגיע והיינו עומדים עם הטנקים בסופות שלג ,ללא ציוד הולם .עד
היום אני סובל מנימול בכפות רגלי ,כתוצאה מליקויי אותה תקופה .לא אחד ולא שניים גרמו לעצמם פציעות הדורשות פינוי.
תקופה זו היתה קשה במיוחד והעמידה למבחן את הסיבולת האישית של כל אחד מאתנו.
שנתיים לאחר השחרור ,נפגעתי בגבי בעת שירות במילואים בא-טור שבסיני .פוניתי ונותחתי ולא חזרתי לגדוד.
זמן לא רב לאחר מכן נמכרו השרמנים והגדוד התפרק לאיטו.

במובלעת הסורית .1974 ,עומדים מימין לשמאל :עדו מור (סמ"פ ד' בתחילת המלחמה) ,יהודה ארזי (סמג"ד) ,מיכה תמיר (מ"מ),
יצחק שוילי (מפקד החוליה הטכנית) ,אלישע שפירא (מ"פ ד' ,נפצע ביום השני וחזר לגדוד במובלעת בתום הקרבות) ,איציק כהן (מ"מ)
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עדו מור
לערב יום כיפור יצאתי מחיפה לקיבוץ מרחביה .שבת בצהריים ישבנו על הדשא של דורונצ'יק אחי ,באזור  14:00החלו להופיע מבני
מטוסים כשהם טסים לכיוון רמה"ג .שאולי גיסי ז"ל קפץ לשמוע בי בי סי וחזר  -התחילו קרבות בתעלה וברמה"ג ,נדברתי עם
אחי שאורזים תרמילים ונפגשים לירידה משותפת אל הכביש הראשי לעצור טרמפים .למטה הוא פנה שמאלה לנסוע למחנהו
בדרום ,ואני ימינה לתפוס טרמפ  -למחנה מנסורה ליד יוקנעם ,שם פגשתי את ראשוני המפקדים :המג"ד בנצי פדן ז"ל מעין
כרמל ,הסמג"ד יהודה ארזי מעין החורש ,המ"פ אלישע שפירא מעין השופט (אני סמ"פ) ,וקצינים נוספים .בהמשך החלו להגיע
בטיפטופים שאר המפקדים וגם הצוותות  -מרביתו של הגדוד היה מהעמק ומאזור חיפה .זיוודנו ,תדלקנו והעמסנו תחמושת בעזרת
מיכון שנידבנו מקיבוצים סמוכים .בדקנו את הטנקים והזדעזנו מהכשרות בה הם נמצאו .הפעלנו את החוליות הטכניות לתיקונים
(חלק מהכלים הצטרפו מאוחר יותר) ,ומוקדם בבוקר עם הטנקים הכשירים התחלנו לנסוע על שרשראות לרמה"ג ,בתחילה על
דרכי שדות ,וכשנגמרו  -עלינו וטסנו על הכבישים .הגענו לצומת צמח ונכנסנו לתחנת דלק פז ,גדוד טנקי שרמן 3 ,פלוגות עם
תותח  105מ"מ ומנוע דיזל ,ופלוגת טנקים אחת עם תותח  75מ"מ ומנוע בנזין (במהלך הלחימה נגמרו להם פגזי המטען החלול
ולא היה להם במה לחדור את הטנקים הסוריים) .בעל התחנה שאל מי משלם ? ,...מבוכה השתררה בפיקוד ,גברוש ,רס"ן לתפקיו
דים מיוחדים ,מנהל ענף עבודות העפר בבית אלפא הוציא את פנקס הצ'קים( ,אחרי המלחמה רץ במסדרונות משהב"ט במשך חצי
שנה עד שהוחזר לו התשלום) והתחלנו לעלות בצהריים בכביש המתפתל לאל-על .רכבים עם אחרוני המתיישבים ירדו מולנו למטה
בבהילות ,חיילים עם תותחי נ"ט נגררים החלו להתפרש בצדדי הכביש לנסות לבלום את גלישת השריון הסורי אל הכנרת .הרגשה
לא נעימה! זה מה שנשאר להגן על הירידה לכנרת?
אנחנו ,פלוגה ראשונה עוברים את אל-על הנטושה ופורשים בתא השטח שאחריה .עם הפנים לצפון מזרח  -בואכה ענן אבק ענק,
מתקרב ומעיד על אגד טנקים לכל רוחב האופק .משפך השטח מתכנס לאל-על ושם אנו הפקק ,כשההרגשה  -זהו עד כאן !!! ,שאר
הגדוד נפרש משמאל וימין לנו ,סוגר את כל פיתחת אל-על (לפנות ערב מגיעה אלינו פלוגה מגדוד הצנטוריונים של יוסי עמיר
ממזרע ומתפרשת בצד הדרום מערבי ,פלוגה מוקטנת שהגיעה לאל-על בשעות הבוקר המאוחרות וניהלה אש עד שנגמרה לה
התחמושת) ,כשאגד הטנקים הסורים ,טנקי  T 55הגיע לטווח של כ  3,000מ' החילונו לטווח .בטווח הזה בשרמנים נאלצנו לירות
בכינון עקיף ולקח לא מעט פגזים עד שהתחלנו גם להעלות טנקים באש והתפוצצויות ,כשהשמש בגבנו ומול עיניו של האויב
הסורי .אצלנו טנק המ"מ משה ממון נפגע מפגז בצריח .אלישע שאל בקשר ":ממון אתה בסדר"? ,וראינו שהיד עולה ,אך בהמשך
התברר שהוא נהרג וזאת היתה רק עווית (בחניון הלילי באל-על ,לילה שלם שפכנו עליו ג'ריקנים של מים בכדי שהטנק ,שעמד
ליד טנקי הגדוד ,לא יבער ויתפוצץ עם התחמושת בתוכו) .התקרבות הטנקים הסוריים הביאה לפגיעות מדוייקות יותר בהם והם
בלמו והסתובבו למנוסה אחורה ,חלקם נטשו וברחו רגלית .הערב ירד ועימו החשכה .מאחר ולא היתה לנו ראיית לילה התחלנו
לירות נותבים במקלע המקביל וכשזיהינו את פגיעות הנותבים שלחנו בעקבותם פגז .התחמושת החלה להיגמר ועם נסיגת הסורים
וירידת החושך התכנסנו להצטיידות באל-על .כ 20-טנקים סורים נפגעו ואצלנו נפגע אחד ,והמחיר -שני הרוגים וארבעה פצועים.
מחצית מפלוגתנו עם המ"פ אלישע ופלוגה נוספת התקדמו קדימה כ  2ק"מ צפון-מזרחה לכיוון כפר חיתל ,כששאר הטנקים עומדים
בטור על ציר הכביש באל-על ופתאום מגיע ג'יפ סיור ומודיע שטנק סורי התבלבל ונוסע לכיווננו .לפקודה עלינו בחופזה על
הטנקים ,התותחן שלי תוך כדי ירידה לכסאו ,בשגגה ,דרך עם הרגל על ההדק ונפלט פגז שפגע ,וניתר מהטנק שלפנינו .מלבד
בהלה שאחזה מהפיצוץ של הירי ,הפצוע היחידי היה התותחן שניפגע בעינו .התברר שהטנק הסורי נסע לכיוון הכוח של אלישע,
וכשהתקרב  50מ' מהם הטנק האחורי בכוח דפק אותו .בבוקר עם תותחן אחר יצאנו לשטח ועברנו את הטנקים הסורים השרופים
והנטושים .התפרסנו ,פל' ב' של גדי קורן (ממזרע) משמאלנו ,פל' ג' של עוזי קרן (מעין גב ,המשיך לקבע וסיים כתא"ל) מימיננו,
והתחיל קרב תותחים עם השריון הסורי .השמש היתה בעינינו וזה הקשה על הטיווח ,משמאלי טנק המ"פ אלישע שפירא נפגע,...
אחריו נפגע טנק המ"מ מיכה תמיר (מאשדות יעקב) ,ונפגע טנק נוסף מפל' א' .חלק מהצוותות קפצו וגררו את אלישע והפצועים
לאחור (לאח ר  40שנה ומסיפורו של מיכה תמיר הסתבר לי שהוא נשאר בשטח עם פצוע קשה שחילץ מהטנק של אלישע ,וח�ו
לץ רק בהמשך) .בנצי המג"ד הורה לי לקחת את הפלוגה אחורה ולבצע איגוף ימני חזק ,ובהמשך ביקש" :כשאתה עובר את פל'
א' תתפוס את מ"פ א' ,שיצור עימי קשר ,הוא אינו עונה לי ."...הגעתי אליהם ומצאתי אותם ,כשהם פרוסים מאחורי גבעונת עם
עצים ,ומדפי הטנקים שלהם סגורים כולם (זו היתה אחת מפלוגות הטנקים עם תותח  75מ"מ) ,ירדתי מהטנק ,עליתי על הטנק
האמצעי ודפקתי על המדף ,התרומם מט"ק וכיוון אותי לטנק המ"פ .טיפסתי על טנק של מ"פ א' ודפקתי על המדף שלו ,וכשהתרומם
ביקשתי ממנו לעלות בקשר מול בנצי ,והוא ענה שהקשר אצלו לא תקין ומפגיזים אותו מדי פעם ,ומיד צלל חזרה פנימה וסגר את
המדף .הייתי המום! הודעתי בקשר לבנצי שאין עם מי לדבר והוא בתגובה אמר" :תעזוב אותו אני שולח אליו את הסיור" ,לקחתי את
הכוח שלי והמשכתי באיגוף .הסורים הופתעו מהאיגוף שלנו ונסוגו צפונה ,רגע לפני שאנו חותכים אותם ממזרח .המשכנו לכיוון רמת
מגשימים כשבדרך נפגעים טנקים משני הצדדים כולל טנקים מגדוד הצנטוריונים הסמוך ,צפונית מזרחית לנו.
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יום הקרבות הקשה הבא ,היה המתקפה על חושנייה .הסורים הספיקו להקים שם יעד מבוצר עם תותחים ,טנקים וטילי סאגר
מחופרים היטב .גדודי צנטוריונים ושרמנים שעלו ממרכז הרמה נשחקו עליהם ואנו יחד עם גדוד הצנטוריונים (של יוסי עמיר) ניסינו
לקפל אותם מדרום ומדרום-מערב .כוח החוד של הצנטורינים עלה ראשון לעמדות מדרום מערב לחושנייה ,כשחלק מהחזית וצד
ימין חשופים 5 .מהם חטפו פגיעות וחלקם התלקחו .בנצי שלח את בני 'הלבן' הקמ"ן (מיגור) עם זחל"מ לעזור בחילוץ הפצועים.
בני הודיע לו" :אם אנחנו נפגעים זה עליך "...והסתובב בשטח כאילו אין סורים שזה עתה דפקו חצי פלוגת צנטוריונים .לאחר מכן
בנצי שלח אותי יותר מערבה וצפונה במגמה לעלות לעמדות מול חושניה (ממערב לכיוון מזרח) .ניסינו לעלות לעמדות ולטווח אך
השמש סינוורה והקשתה עלינו לזהות את הטנקים והתותחים של הסורים שכאמור היו מחופרים היטב ,ולא השגנו פגיעות.
שריקות הפגזים שנורו מכיוון חושניה החלו לעבור מעל ומהצדדים ,חוטי הסאגרים (טיל נ"ט שמונחה בעזרת כבל) נפרשו על הקרקע
ועל הטנקים .הורדתי את הפלוגה מהעמדות והודעתי לבנצי על המצב .בנצי ענה" :תחזור נכין משהו אחר" .חזרתי ומצאתי ענן אבק,
בנצי ביקש שאשאר בעמדות מדרום ליעד והוא דהר לכיוון דרום-מזרח מתוך כוונה לתפוס שטח שולט על חושניה ,וחזר רק אחה"צ
לאחר שהזחל"מ שלו עלה על מוקש והוא נפצע והתעכב לקבלת טיפול .יהודה ארזי הסמג"ד ,שהחליפו ,הודיע שתוקפים את היעד על
הציר הראשי בשוליים המערבים של המוצב .התחלנו בתנועה כשאני מוביל ,עליתי על הציר והמטקי"ם השתהו (מאוחר יותר ביקש
יהודה שאתן הסבר מדוע לא הצטרפו להתקפה ולך תיתן ,)...ממזרח הגיע זחל"מ של החטיבה ,קפץ ממנו רפי נוי קמב"ץ החטיבה
(מקיבוץ דן  -המשיך לקבע וסיים כתא"ל) וסימן לי בדגל מנפנף לרוץ על הציר (כשנשאל בדיעבד היכן היה גדוד הצנטוריונים ענה
שהוא היה בחיפוי ,לא שראינו זאת ,)..המפי"ם והקצינים של שאר הגדוד הצטרפו מאחוריי ,סה"כ  9טנקים מהגדוד והתחלנו לרוץ
בתקווה שבתנועה המהירה לא יצליחו לפגוע בנו .הנמכתי קומה בצריח כשרק הראש חשוף והעיניים סורקות ,תוך כדי תנועה
כשהתותח והמקלע מצודדים ימינה ואני יורה מהמקלע אל המוצב .הציר ממש חתך את עמדות התותחים והטנקים המחופרים משני
צידי הציר והם היו קרובים מכדי לירות .תוך דקות הגעתי לקצה המוצב וחתכתי ימינה על הכביש הראשי עד סמוך למסגד המפורסם
של חושניה (טנק מט"ק שלי שנע אח"כ על אותו ציר ,חטף פגיעה מטנק סורי שנראה נטוש) ,יהודה ביקש שאמשיך מזרחה ואתמקם
בשוליים המזרחיים של חושנייה ,שם הצטרף אלינו כל הגדוד .הערב ירד ,כשלפתע שמעתי יריות ,כ 20-משאיות עם קומנדו סורי עלו
בציר ובטעות נסעו לאורך טור הטנקים שלנו ...כשהבינו את טעותם הם קפצו מהמשאיות ,והראשון שיצא מההלם פתח מייד בירי
לעברם .הסורים החלו להתרוצץ בין הטנקים ,לנסות לעלות עליהם ואחד מהם עלה לזחל"מ והתיישב כאחד מהחבר'ה ,...עם הירי
הם רצו ונעלמו בחשיכה ,השתרר שקט (למחרת התברר שהם חזרו והתמקמו בחושניה וחוייבנו לחזור ולתפוס אותה הפעם ממזרח),
תוך כדי מודיעים לי בקשר שמשאית סורית נוסעת לאורך כל הטור ושאוריד אותה כשתעבור אותי ,מייד כשעברה אותי חטפה
בקבינה ,איבדה שליטה ,טסה לתעלה ,התהפכה ונדלקה.היא בערה הרבה זמן ,מאירה את השמיים ועזרה לנו לתדלק ולהתחמש
בנוחיות...
לאחר המלחמה ועל ההסתערות בחושניה המליץ עלי בנצי לצל"ש יחד עם המ"פ גדי קורן .הלכנו לועדת "בדיקה" בקריה .את
הצלש"ם חילקו בשני מועדים ,בשניהם נקרא לבמה בחור אחר בשם עידו מור ,מ"פ ג'ינג'י מגבעת ברנר (פעמיים על אותה הצטיינות
בקרב בסיני) .לימים כשרן גורן בן קיבוצי ,טייס מצטיין ,התמנה לראש אכ"א ,פניתי לשלישו שיבקש מהאלוף גורן לבדוק מה היה
שם בהתבלבלות בצלשי"ם .תשובה לא קיבלתי .להשלמת התמונה -גדי קורן קיבל צל"ש מאלוף הפיקוד על הסתערותו על תל
מרעי בשלב מאוחר יותר של הלחימה ,בשטח סוריה.
בסיום הקרבות על הרמה עמדנו בצהריים בטור ,שרדנו מגדוד של  36טנקים  11 -טנקים בלבד .כל פלוגה  3 - 2טנקים (במקום )12
חלק מהטנקים תוקנו ,הושלמו בצוותות וחזרו לעבות אותנו בהמשך .נקראנו כל המפ"ים ,הסמג"ד והמג"ד לקב' פקודות חטיבתית על
המשך הכניסה לסוריה .המח"ט (מוטקה בן פורת מכברי) אינפף בקשר שנתכונן לעלות על תילי כודנא כשהצנטוריונים בחיפוי .הסו
תכלנו במפת המודיעין  -מוצב חטיבתי פרוש ומחופר היטב עם טנקים ותותחים ,ציר אחד עולה אליו ממערב ,והוא ממוקש מכל
צדדיו .הסתכלנו אחד על שני ואמרנו לסמג"ד ":תגיד ארזי המח"ט שפוי"? התחלנו בהכנות לתנועה ,חיכינו לבנצי והוא הגיע בג'יפ,
לא נראה מודאג במיוחד ,הבענו את דאגתנו והוא ענה בפסקנות" :מיד אני מסדיר זאת" ,התקשר למח"ט ואמר לו" :בכדי לעלות
על תילי כודנא אני זקוק למח' הנדסה שתפנה ותפתח את הציר ממוקשים" ,ובזה נגמר הסיפור .הלכנו לטנקים  -הבנו שעם זה
כבר לא יטרידו אותנו .לפנות ערב התכוננו לעלות אחרי הצנטוריונים דרך קוניטרה ומשם לחאן ארנבה .עברנו לאורך הציר חולפים
על פני מספר צנטוריונים דפוקים ,בחלקם שרופים כשחלק מהנפגעים עדיין שכובים לצידם .לפתע אני רואה את יונתן פז בן דודי
(ממזרע ,במאי סרטים כיום ,שעלה על טיסה מניו יורק ,התנדב והוביל שיירות אספקה לטנקים)) ,חיבוקים וטפיחות שכם ,ו"מה אתה
עושה כאן פרחח"? לפנות ערב אחרי חאן ארנבה שברנו דרומה ובלילה חזרנו ,עלינו והתפרסנו על מוצב סורי שטוח בצומת מע"צ.
התעלות רחשו ופגשנו ירי נק"ל .החלו להתקבץ חבורות של חיילים סורים שבאו להיכנע ,ומי משוגע שירד מהטנקים להתעסק
עימם?! בנצי פקד לירות מעל ראשיהם ולהבריח אותם ,גדי קורן ,מ"פ ב' התווכח בקשר שלא יורים בשבויים .אחד מהסורים הפתיע
וירה לסמ"פ של ב' בגרון .בהמשך טופל ע"י רופא מפלוגת הצנחנים שלחמה לצידנו ,והיה צורך דחוף בפינוי ,בלילה באמצע המוצב
איך עושים זאת? ,הצנחנים שמעו זאת ולפנות בוקר מחלקה רכובה שלהם נכנסה ופינתה אותו אחורה.
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למחרת התעוררנו לבוקר שקט ,כנראה שהסורים עשו ו"ייברח" .קצת מאוחר יותר  2מטוסי אוייב החלו לחוג מעלינו ,יריתי לעברם
ממקלע ה  0.5שעל הצריח וכנראה ש"משכתי אש"  -והם צללו לתקיפה ,צללתי לצריח כשכפות ידי עדיין אוחזות את שפת פתח
הצריחון ,חטפתי רסיסים בידיים וחבשתי את שתיהן ,בנצי שמע על כך ושלח רופא ,הרגעתי אותו" :לא תיפטר ממני כל כך בקלות"
(לפני כ  10שנים החלקתי במדרגות באילת ונקעתי את כף היד ,בצילום הרנטגן התגלה רסיס שטיפס במעלה היד ,מאותה פציעה).
בצהריים המשכנו לצומת נאסג' ,ומשם במשך שלושה ימים רצופים עלינו לעמדות לפנות בוקר וחזרנו בערב .בבוקר הראשון
זיהיתי  3טנקי  T 55במרחק כ 3-4 -ק"מ ,מעל לטווח הירי של השרמנים .הפלוגה כבר הושלמה ל 4-טנקים והתחלנו לטווח ,אחרי
מס' פגזים ,עם תיקוני ירי קטנים הורדנו את הראשון ,כבר היינו מכוננים ופגענו לאחר  3פגזים בשני ,ואחריו בא השלישי ,שלושת
הטנקים התפוצצו ובערו וחלק מהצוותות שלהם נראו בורחים .דיווחתי לבנצי והוא בתגובה שאל" :אתה הורדת אישית"? עניתי" :לא...
התותחן שלי "...בבוקר השני ,כשעלינו לעמדות ,זיהינו  2אופנועים עם סירות מורידים חיילים לתעלות המוצב ,עלינו על התעלות ולא
שמענו מהם כל היום ,משני האופנועים הטסים על הכביש מזרחה הצלחנו להוריד אחד ,השני ברח לתל "מרעי" .מאוחר יותר חלפו
מעלינו  2מטוסים שלנו משאירים שובל מאחוריהם וטילים סוריים שנורו לעברם מפילים את אחד מהם  -הלב נצבט .הטייס
שנטש החל להסחף עם הרוח לכיוון הכוחות הסוריים ,בנצי ביקש בקשר שאכנס ואוציא אותו ,ואני רואה אותו במשקפת נוחת
רחוק ממני בשטח סוריה ושני נגמשים סוריים אוספים אותו ותולים את המצנח שמתנפנף מאחורי הנגמ"ש .בבוקר השלישי נרשם
ארוע חריג ,גדי קורן ופלוגתו ,פרושים משמאלי ,צפונית לנו ,כשממזרח להם ,על שדות שלף חשופים ,חותך את כל הגיזרה שברולט
"אל קמינו" אזרחי ...גדי מדווח לבנצי ,ובנצי פוקד עליו"' :תעיף אותו" .גדי מתווכח" :זה פרייבט אזרחי" .בנצי מתרגז" :תעיף אותו"!
גדי משתמט ומוסיף בגיחוך" :והוא מיד עובר אותי ומגיע לעדו ...ובנצי עובר אליי ופוקד" :תוריד אותו"! עוד אני מגרד בפדחת והרכב
עולה לכביש (אותו ציר עליו עברו האופנועים) ואני מודיע לבנצי" :הוא נוסע אלי ,תן לבדוק ,לא בוער" ,...בנצי כועס" :תוריד אותו
כבר"! ,והנה הוא מגיע אלינו ,יורד ממנו גבר בלבוש אזרחי וצועק בעברית" :חבר'ה מי רוצה עוגיות ולשלוח דאר הביתה"? אני יורד
אליו ומודיע לו" :לולא אי מילוי פקודה שלי  -כבר היית מת" ,...דיוחתי בקשר לבנצי והוא עונה לי בהומור" :חבל שלא דפקת אותו"...
למחרת בשעות אחה"צ מגיעה פקודה להתארגן לעלות על מוצב תל "מרעי" (משם יצאו האופנועים )...הצנטוריונים שחלק מהפגזים
רק צילקו אותם  -כרגיל ב"חיפוי" ,והשרמנים שכל פגיעה קטנה חודרת ומפוצצת אותם מתכוננים להסתערות ...גדי מ"פ ב' נערך עם
הפלוגה בטור על ציר הכביש ,אני נפרש מצפון לו על הטרשים ,ומתחילים בתנועה ליעד .גדי פותח פער ,שאר הפלוגה שלו חוששת
להידבק אליו ,אצלנו המצב דומה ,אני מנסה בקשר להאיץ במטקי"ם שיישרו איתי קו וגם הם משתהים ,בסופו של דבר המפ"ים
מסתערים לבדם כששאר הכוח מזדחל מאחור .גדי על הכביש כבר לרגלי המוצב ,אני בשדה הטרשים קצת מאחוריו (על כך קיבל
גדי צל"ש) ,וכבר שנינו עולים על המוצב ולפתע בנצי פוקד להסתובב לאחור חזרה .כשאנו חוברים אליו מופיע לעינינו ענן אבק אדיר
מדרום מערב  -חוד הדוויזיה העיראקית מנסה לחתוך אותנו .תוך כדי כך עוברת פקודה לסגת לקו הירוק וכל הכוחות בגזרה שועטים
בבהלה על הצירים מערבה .באותה שעה אנחנו הגדוד המזרחי ביותר בגזרה ,עלינו בשדרה על הכביש כשאני מוביל ראשון ,ובנצי
מודיע לי בקשר שאוביל ואסע כך שאף אחד לא יעבור אותי .הפלוגה שלי החלה בתנועה ,נוסעת בזיגזוג ,שומרת שהגדוד והמפקו
דות ישארו עימנו ,תוך כדי ,חלק מהכלים החלו להיתקע מחוסר דלק ולהיגרר .אני עובר מחסום שהקימו על הציר ,עם הוראה שרק
טנקים רשאים לעבור בגלל הצפיפות הנוראית בצירים ,דיוחתי לבנצי על כך .בנצי בהחלטה רגעית מודיע לדן לנר מפקד האוגדה
שהוא לא מוכן לסגת ,שהגדוד נשאר במקום ושידאגו לדחוף לנו אספקה .מייד קיבלתי ממנו פקודה לעצור ,להמתין לג'יפי הסיור
שיחליפו אותנו  -להסתובב ולחבור אליו .כשהגעתי הוא הורה לי לשבור ימינה לוואדי לכיוון ציר שנקרא "ישימון" ולאחר כ 100-מ'
לפרוש לרוחבו ולהשאר קרובים לכביש לצורך תידלוק בהמשך .שאר הפלוגות שהגיעו נפרשו משמאל ומימין לי כשבגבנו תל שער
הגדול והרחב .הצנחנים שליוו אותנו ,חבר'ה א'-א' ,שלחו חוליות לאגפים ותצפית על התל ,רוקנו רכבי שלל מדלק וסולר ותדלקו
בג'ריקנים מעט מבטני הטנקים הצמאים לדלק .רד הערב והתכנסנו הממפי"ם אצל בנצי ,היות ואז לא היתה מערכת ראיית לילה
הועלו הצעות כיצד לכוון את התותחים אל טנקי העיראקים העולים מולנו .היו שבחרו לפתוח סדן ולכונן ידנית (ללא רעש המנוע)
עד שייכנס הטנק בכוונת לחור הלוע .אני נזכרתי באימרה "כל חור בחושך שחור" ובחרתי במה שהתנסיתי באל-על ,לירות במקלע
ולאור הקליעים הנותבים הפוגעים במטרה לשלוח פגז .בשתיים בלילה הגיעו מיכליות הדלק ,חלק מהנהגים השאירו את המפתחות
וברחו לאחור .תדלקנו בדירוג ,כל פעם טנק נסע לאחור לתדלק וחזר לעמדות .מאוחר יותר התחלנו לזהות את פנסי הנצנץ על
אנטנות הטנקים העיראקיים מטווחים קצרים של  50 - 100מ' ,והטנקים של הפלוגה משמאלי הצליחה לדפוק כמה מהם .עם אור
ראשון אני רואה צריח  T 55מגיח מהגבעה  50מ' ממולי ,אני מכונן את התותח ואומר לתותחן" :דפוק אותו" ,יוצא פגז ומפספס,
אני בהלם ( 50מטר!!!) ,התותח של העיראקי מתחיל להסתובב אלינו ,אני צועק לתותחן" :השתגעת דפוק אותו"! ושוב עוד פגז יוצא
ועוד פעם מפספס ,...אלא שהפעם אני מבחין שהוא משייף את כיפת הגבעה וניתז מעלה .אני מעדכן את התותחן ,הטען קשר טוען
עוד פגז ,ואני מחכה ל'שוס' של הפגז העיראקי והלב בתחתונים ,...וטראח ,על הצריח העיראקי נמרח פגז מעיך משמאל ,מיכה הסמ"פ
שלי התעורר ודפק אותו 2 .אנשים קופצים החוצה מהטנק העיראקי והתותחן מחסל אותם במקביל .התקדמתי קצת למיקום משופר
ודפקתי טנק  150מ' מאיתנו .סה"כ דפק הגדוד כשבעה טנקים עיראקיים .שאר הדוויזייה הסתובבה וברחה ,ואנו פנינו להשלמת
ההצטיידות בתחמושת מהדרגים .התקשרתי לבנצי ושאלתי" :איפה עכשיו חיל האויר ,שירד על כל הדוויזיה שפרושה בעמק"?! ובנצי
עונה לי" :הרי ראית מה עושים להם הטילים"...
הקרב עם חיל המשלוח העיראקי הסתיים בהישג מוחץ ,לבנצי הוענק על כך צל"ש ,צל"ש שלדעתי כמוהו כצל"ש לכל הגדוד...
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באחד הימים לאחר מכן יצאנו לפנות בוקר כל הגדוד דרומה ,אור ראשון אין רוח ,עננים מהאגזוזים מסתלסלים בנחת על רגבי
האדמה ,כשפתאום נוחת באמצע הגדוד פגז ולאחריו ענן צהבהב שמתחיל להתפשט בגובה פני הקרקע .מישהו צועק בקשר" :אולי
זה גז חרדל"? ,כולם בטירוף מחפשים את מסכות הגז ,ועקב חילופי טנקים וצוותות  -לחלק יש ולחלק אין .צוות מיוחד מהחטיבה
נשלח לבדוק את הנושא ,רגעי מתח חולפים ובסופו של דבר הצוות פוסק זה לא גז ,כולם נושמים לרווחה.
ביום הקרב האחרון של הגדוד ,נפרסנו להתקפה על תלי ענתר ועליקה ,אנו עולים בציר יחיד שני טנקים לתל ענתר -גבעה דמויית
אוכף .כשהגענו למעלה אני והטנק שלידי חוטפים טילי סאגרים מתא השטח הבא ,צפונית-מזרחית לנו .ראיתי את הבזק יציאת הטיל
ושניות אח"כ בא פיצוץ אדיר בטנק ,ספגתי רסיסים ברגליים וכוויות ,התותחן מלמטה ,דוחף אותי עם הראש בישבן אל מחוץ לצריח
ואני מתגלגל על הטנק ולמטה .מייד אח"כ התותחן והטען-קשר יורדים בעקבותיי למטה וכולנו מדדים ,פצועים ,למכתש שיצר פגז
שהתפוצץ בעבר (ישנה אימרה שפגז לא מתפוצץ פעמיים באותה הנקודה ,)...אני שואל איפה הנהג? ,הטען קשר עונה לי שהוא נפצע,
התותח על המדף שלו והוא מקווה שיצליח לצאת מהפתח התחתון שנמצא מתחתיו .מאוחר מידי ,הטנק מתפוצץ מהפגזים שבו ולא
ניתן להתקרב (לאחר מס' ימים נאספו שרידי עצמותיו שנותרו בין חתיכות הפלדה המרוסקות ,והוא הועבר לקבורה זמנית ליד אחד
הקיבוצים בצפון) .מתחילים לנחות פגזים מסביב ,אנחנו מתחפרים בידיים חשופות בשוחה ,שוכבים בשוחה ואפילו עוזי אחד אין לנו
ביד ...אחרי דקות ארוכות ,הגיע הסמ"פ שלי ,מיכה תמיר ,עם טנק ואסף את הנשארים משני הצוותות על התובה ,פינה אותנו לאחור
ומשם הועברנו לזחל"מ שהסיע אותנו לתאג"ד עורפי בנאסג' ,שם קרעו לי את המכנסיים לטפל ברסיסים ובכוויות .מדדה וחבוש
ביקשתי מבנצי להישאר ,בנצי לא הסכים ודרש שאפונה לבית החולים .פוננו במסוק לעפולה ,לבית חולים "העמק".
ערב ,מתכוננים לנחיתה בכיכר שמסביבה "חצי" עמק עומד וצופה ...ירדתי מדדה עם תחתוני סליפ אדומות"...לא שם קצוץ" ...למחרת
בבוקר מנהל ביה"ח מלווה ברופאים מופיע בפתח ,שואל" :איפה עדו מור"? מראים לו ואני מזהה מייד שמדובר ברופא ששירת במשך
 10שנים כרופא מילואים בגדוד שלנו .הוא הביא לי מתנות שאספו אז לחיילים :טרנזיסטור וממתקים .אחרי יומיים עברתי לבית
ההחלמה שהוקם במלון בחיפה ,שהיום נקרא "הר הכרמל"( ,כיום ,בכל פעם כשאני מחזיר את נכדי מהגן להוריו והולך לטייל לאורך
דשאיו עם כלבתם 'סנואו' ,אני ניזכר באותם ימים).
לאחר כשבוע אני מחליט לחזור לגדוד ,אורז את התרמיל עולה על מדים ונוסע בטרמפים לרמה' .אקשן' כבר אין ,אבל מתחילים להו
תארגן להתייצבות למגננה במעטפת המובלעת הסורית .נקראתי לבנצי ופגשתי שם את אלישע שאף הוא חזר מהחלמה ארוכה בבית
חולים ,מגולח ,ללא זקן ה"הרצל" שמאפיין אותו .בנצי הורה לו לחזור לפקד על פל' ד' ואני התבקשתי לקחת את פל' א' ולהציע למ"פ
א' להיות הסמ"פ שלי .אחרי סיבוב קרבות ארוך עם פל' ד' זה לא היה פשוט ,אך צבא זה צבא .הגעתי לפל' א' ואני רואה את המ"פ
והרס"פ שלו כבר אורזים תרמילים ...ניסיתי להשאירו אך הוא סרב בעקשנות והלך לפלוגת המפקדה .בפל' א' הייתי הקצין היחידי,
הבאתי כרס"פ סמל מפל' ד' ,וכסמ"פ מיניתי סמל ג'ינג'י מפלוגה א' ,בחור בשם דוד אגמון מבית השיטה ,בחור כארז (שבהמשך נשלח
במסגרת המילואים לקורס קצינים) .שיקמנו מבנה מגורים וגדר אבן שהקיפה אותו .ממול החצר טנק 'שייף' פינה במבנה ישן והתברר
שזאת מכולת מלאה מכל טוב .הצטיידנו בשימורי מזון ודאגנו לכסות את כל היתר שלא נואשם חלילה בלקיחת שלל...אספנו פחיות
שימורים וקברנו אותם בצד הפונה אל הסורים כשרק קצותיהם בולטים מהעפר ,כמה שזה יראה שטותי ,פסיכולגית זה השפיע לטובה
על השומרים בלילה .הסמל הטכני שלנו מצא לי ג'יפון סורי תקין ששימש לנסיעות למפקדת הגדוד (מהטראומה של חוסר בציוד
לאורך כל המלחמה ,לקראת הירידה מהמובלעת העמסנו עליו מכל טוב ,כיסינו בברזנט והורדנו אותו למחסן קטן באחד המושבים,
לאחר תקופה רגיעה קצרה הוא כמובן הוחזר לבסיס המילואים) ,כשיאנוש בן גל בא לתפוס את הקו במקומנו וראה את המבנה
והחצר המשוקמים ,הוא היה 'מבסוט' עד הגג וקבע שם אחת ממפקדותיו.
מודה אני לנעם ממון (בנו של המ"מ משה ממון שנהרג ביום הקרב באל-על) ששלח אלי ראיון מצולם שנערך עם בנצי פדן (המג"ד),
את סיפורו של בני שילה (הקמ"ן) וכן חומרים וצילומים נוספים ,שעימהם עידכנתי והשלמתי את סיפורי .ליהודה ארזי (הסמג"ד)
שקרא ,העיר והוסיף מס' עידכונים ,ולמיכה תמיר (הסמ"פ שלי) שגם מסיפורו דליתי מס' עידכונים.
בערב יום כיפור  2012כתבתי בפייסבוק את זכרונותי מהמלחמה הנוראית ההיא וכתבה כתגובה ליין ליזה" :וואו עדו ...בחיים שלי לא
הייתי מאמינה שככה זה נראה ,ככה זה מרגיש ,וככה זה במלחמה .לראשונה בחיי ,מעבר לכל סרט דוקומנטרי אפשרת לי הצצה
אמיתית לתוך נפשו ולבטיו של לוחם במלחמה אמיתית ולא בסרט ,...בחרוף נפשכם  -קראתי והתרגשתי ,לעיתים עצרתי דומעת.
לך ולחבריך אנו חבים את היותנו כאן ,ושוב אני מרגישה את הגאווה להיות ישראלית ,להיות יהודייה בארץ ישראל ,והאדמה שלנו
יקרה מאד  -בדם לוחמיה .לחיות כאן זוהי זכות .במותם ציוו לנו את החיים כאן ,וזה ממש לא מובן מאליו"...
ואין לי מילה להוסיף לדברים כה חמים אלו.
סא"ל במיל .עדו מור
החל את שרותו בגדוד ערב מלחמת ששת הימים כמ"מ ,לחם כמ"מ בקרבות הפריצה לרמת הגולן בששת הימים ,במהלכן נפצע.
את מלחמת יום הכיפורים החל כסמ"פ בפלוגה ד' של המ"פ אלישע שפירא ,לאחר פציעתו של המ"פ בשמיני לאוקטובר ,יום הקרבות
השני של הגדוד ,קיבל את הפיקוד על הפלוגה עד לפציעתו.
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גדוד  377מחטיבה  9בקרבות הבלימה ברמת הגולן
מתוך ספרו של אלישיב שמשי" :בהם יותר מכל" על קרבות גדודיים במלחמת יום כיפור

ביום הכיפורים ,ה 6-באוקטובר  ,1973בשבת לפני הצהריים ,הוזעק בן ציון פדן אל מפקדת חטיבה  9שבמחנה מנסורה ליד יקנעם.
חטיבה ממוכנת  ,9בפיקודו של אל"מ מרדכי בן-פורת ,הייתה בנויה משני גדודי חרמ"ש וגדוד טנקי שרמן שעליו פיקד סא"ל בן-ציון
פדן ,או 'בנצי' כפי שנקרא בקיצור .בנצי ,קצין שריון מנוסה ,אשר הכיר את גדוד המילואים שפיקד עליו במשך למעלה משש
שנים רצופות ,עד ליום בו הוזעק למלחמת יום הכיפורים .בגיל  10עלה מרוסיה לישראל ,לקיבוץ רמת רחל ,ומשם עבר לקיבוץ
גבעת ברנר ,שם קיבל את עיקר חינוכו.
כאשר הגיע סא"ל פדן למחנה ביקנעם נאמר לו להכין במהירות את הגדוד לפעולה ,אך אף אחד לא ידע לומר לו דבר -לאן הגדוד
מיועד ,האם יגיעו מובילים לקחת את הטנקים ,ועוד .גדוד השרמני ם  , 377שעליו פיקד סא"ל פדן ,היה גדוד איכותי מאוד מבח�י
נת האנשים שאיישו אותו ,אך הטנקים היו שרמנים מיושנים שהיו בתהליך הוצאה מסד"כ צה"ל .לגדוד היו  4פלוגות טנקים ,חלקן
עם טנקי שרמן  M-51להם תותח של  105מ"מ וחלקן עם טנקי שרמן  M-50להם תותחים של  75מ"מ .לוחמי הגדוד התאמנו
יחד במשך שנים והכירו היטב זה את זה ,כולם חדורי מוטיבציה ,מילואימניקים שהתייחסו ברצינות לשרות בצבא והיו טנקיסטים
מקצועיים מאוד .רבים מהם היו מבני הקיבוצים והמושבים של אזור הצפון .מרגע שהגיע המג"ד לימ"ח (יחידת מחסני חרום) של
הגדוד ,הוא דאג לזווד ולחמש את הטנקים בכל המהירות .בשעה  14:00שמעו כולם ברדיו שהסורים פתחו בהתקפה על רמת
הגולן ,ואז היה ברור גם לספקנים שמדובר במלחמה .בערב נאמר למג"ד שברגע שיהיה מוכן ,עליו לנוע עם הגדוד לכיוון רמת
הגולן .חיילי הגדוד הגיעו במשך היום והלילה ,טיפין טיפין ,ועם שחר היה הגדוד מוכן לתנועה .על המצב החמור של צה"ל יכול
היה בנצי ללמוד מן ההוראה שקיבל -לנסוע עם השרמנים המיושנים של הגדוד על שרשראות כל הדרך עד רמת הגולן ,ומן
ההיתר לנסוע חופשי על הכבישים הראשיים .הגדוד דהר על שרשראות לכיוון עפולה ומשם דרך כפר תבור ויבנאל ,ירד לעמק
הירדן עד לצמח .בשלב זה התקרבו מחוגי שעוני הדלק בטנקים לנקודת האפס .ללא שהיות הפנה המג"ד את שדרת הטנקים
אל תחנת הדלק האזרחית בצמח והורה לצוותים לתדלק את הכלים" .את החשבון" ,אמר סא"ל פדן למנהל התחנה" ,נעשה אחרי
המלחמה" .מצמח המשיך הגדוד לעבר קיבוץ עין גב ,ומשם נאמר למג"ד לעלות לרמה לכיוון הישוב אל-על.
ב 7-באוקטובר היו הסורים בעיצומה של התקפה על כל רמת הגולן .הגזרה הדרומית נפרצה ,וחטיבות השריון הסוריות הגיעו
בחלק הצפוני עד למחנה נפח ובגזרה הדרומית עד סמוך לישוב אל-על .בשעה  13:00לערך ,טיפס גדוד שרמנים בודד מעין גב
לרמת הגולן ,כשלמג"ד אין עם מי לדבר ואין לו מושג מה המצב ולקראת מה הוא נוסע.

הדיפת הסורים עד מצפון לרמת מגשימים
טנקי השרמן התקדמו בכבדות בעלייה התלולה לרמת הגולן ,ונעו בדרך הקצרה ביותר לכיוון אל-על .רעש התותחים הלך וגבר ככל
שהתקרבו למפקדה באל-על .כשהגיעו למקום הכל נראה עזוב ,להוציא שמונה טנקי סנטוריון שנראו שקועים בלחימה ,כשהם יורים
בלהט פגז אחר פגז לכיוון צפון-מזרח .על הסנטוריונים פיקד סא"ל יוסי עמיר ,מג"ד  278מחטיבה  ,179שהגיע ראשון לגזרת אל-על
ובמשך כארבע שעות בלם והאט את קצב ההתקדמות של השריון הסורי .גדוד השרמנים הגיע ברגע קריטי ,משום שהתחמושת של
טנקי הסנטוריון עמדה להגמר .השעה היתה  14:00והקרב של טנקי השרמן החל .סא"ל פדן הורה למ"פים להתפרש בשטח ,לזהות
מטרות ולפתוח באש .שטח רמת הגולן ,שם הרבה הגדוד להתאמן ,היה מוכר היטב למג"ד ולאנשיו .לאחר שהרים משקפת וראה
לפניו את הכוח הסורי הגדול ,החליט קודם כל לחסום עם טנקים את המיצר שבין נחל א-רקאד לבין נחל אל-על .רוחב המיצר הוא
כ 3-4-ק"מ ,והמג"ד רצה להמצא עם רדת החשכה במצב שבו הסורים לא יוכלו לפרוץ ולחדור דרומה בהפתעה .תכנית המג"ד היתה
לבלום את האוייב על ציר הכביש הראשי עם  2פלוגות :פלוגה ב' של גדי קורן ,ופלוגה ד' של אלישע שפירא ,ולבלום את דרך העפר
ממזרח ,הצמודה לגבול ,עם  2הפלוגות הנוספות :פלוגה א' (עם טנקי  )M-50של רוני פריצקר ופלוגה ג' של עוזי קרן .סא"ל פדן נע
עם  2הפלוגות שעל הציר הראשי ואילו הסמג"ד יהודה ארזי ,נע לעבר נחל גולן עם  2הפלוגות ממזרח .כאשר השלים גדוד השרמנים
לתפוס עמדות מול הסורים ,נסעו טנקי הסנטוריון לאחור ,להתארגנות באל-על ,לאחר שלחמו במשך מספר שעות ברציפות .בערבו
של אותו יום עבר אותו גדוד לפיקוד חטיבה  .9קרב השריון בשריון התנהל בנחיתות ברורה של טנקי השרמן מול טנקי  T-54ו T-55
הסוריים ,העדיפים בכוח האש שלהם ובשיריון שלהם .כדי להשמיד את הטנקים הסוריים נאלצו הטנקיסטים לירות מטווחים
קצרים ,בקצב מוגבר וכמה שאפשר לירות עליהם מהצד" .חטפנו אש תופת" ,מספר גדי ,מ"פ ב'" ,האדמה רעדה תחתנו .תוך זמן
קצר החלפתי  2טנקים ובשניהם גמרתי את כל התחמושת" .בחילופי האש שניהלה פלוגה ד' של אלישע הושמדו  3טנקים סוריים,
אך גם אחד השרמנים נפגע ומ"מ ואיש צוות נוסף נהרגו.
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בשלב מסויים עצרו הסורים את התקדמותם וניהלו אש מטווח רחוק .תותחי השרמן התקשו לחדור את השריון הסורי מטווחים אלה.
המג"ד הורה למ"פים לקצר טווח ולירות על הטנקים הסורים בהצלבה :פלוגה הנמצאת על ציר הכביש תירה על האוייב שנמצא מול
הכוח ממזרח ,ולהיפך ,כך שהטנקים הסוריים יהיו חשופים מצידם וניתן יהיה להשיג חדירה טובה יותר .הגדוד התקדם מטר אחרי
מטר ,כשהטנקיסטים משמידים מתוך שפע המטרות גם נגמ"שים סורים ורכב רך.
הלחץ של השרמנים החל לתת אותותיו והסורים הסיגו את הכלים שלהם לאחור .החשיכה החלה יורדת והגדוד עצר בעמדות,
דרומית לנוב ,כשהוא ריק מדלק ועם מעט מאוד תחמושת .המג"ד צפה שהסורים יחדשו את ההתקפה בלילה .הוא הורה למפ"ים
להשאיר את הטנקים דוממים ,פרוסים בכוננות מלאה .המאמץ העיקרי התרכז בהבאה דחופה של דלק ותחמושת" .אם הסורים
היו יודעים שנשארנו בלי דלק ותחמושת ,הם פשוט היו נוסעים ועוברים אותנו" ,מספר בנצי פדן" ,התקשרתי ישירות למפקד
האוגדה ,דן לנר ,ואמרתי לו שאין לי דלק ותחמושת ולא נוכל להשאר במקומנו .דן לנר השיב לי" :אין דבר כזה ,את המקום בו
אתה נמצא אתה לא עוזב בשום מחיר" .באמירה הזו של דן לנר שהיה עבורי מפקד משכמו ומעלה ,הבנתי עד כמה המצב חמור,
ושאין כרגע תחליף לגדוד השרמנים המיושנים שלי" .סא"ל פדן הורה למפ"ים לבדוק היטב את מצב התחמושת בפלוגות ולחלק
אותה כך שבטנקים הקדמיים ביותר יהיו לפחות  2-3פגזים לכל טנק .מנועי הטנקים היו דוממים והמתח היה תלוי באויר .הגדוד
היה נתון במצב מסובך .לפני רדת החשיכה היו הטנקים פרוסים לרוחב כל הגזרה ,כאשר כלים סוריים שנפגעו נשארו בעורפם
מבלי שהיה זמן לסרוק את השטח .הלילה היה בהיר עם כוכבים ,רעש טנקים מתקרבים נשמע מרחוק .המג"ד הזדקף והשקיף
צפונה .הוא הורה למ"פים לנצור את האש עד שהסורים יקצרו טווח ,כדי לחסוך במעט הפגזים שנותרו להם .תוך כדי מתן הנחיות
לקציניו הופיע לפתע טנק סורי ונעצר סמוך למג"ד" .אתה רואה את הטנק שלידי"? קרא המג"ד לטנק שמאחוריו" .פגע בו מהר"!
עידו מור סמ"פ ד' ,ירה על הטנק והשמיד אותו .מאוחר יותר גילו אנשים ממפקדת החטיבה ,מתחת לאותו טנק ,קצין סורי בדרגה
גבוהה ,הסתבר להם שמדובר בראש המטה של החטיבה הסורית המשוריינת שתקפה באל-על ,והוא נלקח לשבי .אלישע ,מ"פ ד',
היה עסוק בתקלה שהייתה בתותח שלו כשלפתע ראה טנק סורי נעצר במרחק  20מ' ממנו" .לא יכולתי לירות עליו בגלל תקלה",
מספר אלישע".אמרתי לטנק הקרוב לירות בו מייד פגז" .איזה פגז?" שאל אותי המט"ק .אמרתי לו" :תירה מה שיש לך בקנה".
הוא ירה פגז זרחן שפגע במיכלי הדלק של הטנק הסורי והוא מייד החל לבעור" .הטנק הזה וכלי נוסף שבערו גרמו לכך שהסורים
עצרו את ההתקפה והחלו לסגת .במשך הלילה הזה ,כמו בימים ובלילות שלאחר מכן ,הפליאו במלאכתם ,מ"פ המפקדה משה
גרטי וקצין החימוש בני בר-לב ,שדאגו לשמור על אורך הנשימה של הגדוד בכך שהביאו בזמן ,דלק ,תחמושת וטנקים והשמישו
טנקים שנתקעו עם תקלות מאחור .עם שחר ה 8-באוקטובר החל גדוד השרמנים ביום לחימה קשה במיוחד .השריון הסורי שנהדף
בהתקפת הלילה לאחור ,נערך לקראת בוקר בעמדות ,לרוחבה ולעומקה של כל הגזרה .טנקים סוריים רבים תפסו עמדות בתוך
אגם חיתל לאורך כ 1500-מטרים בדופן הדרומית שלו( .אגם חיתל הוא מאגר מים עונתי ,שהיה יבש בתקופה זו של השנה)
כלים סוריים נוספים תפסו עמדות מאחורי גדרות אבנים ועצים שהיו במקום .קרני השמש של הבוקר סינוורו את עיני הטנקיסטים.
הפלוגות החלו להתקדם לאט ,בניסיון לתפוס עמדות תצפית טובות יותר ,אך תנאי השטח ,המישורי כמעט ,וצלליתם הגבוהה של
טנקי השרמן הקשו מאוד .אף שהיה ברור למג"ד שצפוי לו יום לחימה קשה עם הסורים ,הוא לא ציפה לכמות כה גדולה של טנקי
אויב שעלו בבת אחת לעמדות ופתחו באש לרוחב כל הגזרה" .ראיתי מכיוון מזרח טנקים של עוזי ,מ"פ ג' ,נפגעים ,מפעילים עשן
ונוסעים לאחור" ,מספר אלישע ,מ"פ ד'" .השמש סינורה אותי וקשה היה לזהות מטרות ,ראיתי רק הבהקי אש מהצד הסורי .ירינו
לעבר ההבהקים ובחילופי האש הטנק של חטף פגז .הנהג והטען-קשר שלי נהרגו במקום ,התותחן איבד את רגלו ואני נפצעתי קשה
בחלק התחתון של גופי ופינו אותי לאחור ".במקום אלישע שנפצע ,מינה המג"ד את עידו מור ,הסמ"פ ,לפקד על הפלוגה .האש
הסורית החזקה ,והקושי של הטנקיסטים לפעול מול השמש ,הביאו רבים מהם לירות אש לא מדוייקת לכיוון הסורים ,לפתוח
רימוני עשן ולנוע לאחור בניסיון לתפוס עמדות טובות יותר .המג"ד שצפה במתרחש ,הבין שעליו לבצע מהלך שיחלץ את הגדוד
מהמצב הקריטי אליו נקלע" .ידעתי שאסור בכלל לחשוב על נסיגה לאחור" ,אומר בנצי פדן" .השטח אמנם לא מאפשר לשרמנים
לתפוס עמדות אש טובות ,אך הייתי משוכנע שריתוק האויב לחזית ופעולה מהירה של כוח הסמג"ד באיגוף מימין ,יכולים להכריע
את הסורים" .וכך אמנם היה .המג"ד הורה למ"פים לעצור את התנועה לאחור והפלוגות פעלו על פי התכנית שהתווה :פלוגות ב' ו-ד'
תפסו עמדות משני צידי הכביש ופתחו באש לפנים ,ואילו הסמג"ד עם פלוגות א' ו-ג' נעו ממזרח באיגוף מימין ,והחלו להשמיד
את הטנקים הסוריים שנתפסו בתוך אגם חיתל ,חשופים לחלוטין מהאגף .בהלה אחזה את הסורים ,כלים רבים שלהם נפגעו ,וכל
מי שהיה יכול -נסוג במהירות לאחור .סא"ל פדן אשר צפה שזה מה שיקרה ,הורה למ"פים להמשיך וללחוץ קדימה ולהשמיד את
הכוחות הסוריים הבורחים .ממצב של מצוקה מצאו הטנקיסטים של גדוד השרמנים את עצמם רודפים אחרי אויב מבוהל ,כשהם
ממשיכים לנוע ולהשמיד מטרות לאורך כשישה קילומטרים ,עד אשר התייצבו צפונה מרמת מגשימים ,ושם בלמו את השריון
הסורי באזור תל סאקי .בצהריים הגיעו לרמת מגשימים הכוחות הראשונים של אוגדת מוסה פלד ,וחטיבה  9כולה עברה תחת
פיקוד אוגדתו .סא"ל פדן פינה להם את הצירים והוביל את הגדוד צפונה ,לחניון לילה ,סמוך לאל-ארבעין .הגדוד התארגן מחדש,
והתברר שבשני ימי הלחימה היו לגדוד ארבעה הרוגים ומספר פצועים .הסורים לעומתם ספגו אבדות כבדות בנפש ,ועשרות
טנקים ,נגמ"שים ורכב רך אחר הושמדו.
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הקרב לכיבוש חושניה
בבוקר יום שלישי ,ה 9-באוקטובר ,נעה חטיבה  9במגמת סריקה צפונה ,כאשר גדוד הסנטוריונים הוביל מימין לכיוון חושניה ,וגדוד
השרמנים של בנצי פדן נע משמאל ,לאורך ציר המפלים .תוך כדי תנועה נתקל הכוח של בנצי במספר טנקים ונגמ"שים סוריים וירה
לעברם .הצוותים הסוריים לא גילו התנגדות ונטשו את כליהם ,נמלטים על נפשם .כאשר ראשוני הטנקים הגיעו ממערב לנחל גשור,
הוזעק סא"ל פדן עם גדודו להצטרף להתקפה על חושניה .הסתבר שהסורים הצליחו ביומיים ששהו בחושניה ,להיערך במגנן
נ"ט חזק ,בתא השטח שבין חושניה לגבעת טליה שמדרום לה .המגנן היה חפור ונפרשו בו טנקי  T-55ותותחי נ"ט בכמות אדירה.
בחזית המתחם פיזרו הסורים עשרות מוקשים ובקטעים מסוימים אף הוקמה גדר .אין ספק שהסורים ראו במקום שטח מפתח
ונערכו בו כבסיס מוצק ,שממנו יוכלו לפתח את המשך ההתקפה או לחלופין לבלום בו התקפות נגד של צה"ל .גדוד הסנטוריונים
שלא ידע על המגנן החזק שהקימו הסורים ,תקף אותו חזיתית ממערב למזרח ,ספג אבדות קשות ונסוג לאחור .המח"ט האיץ
בבנצי להיכנס עם גדודו ולתקוף שנית מאותו כיוון .מג"ד השרמנים לא ראה כל הגיון לתקוף בחופזה מערך שעוצמת האויב בו כה
חזקה .הוא החליט לנוע עם הגדוד צפונה יותר ,לאזור צומת הכבישים ,לתפוס עמדות באזור אל משתא ,ולאחר ניהול אש שיאפשר לו
להבחין בנקודות התורפה של האויב בחושניה -יחליט על כיוון התקיפה .בדרכו צפונה ,עלה זחל"ם המג"ד על מוקש ,מספר חיילים
ובהם המג"ד נפצעו .סא"ל פדן העביר את הפיקוד לסמג"ד ופונה שותת דם לטיפול בתחנת הרפואה הגדודית .מצבו לא היה מרנין,
הוא ספג רסיסים בידיו ובפניו ,שפתו התחתונה וגבת עינו הימנית היו תלויות על בלימה .הוא ביקש מהרופאים שיתפרו את הקרעים
באופן זמני ומיהר לחזור אל הגדוד .את המשך הטיפול דחה עד לאחר המלחמה .בזמן שהמג"ד היה בטיפול ,הטיל סגן מפקד האוגדה,
אברהם רותם ,על הסמג"ד יהודה ארזי ,לכבוש את יעדי האויב בחושניה במימד הצר ,מדרום לצפון ,לאחר ריכוך אווירי של מטוסי
חיל האוויר .בשעה  15:00לערך ,הפציצו מטוסי חיל האוויר את חושניה ,והסמג"ד החל בהתקפה .כוח הטנקים שהוצב בחיפוי באזור
משתא צלף במטרות סוריות ,בעוד שהוא עצמו הוביל את ההסתערות מהאגף ,מגבעת טליה ,לאורך השלוחה המובילה לחושניה.
בהסתערות נטלו חלק תשעה טנקים בלבד ,ותוך כדי ההתקפה נפגע טנק הסמג"ד ,יהודה עבר במהירות לטנק מ"פ ג' והמשיך
בהסתערות .מקלעי השרמנים ריססו את כל השטח שלפניהם ,כשהם פוגעים בחיילים סוריים ומדליקים תותחי נ"ט ומשאיות
של תחמושת ודלק .תוך כדי כך נורתה אש מטנקים סוריים לעבר הכוח המסתער .טנקי השרמן אינם בנויים לירות מתותחיהם תוך
כדי תנועה ,ולכן אחדים מהם עצרו ,השיבו אש לעבר הטנקים הסורים ,והמשיכו בהסתערות .בעקבות ההתקפה של הסמג"ד,
המערך הסורי התמוטט ,ועשרות חיילים סוריים נראו בורחים ,כשהם נוטשים את הכלים והעמדות שלהם .המג"ד שחזר בינתיים
וחבר אל הטנקים שבחיפוי ,ראה את כוח הסמג"ד פורץ לתוך חושניה ובתיאום איתו ,הכניס להתקפה גם את הפלוגות שבחיפוי,
להשלמת כיבוש היעד ,כולל השטח עד גבעת פזרה.
עם רדת החשכה ,כינס המג"ד את הגדוד לשתי שורות ,משני צידי הכביש שבין חושניה לגבעת פזרה ,ואז ארע אירוע מוזר .מספר
קצין המבצעים של החטיבה ,רפי נוי" :נסעתי בעקבות הגדוד ועצרתי ליד בנצי .פתאום ראיתי המון משאיות עוצרות לידנו .לקח לי
רגע להבין שמדובר במשאיות מלאות בחיילים סורים שכנראה חשבו שמדובר בטנקים שלהם .אני מעריך שהיו שם כ 200-חיילים.
הם הסתכלו עלינו ,אנחנו הסתכלנו עליהם ,והמצב היה מביך מאוד .לא היה עליי נשק באותו רגע .לקחתי מבנצי את הקלצ'ניקוב שלו,
וכדי שלא לפגוע בכלים שלנו ,רצתי לכיוון המשאית הראשונה והתחלתי לירות עליה מטווח קצר ,בתקווה שכל המשאיות יברחו
משם .אך לא זה מה שקרה .חיילי הקומנדו קפצו מהמשאיות ,והחלו מטפסים על הטנקים .התחילה מהומה גדולה .הטנקיסטים
ירו מתוך הטנקים והסורים ברחו לכל הכיוונים .רצתי בחזרה לזחל"ם שלי וגיליתי להפתעתי שנכנס לתוכו חייל סורי .קשרנו את
ידיו ורגליו וסחבנו אותו אתנו חצי לילה" .המג"ד הורה להניע מנועים ,להתרחק מהכביש ולהדליק את המשאיות שלא הספיקו
לברוח .למג"ד היה ברור שבחושניה נשאר עדיין אויב ויש צורך להישאר במקום ולטהר אותו בהקדם .הוא דרש לקבל אספקת דלק
ותחמושת ,אך בניגוד לדעתו נאמר לו שעליו לנוע דרומה כארבעה ק"מ ,שם יוכל להתארגן ולחנות בלילה .בלית ברירה ,נסעו
השרמנים דרומה ,כשהארטילריה הסורית מלווה את השדרה באש כבדה .בחניון הלילה שבין תל פארס לחושניה ,הצטייד הגדוד
מחדש והכין את עצמו ליום המחרת .בבוקרו של יום רביעי ה 10-באוקטובר ,נע הגדוד בחזרה לכיוון חושניה .ואכן כפי שחשש
המג"ד ,החיילים הסורים שנותרו בשטח התארגנו מחדש באזור חושניה וחידשו את האש כשהם יורים לכיוון הטנקים התוקפים.
אך הפעם האש הסורית לא היתה מדויקת ויעילה ,מאחר והטנקים הסורים לא התמקמו בעמדותיהם הקודמות לכיוון מערב ,אלא
הסתתרו בתוך הבתים הנטושים הפזורים בשטח ,מצב שהקשה עליהם לצודד את תותחיהם .ההתקפה החוזרת עברה הפעם
בהצלחה ,להוציא פגיעה ישירה שחטף הטנק של מ"פ ג' ,עוזי ,מפגז שנורה לעברו מכיוון גבעת פזרה .הטען-קשר נהרג ועוזי
נפצע קל בגבו ופונה לאחור .לאחר שקיבל טיפול ,חזר עוזי לפקד על פלוגתו.
לאחר שכיבוש חושניה הושלם מחדש ,הורה המג"ד להיערך להגנה לכיוון מזרח ,סמוך לגבעת פזרה .בעוד הפלוגות מתארגנות בשטח,
נסע בנצי בג'יפ וליד חושנייה נורה עליו לפתע פגז אר פי ג'י שהחטיא אותו אך במעט .הוא חזר לאחור כ 30-מטר ובכניסה לשטח
ראה חייל קומנדו סורי ,עם מטול אר פי ג'י מסתתר בתוך מעביר מים" .אמרתי לעצמי" ,מספר בנצי" ,זה חייל עם ביצים .לקחתי אותו
איתי ודאגתי שיפונה למכלאת שבויים" .בצהריים נראו טנקים סוריים מסוג  T-62כשהם נעים ממזרח לכיוון הגדוד .המג"ד הורה
למ"פים להיות בכוננות לפתיחת באש ולהמתין לפקודת ירי .הוא עקב בדאגה אחר טור הטנקים שהלך והתקרב לעברו ,בניסיון
להבין את פשר תנועתם .טנקי  ,T-62בעלי תותח  115מ"מ האימתני ,היו הטנקים המתקדמים ביותר שהיו באותה תקופה לצבאות
ערב .מולם ניצבו עתה השרמנים ה"עתיקים" שלו" .הייתי משוכנע שיש כאן טעות" .אומר בנצי" ,פעימות הלב שלי גברו .ידעתי
שהסיכוי היחידי שלנו זה לפתוח עליהם באש מטווח קצר.
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חיכיתי שהם יתקרבו עד למרחק מאות מטרים מאיתנו ,ואז הוריתי למ"פים לעלות לעמדות ירי ולפתוח באש .מעוצמת האש
שנפתחה עליהם ,הם נעצרו ,סובבו את הטנקים לאחור והחלו לסגת .לדעתי ,אף פגז שלנו לא חדר את השריון שלהם" .סא"ל פדן
דיווח לחטיבה על האירוע החריג ,שהסתיים למזלו בטוב .אך לא עבר זמן והוא קיבל פקודה שנראתה לו תמוהה -לחצות את
קו הגבול ,ולהמשיך בניצול ההצלחה ולרדוף אחרי טנקי ה T-62-לכיוון כודנה" .הבנתי שאף אחד שם למעלה לא יודע במה המדובר,
והודעתי שלהערכתי הגדוד שלי לא בנוי למשימה הזאת" .מספר בנצי" .לאחר שחזרו על הדרישה בשנית ,הודעתי באופן ברור וחד
משמעי שזה לא יבוצע -וירדו מרשת הקשר שלי" .בערב אורגנו הכוחות מחדש ,לקראת הבקעה לתוך שטח סוריה ,והגדוד במסגרת
החטיבה עבר מאוגדת מוסה פלד לאוגדת דן לנר.
ב 11-באוקטובר חצה הגדוד את הקו הסגול סמוך לקוניטרה והשתתף בשורה של קרבות מול הסורים והעיראקים .שיאם של
אותם קרבות היה ב 13-באוקטובר ,כשהשרמנים של הגדוד בלמו והשמידו את חוד השריון של כוח המשלוח העיראקי ,וזאת
מבלי ששום טנק של הגדוד ייפגע .גדוד המילואים  377נשאר להחזיק את הקו במובלעת הסורית במשך מספר חודשים ,ורק
בסוף מאי  1974שוחררו הלוחמים לביתם.

ניתוח הסיבות להצלחת הגדוד
גדוד השרמנים לחם במשך ארבעה ימים רצופים בהדיפת הסורים מתוך רמת הגולן ,ובמשך שבוע נוסף השתתף בקרבות בתוך
המובלעת הסורית .עם טנקים מיושנים ,מול שריון סורי עדיף ,הצליח הגדוד לבלום כוחות סוריים עדיפים באזור אל-על ולסייע
בכיבוש דרום רמת הגולן מחדש .הגדוד השמיד עשרות טנקים ,עשרות נגמ"שים ומשאיות ,ופגע במאות חיילים סורים .לגדוד היו
בתום המלחמה  15הרוגים (מהם שמונה במובלעת הסורית) וכמה עשרות פצועים .איכות הלוחמים ורוח הלחימה ,הם שעמדו לצד
המג"ד בהנהיגו את הגדוד להצלחות שהיו .החומר האנושי היה מעולה .האנשים הכירו זה את זה במשך שנים של אימונים וקרבות,
ונוצרה אחוות לוחמים ומוטיבציה שבאו לידי ביטוי מלא במשך הלחימה .הם ניהלו אש מול טנקים עדיפים ,כשהם מתמרנים כל הזמן
לצורך קיצור טווחים והגעה לאגף שלהם .הסיוע ההדדי בין הפלוגות פעל למופת ,ובלט במיוחד בקרב הבלימה באל-על ובהתקפה
לכיבוש חושניה .במהלך הקרבות נפגעו חיילים ומפקדים ,ורבים מהם חזרו מבתי החולים והצטרפו לגדוד להמשך הלחימה.
המוטיבציה הגבוהה בגדוד נבעה בין השאר מכך שהחיילים ידעו שכל משימה שבנצי מקבל -הוא שוקל היטב כיצד לבצע אותה עם
מינימום נפגעים .האירוע הקטן בכניסה לחושניה ,כשבנצי חזר עם הג'יפ ושבה את חייל הקומנדו הסורי שירה עליו ,ממחיש עד כמה
חשוב היה לו לוודא שהשטח שנכבש יישאר נקי מאויב ,כך ששום חייל של הגדוד לא ייפגע מאוחר יותר .הרמה המקצועית של אנשי
הצוות ,אנשי החימוש והמפקדה ,הייתה גבוהה ביותר .הלוחמים הפיקו מהטנקים את המירב .טנקים שנפגעו או נעצרו בגלל תקלות
טכניות ,הוחזרו לכשירות תוך זמן קצר וחזרו לפלוגותיהם .רכב שלל ,שכלל בין השאר ג'יפים ומשאיות ,נלקח לקואופרטיב בית שאן-
חרוד ,נצבע שם בצבעי צה"ל ,ותוך יום-יומיים חזר לשרת את הגדוד .התמצאות המפקדים בשטח הייתה ברמה כה גבוהה ,שהם לא
נזקקו כלל למפות .כולם הכירו כל גבעה ודרך ברמת הגולן ,עובדה שהגבירה את הביטחון ,יצרה שפה משותפת ואפשרה בסופו של
דבר לנצל נכון את תוואי הקרקע ולפעול ביעילות ובמהירות מול האויב .תצפיות ותכנונים רבים נעשו על הגזרה הסורית ,והגדוד
הגיע בקלות יחסית לכל מקום שנדרש במובלעת הסורית .את מחלקת הסיור של הגדוד הפעיל המג"ד בעיקר כדי להוביל לכיוון
הגדוד אספקה וכוחות שנתקעו מאחור .לתבונה הטקטית של המג"ד היה חלק חשוב בהצלחה .כבר ביום הראשון הבין בנצי פדן
שהוא חייב להיערך באזור אל-על לרוחב כל המיצר ,כדי שהסורים לא יפתיעו אותו ויחדרו דרכו דרומה למורדותיו הדרומיים של
הגולן ,בואכה עמק הירדן .הוא הפעיל את הגדוד עם שתי פלוגות מול ציר הכביש ועם שתי פלוגות נוספות פעל ממזרח .כדי לגשר
על הפער האיכותי שהיה לטובת הטנקים הסוריים ,הוא דרש לקצר טווחים ולירות על צידי הטנקים בהצלבה -טנקים שהיו באגף
המזרחי ירו לכיוון הכוחות הסוריים שהיו בצד המערבי ,ולהיפך .הקרב בבוקר ה 8-באוקטובר היה קשה מאוד מבחינת הגדוד .בלחץ
של שריון סורי עדיף ולחימה מול השמש המסנוורת ,החליט המג"ד להעסיק את האויב באש מהחזית ,ועם שתי פלוגות טנקים
ביצע איגוף מימין ,כשהשריון הסורי לכוד בתוך אגם חיתל .מהלך זה יצר מצב שבו השרמנים ירו על הטנקים הסורים מהאגף,
מכיוון מזרח למערב ,כשהשמש נמצאת הפעם בגבם ומקשה על הסורים .היה זה אחד המהלכים שהביאו לתפנית הגדולה בלחימת
הגדוד .הסורים ברחו ,וה"דלת" לכניסתה של אוגדת מוסה פלד נפתחה .גם בקרב בחושניה הוכיח המג"ד תבונה טקטית ולא היה מוכן
לתקוף חזיתית כפי שהורו לו .אמנם הוא נפצע ולא הוא זה שהחל את ההתקפה המוצלחת ,אך הסמג"ד ,בהכוונת סגן מפקד האוגדה,
תקף את מגנן הנ"ט הסורי מהאגף ומוטט אותו לחלוטין .הסמג"ד יהודה ארזי ,מעיד על בנצי המג"ד" :הייתה לו מנהיגות בלתי רגילה.
מבחינה טקטית סמכתי על השיקולים שלו ,הוא לא אהב הסתערויות חזיתיות של פרשים .הוא דרש התנהגות מבצעית מלאה ,תנועה
עם רגל על הקרקע ותקיפת האויב בנקודות התורפה שלו" .סא"ל בנצי פדן ,כמפקד ,נסך בטחון רב בכולם .הוא נתן דוגמא אישית
והנהיג את הגדוד בקור רוח ובנחישות .המפקדים והלוחמים נתנו בו אמון מלא וסמכו עליו בכל החלטה שקיבל .עוזי קרן ,מ"פ ג',
שעמד לקבל פיקוד על גדוד אחר בחודש בו פרצה המלחמה ,אומר" :שמחתי שיצא לי להיות תחת פיקודו של בנצי פדן .במצבים
בהם היינו מותשים והיה לחץ אדיר ,הוא הצליח לנסוך ביטחון ולהפיק מכולם את המירב .כאשר נפצעתי ופוניתי לאחור ,הרגשתי
שאני חייב לחזור ולהלחם עם חיילי הגדוד ,וכך עשיתי" .ואלישע שפירא ,מ"פ ד' ,שנפצע קשה ביום השני של המלחמה ,אומר:
"הייתה לי הערכה רבה לבנצי ,וראיתי בו מג"ד למופת .היה לו שילוב של חושים מחודדים ,יכולת קבלת החלטות ויחסי אנוש טובים,
והוא השרה על כולם ביטחון רב".
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מאת אריה יצחקי  -פורסם בתאריך  23בנובמבר 2011
בשנים האחרונות יש ניסיון של חטיבה  188לעשות צדק היסטורי ולקבוע שיש להם חלק לא פחות חשוב מחטיבה  7בהכרעת
הקרב בצפון הגולן  -עמק הבכא.
ההיסטוריון אריה יצחקי ששוקד בימים אלה על ספר חדש ,חושף בראיון אישי שמי שבאמת בלם את הסורים בגולן היו דווקא
אנשי מילואים שהתמודדו מול כמות אדירה של טנקים סורים במרכז הגולן ולא בצפון הגולן ,במה שמכונה הקרב על חושניה.
יצחקי אמר כי מדובר בטעות שהשתרשה במשך שנים" ,אם תשאלו אנשים משכילים בישראל מהו הקרב שהכריע את המלחמה
בגולן במלחמת יום הכיפורים? הסיכויים ש 99-אחוזים מהם ישיבו לכם :מערכת "עמק הבכא" בין  9 - 6באוקטובר ,ובעיקר הקרב
ב 9 -באוקטובר  ,1973בו בלמה חטיבה  7בפיקוד אל"מ יאנוש בן-גל ומג"ד  77סא"ל אביגדור קהלני את מתקפת השריון הסורי".
לדבריו ,מי שבאמת הכריע את הקרב בגולן היו כמה אנשי מילואים שמסרו את נפשם ושתרומתם נעלמה משום מה מספרי
ההיסטוריה" .בתשיעי באוקטובר  1973כמה שעות מאוחר יותר לשלב הסופי של הקרב בעמק הבכא התנהל כ 20-ק"מ דרומה
משם הקרב בו הוכרעה באמת המלחמה בגולן  -קרב חושניה .על קרב זה איש כמעט לא שמע  -והסיבה  -ליקוי ביחסי ציבור".
"ראוי להפנים נתון בסיסי .מול חטיבה  7ושרידי  188בגזרת צפון הגולן היו  170טנקים סוריים .מול חטיבות המילואים  -חטיבה 9
וחטיבה  ,679בגזרת חושנייה-רמתנייה היו  700טנקים סוריים ,כלומר פי ארבעה" ,ציין יצחקי.
"לקרב עמק הבכא היו יחסי ציבור מופלאים .קודם כל הכתבות של רנן שור בעיתון 'במחנה' שהפליא לתאר את 'הקרב הגורלי
שהציל את מדינת ישראל מחורבן' .אחר -כך הספר של אביגדור קהלני 'עוז  '77שהפך לרב מכר חסר תקדים .גבורי 'עמק הבכא'
הפכו לגיבורים המוכרים ביותר ולסמל הגבורה במלחמת יום הכיפורים .בשטח הוקם אתר הנצחה גדול עם אנדרטה מרשימה
שאליו מגיעים עשרות אלפי מטיילים כל שנה ,מרביתם במסגרת פרויקט 'בעקבות לוחמים' שמנהל אביגדור קהלני".
יצחקי אמר כי "על הקרב המדהים של חטיבת השריון מילואים  9בחושניה ,נכתב בקיצור נמרץ ובצורה חלקית רק בספר של
החטיבה 'מהלם ההפתעה -להכרעה בקרב' שכתב יהושע כהנא ופורסם בשנת  1977כפרסום פנימי לחיילי החטיבה בלבד.
בשטח אין לו סימן וזכר ,אין אנדרטה ,אין ציון ואין אפילו שלט פשוט".
"כשפרסמתי את הסיפור לראשונה לציבור הרחב בשנת  – 1988בספרי 'בעקבות לוחמים' – מדריך לאתרי גבורה בישראל (הוצ'
מודן) הייתה התגובה הפתעה מוחלטת .כשהובלתי קבוצות של מטיילים לשדה הקרב בין תל טליה (היום בתחום המושב קשת)
ובין שרידי העיירה חושניה שאלו אותי תמיד מה הסיבה לעיוות ולטיוח? כיום כארבעה עשורים אחרי המלחמה ההיא הגיעה
העת לעשות צדק היסטורי ללוחמי החטיבה של אל"מ מוטקה בן -פורת ובעיקר לאנשי גדוד טנקי השרמן  377של סא"ל בנצי
פדן ,ולסמג"ד רס"ן יהודה ארזי מקיבוץ עין החורש ,שהוביל לנצחון המוחץ בהסתערות תשעת טנקי השרמן שלו 'על החיים ועל
המוות' ,הסתערות שמוטטה מתחם של דיביזיית שריון סורית מוגברת".

פאתי הכפר חושניה בתמונה שצולמה לאחר המלחמה .מימין המסגד המפורסם.
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מאת שלמה מן
הופעת טנקים ישראלים על הדרך שבין קלע לזעורה השפיעה על התמוטטות המערך הסורי * סיפורו של גדוד  377בפיקודו
של אמנון חינסקי ,שהתכונן היטב לפריצה לרמה ועשה את המוטל עליו ביעילות ,במינימום נפגעים – ובלי צל”שים.
בסערת הקרב שגוועה לאחר מלחמת ששת הימים נצרבו בזיכרון הקולקטיבי אותם קרבות מרים ברמה הסורית ,שהסתבכו
והתארכו ,ולצד מעשי גבורה ונחישות היו רצופים בהחלטות תמוהות ומוטעות .מלחמות גנרלים על תהילה וכבוד הפכו אותם
לאבני דרך בהיסטוריה הצה”לית .בצד ,בדרך כלל שכוחות וזנוחות ,נותרו פעולות שבוצעו כמתוכנן ובמינימום נפגעים .האתוס
הלאומי שלנו משמר את זכרונם של היחידות והמפקדים שהסתבכו בקרבות כושלים ,או מרובי קורבנות ,בעוד שמעשי היחידות
שביצעו את משימותיהן כראוי לא זכו לאזכור באתוס הגבורה הלאומי.
אחת מהן היתה של גדוד שריון  377מחטיבה  ,37בפיקודו של סא”ל אמנון חינסקי ,שפרץ בציר המרכזי אל דרך הנפט בתוואי שבין
קלע לזעורה ,ממזרח לגבעת האם .זו היתה פעולה שנועדה לתקוע טריז במעלה הרמה ,לגרום לסורים להפנות כוחות להגנת מוצבי
הקו השני ובכך לסייע לגולני במאמץ העיקרי לכיבוש מוצבי החזית .יצוין כי פעולת ההסחה האמיתית התנהלה מוקדם יותר דרומה
משם ,באיזור דרדרה (צפונית לגדות) ,על-ידי חטיבת חי”ר במילואים בפיקודו של אל”מ מנו שקד.
טביעות השרשראות של הטנקים ניכרו היטב לאורך הגזרה .גדוד ( 266של חטיבה  37בפיקודו של אל”מ אורי רום) פרץ מזרחה
בציר גונן-רוויה ,גדוד  278עלה דרך דרבשיה ,גדודי  129ו( 377-חטיבה  8מוקטנת של אל”מ אלברט מנדלר) פרצו מגבעת האם
אל זעורה וקלע ,וחטיבה ( 45אל”מ משה בר כוכבא) הסתערה בהמשך מכיוון רמת הבניאס.
 ,377גדוד לוחמים במילואים ,גוייס ב 19-במאי  1967והתמקם ליד עראבה כשהוא עוסק בתרגולות ובאימון לפריצת יעדים סובייטים.
בהמשך נסע לעין זיתים (על שרשראות) ,שם בוצעו סיורים מדרגות מ”פ ומעלה כדי ללמוד את דרכי הגישה השונות ברמת הגולן
הסורית .באותם ימים קיבל הגדוד את פלוגת צידון –  15טנקי צנטוריון ,שהתמקמה באליפלט .ההכנות לפעולת תוכנית 'מקבת'
לכיבוש הרמה בוצעו ברצינות מרובה :הגדוד תירגל נהיגה לילית בעליות קשות ,ציון מטרות ופקודות אש ,ויחידת הסיור הכינה
את דרכי הגישה לטנקים לעלייה לרמה.
עם פרוץ מלחמת ששת הימים התמקמה מפקדת הגדוד במשטרת נבי יושע ליד חטמ”ר  .3הגדוד מנה את פלוגה ו’ בפיקודו של
רס”ן אהרון לישנסקי (אליושקה) ,פלוגה ה’ – רס”ן עמי לב טוב ,פלוגה פ’ – רס”ן יעקב נויפלד ,פלוגה ז’ – רס”ן זאב נמיר ,פלוגת
חרמ”ש ח’ – רס”ן גד ארז ,פלוגת מפקדה וסיוע – רס”ן משה גבריאלי (פייפ).

גדוד  377מסתער ברמה.
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ב 6-ביוני השתתפו פלוגות הגדוד בהדיפת ההתקפה על קיבוץ דן .פלוגה ז’ התמקמה מול רמת הבניאס וירתה אל טנקים סורים
שגלשו מטה .המג”ד חינסקי סיפר כי שדה האש של הפלוגה כמעט שלא נראה בגלל האש שאחזה בשדות והעשן הרב ,בנוסף
לאבק של תנועת כוחות ישראלים מדרום .ההתקפה נהדפה לקראת הצהריים .כשמונה עד עשרה טנקים סורים נפגעו ,חלקם
נותרו שרופים בשטח .כל אותה עת שמרו מוצבי תל חמרה ועזזיאת על שקט.
ב 7-ביוני נראה היה כי פיקוד צפון מצטרף ללחימה .חטיבת גולני קיבלה פקודה לתקוף בשעה  16:00באיזור הבניאס ,תל חמרה ותל
עזזיאת ('מקבת  .)'6גדוד  377קיבל הוראה לנוע לחורשת טל ולהיערך שם .הכביש היה עמוס בכלי רכב שהסיעו את חיילי גולני.
בשעה  15:00הופגז הכביש באיזור החורשה .סמוך לשעה  16:00בוטלה הפקודה ורוב הטנקים של  377הוחזרו לקרית שמונה לחניון
באיצטדיון הכדורגל ,כדי שיהיו מחוץ לטווח האש .ביטול המבצע היה החלטה של רבין ודדו ,שקיבלו אישור ממשה דיין לפעולה
מוגבלת לעומק של כ 5-ק”מ בלבד .לאחר מחשבה נוספת ,דדו לא ראה טעם בפעולה כזו .הוא רצה את כל הרמה או שום דבר .הוא
והרמטכ”ל החליטו להמתין יום נוסף בתקווה ששר הביטחון ישתכנע ללכת על “מלקחיים” – כיבוש כל הרמה עד קונייטרה.
הסבלנות השתלמה.
לקראת חצות ה 8-ביוני קיבל חינסקי פקודה דרך חטיבה  1להגיע בשעה  3:00לפנות בוקר (של ה 9-ביוני) למשטרת ראש פינה
לפגישה עם מח”ט  ,8אלברט מנדלר ,לצורך מעבר הגדוד ת”פ החטיבה .בפגישה הוסבר לחינסקי ולקציניו כי המשימה היא הבקעת
המערך הסורי ממזרח לגבעת האם ,כיבוש מערך זעורה והגעה לכביש מסעדה-קונייטרה .חלוקת הגדוד היתה :פלוגות ו’ ו-ז’ יופרשו
לטובת גולני בכיבוש עזזיאת-פאחר ,פלוגה ה’ תעבור לגדוד חרמ”ש של חטיבה  8ויתר טנקי הגדוד ינועו אחרי הכוח של סא”ל
אריה בירו על ציר גבעת האם ,גור אל עסכר ,נעמוש ,זעורה ומשם לכיבוש המוצבים ( 9154 ,9151 ,9133 ,9136ממזרח ומצפון
לעין פית ,מזרחית מעל תל פאחר) .בשעה  5:30בבוקר יצאו מנדלר וחינסקי לתצפית על השטח.
כדאי לשים לב שב 3-לפנות בוקר לצה”ל לא היה עדיין אישור לתקוף .יתרה מכך :בישיבת ממשלה שכונסה ערב קודם הוחלט
שלא לפעול ,בעיקר בשל התנגדותו של דיין .אלא שהמח”טים והמג”דים הוקפצו כבר לפנות בוקר וקיבלו שוב את המשימות
שהיו מוכרות להן .האם דדו ידע משהו שמשה דיין עוד לא ידע? בשעה  7:00צילצל דיין לדדו והורה לו ללכת בכל הכוח מזרחה.
מבצע מקבת היה מוכר היטב לקציני  ,377כמו גם השטח מתוך תצפיות וצילומי אוויר .ההכנות נמשכו כשלושה שבועות :חינסקי
סיפר בעדותו בסיום המלחמה“ :קציני הפלוגה יצאו לסייר בגזרה כדי למצוא צירי תנועה קצרים ומעברים על-פי יובליו של נחל דן,
ואיתור גזרות לאפשרות של תנועת שריון אויב .הקצינים בחנו עמדות בשוקה (צפונית לתל דן) ,דפנה ,דן ,שאר ישוב וכפר סאלד,
שמיר וגונן ,בעזרת הדרכה של אנשי הישובים ובסיוע מג” ד  .34בפרק זמן זה הוכשרו  16עמדות טנקים על תל דן עבור שתי מח�ל
קות .מט”קים ותותחנים צפו ולמדו את השטח וארגנו כרטיסי טווחים ,בין  400ל 3,000-מ’ אל המוצבים הסוריים בנוחילה (מול תל
דן) ,חורשת הזיתים במורשבה ,תל חמרה ,רמת הבניאס ותל עזזיאת”.
אהרון לישנסקי ,מ”פ ו’ ,מספר השבוע“ :עשינו הכנה מאוד טובה .אני עצמי זוכר שהתלבשתי בבגדי פלח כדי לטפס ולעלות
למעלה כמה שיותר על מנת לבדוק דרכי גישה באיזורים שמהם נצטרך לתקוף .הסתובבנו בשטח די הרבה כי ההמתנה למלחמה
נמשכה ונמשכה ולא היה מה לעשות” .לישנסקי זכר את שדות פרחי הבר המרהיבים ביופיים“ :אני חיפשתי דרכים איך לעקוף
אותם כדי לא לפגוע בפרחים ,ככה היינו אז”.
בוקר ה 9-ביוני  .1967כדאי לשים לב לעדותו של לישנסקי בתחקיר שלאחר המלחמה .הוא סיפר כי בשעה  ,7:45כלומר כחצי
שעה אחרי שהפקודה לתקוף את הרמה הסורית ירדה מפיקוד צפון אל הכוחות – “נקלט בקשר-שדה ערבי שאומר כי יש לצפות
להתקפה מצד ישראל בשעה  .9:00ידיעה זו תאמה את שעת ה-ש’ של מקבת כפי שהיתה ידועה לנו .דיווחנו על כך לחטמ”ר 3
ולמג”ד  .”377לישנסקי ,ממרום  46שנה ,זוכר את האירוע“ :זה היה למעשה דיווח בשפה הרוסית .אני מבין רוסית ומה ששמעתי
היה דיווח שתהיה תקיפה ישראלית בשעת בוקר .זה היה משהו הזוי לחלוטין ,אני לא הבנתי מאיפה הם יודעים ,אולי היתה זליגה
בקשר שלנו” .כמו שחיילי גולני ושריון סיפרו כי בעת שנעו לגבעת האם לתחילת הפעולה ,הם שמעו היטב חילופי דברים בקשר
הסורי ,אפשר להניח שגם ההקשבה בצד הסורי-רוסי לנעשה בישראל פעלה היטב.
קו ההתחלה של הגדוד נקבע בדרך מקרית שמונה לשדה נחמיה בכניסה לבית הלל .בסביבות השעה  11:00ניתנה הוראה לנוע
בעקבות גדוד  129של סא”ל בירו .כוח  377מנה את פלוגות פ’ ו-ח’ ,חפ”ק שכלל שני טנקים ,זחל תאג”ד וטנק חילוץ .חינסקי
מתאר את ההגעה לגבעת האם כסיוט“ :צפיפות רבה ,הפגזה כבדה ותנועה איטית”.
בגבעת האם הופנו פלוגות ו’ ו-ז’ לכיבוש בחריאת ,תל עזזיאת ותל פאחר .על חלקה של פלוגה ז’ – כוח החוד של גולני בכיבוש תל
פאחר ,כבר נכתב כאן .פוסט זה עוסק בפעילותו של הגדוד על ציר הנפט ומזרחה .עיקר גדוד  ,377עם פלוגה פ’ בחוד ,נסע בעקבות
חטיבה  8כשלפניו יחידת הנדסה מתוגברת בדחפורים .מיד עם התחלת התנועה נורתה אש ארטילרית של מרגמות  120מ”מ שגרמה
לעיכוב של  15דקות .מספר זחלים נפגעו פגיעות ישירות וחיילים נהרגו ונפצעו (ביניהם רס”ן מויש חביב ,סמג”ד במילואים).
נעמוש וגור אל עסכר נכבשו בקלות ,התנועה היתה שוטפת ,אבל איטית בגלל העליות התלולות והנסיעה בציר אחד בלבד.
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בהמשך נקלע גדוד  129להפגזה כבדה ובעקבות כך טעה בניווט :במקום לנוע לכיוון זעורה הוא נסע לעבר הכפר סיר א-דיב ,שם
נתקל באש עזה מטווח קצר וספג אבידות כבדות ,כולל פציעה קשה של המג”ד בירו .על הקרב הזה עוד יסופר כאן.
גדוד  377התפצל בינתיים מגדוד  129ועלה בלי טעויות ובלי בעיות אל ציר הנפט ,פנה צפונה ונע אל זעורה הדרומית“ .תנועה
זו” ,סיפר חינסקי“ ,נעשתה על פי הוראת המח”ט ,וזו היתה סטייה של  180מעלות מהתכנונים המקוריים” .בדרך הורה המח”ט
להפסיק להסתער ולהמשיך על ציר הדרך דרומה לעבר הכפר ג’וב אל מיס .פלוגה ח’ הופנתה לטיהור משלטי זעורה הדרומית
וליצירת בסיס מוצק לגדוד .כאן נפגעו שני טנקים על ידי בזוקה ,אחד מהם טנק סמג”ד ,שבו נהרגו שניים ונפצעו שלושה .השני
שנפגע היה טנק מ”מ מפלוגה פ’ ,שממנו הצליחו אנשי הצוות להיחלץ כשהם פצועים קל .הטנק נדלק ונשרף .במקביל נלקחו 30
שבויים על-ידי צוותי טנקים אחרים.
מעט קודם לכן ,פלוגה פ’ עברה את איזור עוקדה (במעלה הרמה ,דרומית-מזרחית לכפר סאלד) ,שם התקבל דיווח כי טנקים
של גדוד  129נתקלו באש עזה וכל התקדמות הכוח הואטה .מחלקה  4התפרשה באגף שמאל של הציר ,יתר הכוח המשיך לנוע
לכיוון סיר א-דיב .בנקודה זו התקבלה פקודה לנוע לזעורה בציר הנפט .מחלקה  1נשארה באיזור סיר א-דיב ועזרה לגדוד 129
בפיצוח עמדות באיזור  .8160כאו נתקלו הטנקים באש רצינית מקלעה ,דבר שאילץ את הכוח להתעכב על מנת לשתק את האש.
בשלב זה הוביל הסמג”ד רס”ן בן ציון פדן לעבר הכפר זעורה ,שהיה נטוש .המעבר היה בשדרה תוך ירי מקלעים והתקדמות אל
המוצבים  9102 ,9101 ,9106על ציר כלבת-טלק .באיזור זה היה כוח של פלוגה סורית מינוס עם נשק נ”ט .טנק של סמג”ד ,סמ”פ,
מ”מ  2והעיקרית של חטיבה  8נתקלו באש חזקה של מק”בים ובזוקות.
בתקרית זו נהרג עמי לב טוב מ”פ ה’ ונפצעו גם קצין הסיירים והסמג”ד .האחרון ירד מהטנק ,התייצב מאחורי גל אבנים ועל אף
שהיה פצוע כיוון את יתר הכוח להמשך הדרך .הכוח התקדם תוך אש מדוייקת וחזקה ,ושימוש בכל אמצעי הנשק ,כולל עוזים
ורימונים ,וביצע טיהור תעלות מעל הטנקים .בפלוגה טענו אחר כך כי אפשר היה לקצר את משך הכיבוש אם היה מוכנס לקרב
כוח חי”ר או חרמ”ש לטיהור התעלות והעמדות .ראוי לציון שהתנועה מעוקדה עד סוף היום היתה של טנקים בלבד.
אחרי קרב קצר נשברה ההתנגדות במוצב ,אולם הסורים יצאו מהעמדות וניסו להשליך רימונים לתוך הטנקים ולצלוף במפקדים.
בקרב זה נפצע מ”מ  2בכדור בכתפו והתותחן שהחליפו בפיקוד נפצע בגבו .בשלב זה החלו הסורים לסגת והנותרים נלקחו בשבי.
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כשהכוח החל להתארגן לקראת המשך התנועה התגלה טנק  T-34דרומית מערבית לג’וב אל מיס ,הוא הושמד על-ידי  2ב’ .עם
תחילת המשך התנועה נפגע הטנק האחרון בטור ( 1ב’) ,שהיה ללא צידוד הידראולי ,על-ידי חוליית בזוקה שלא התגלתה קודם.
הצוות יצא וחיסל את החוליה עם מקלע  0.5ועוזים .חוליית בזוקה נוספת שהחלה לסגת ירתה על מ”מ  3מאחור אולם לא פגעה
וחוסלה על-ידי פגז נפיץ .התקדמות הכוח התעכבה בגלל הסתבכות בתעלות וסמ”פ ומ”מ  3נשארו לבד ,הם נעצרו וחיכו לכל
הכוח .בשלב זה התקבלה הוראה מהמח”ט להמשך התקדמות לכיוון ג’וב אל מיס וקלעה .בהתקרב הפלוגה לקלעה ,כ 200-מטר
לפני הבתים הראשונים ,הופיע מצד שמאל משמיד טנקים ומטווח  300מטר ירה ירייה אחת לטנק המוביל ,פגע ,אך חוסל מיד
על-ידי שלושת הטנקים הראשונים (סמ”פ ,מ”מ  3וגור  .)3מח”ט  8פקד ליצור קשר עם גדוד  129שהיה צריך לעלות על קלעה
ממערב .טנק סמ”פ נע כמה מאות מטרים לקצהו הדרומי של הכפר ופגש את כוח מגדוד  129שסבל אבידות קשות ונותר עם
שני טנקים בלבד .על הכביש בטווח  600מטר התגלה משמיד טנקים סורי שחוסל מיד .יש לציין שתחילה לא זוהה הכוח של
חטיבה  8בקלע ולא נוצר עימו קשר .כשטנק סמ”פ נע על מנת ליצור איתו קשר נורו לעברו מספר צרורות .במקביל הזחלים של
עיקרית החטיבה ירו אף הם לעבר הטנקים של חטיבה  .8לא היו נפגעים בתקרית הזו של אש דו”צ.
במשך כל הלילה נשארו חיילים סורים רבים בכפר .על אף זאת לא נשלח כוח מתאים לטהר את הכפר עוד בלילה .הכפר טוהר
רק למחרת על-ידי מחלקת חרמ”ש אחת .הדרי“ :עם חשיכה קיבלנו הוראה לחזור למרכז הכפר והפנו אותנו לחניון לילה במשלט
 .9106ליד בית הקברות היו לי שישה טנקים וכשירדנו לחניון היו לי חמישה בלבד .השארנו טנק עם זחל פרוש” .הפלוגה ריכזה
שבויים וכלאה אותם במשלט .במהלך הזמן הזה נפצעו לכוח שלושה אנשים ,ששניים מהם פונו בהליקופטר .בלילה נשלחה מחלקה
 1לטהר את קלע ונשארה לאבטח את מפקדת הגדוד והחטיבה .שאר הכוח עסק בהכוונת דרגים ליחידה ,ריכוז טנקים תועים בעיקר
מגדוד בירו ,קליטת גדוד קרן לצורך התארגנות להמשך תנועה מזרחה ,קליטת הליקופטרים לפינוי פצועים ,שמירה על שבויים,
איסוף חומר מודיעיני רב שנמצא במתחמים וריכוז ראשון של נשק שלל.
הלחימה למחרת ,יום שבת ,היתה קלה ושוטפת אחרי שמרבית הצבא הסורי נסוג .מחלקות  3ו 4-עלו לצפות על השטח דרומית
ומזרחית לקלע .אחד הטנקים עלה על שדה מוקשים חפוז ,אבל לאחר שעתיים היה כשיר לתנועה .הדרגים ,שלא הגיעו בלילה
הקודם לחניון ,הגיעו ב 8:30-ועד השעה  10:00היה הכוח מתודלק ומחומש .הוא נע לעבר ווסט ומשם לקונייטרה .שלושה ק”מ לפני
קונייטרה התפרשה הפלוגה והחלה לירות על מגנן נ”ט שנמצא צפונית לקונייטרה ,על הבתים הראשונים של העיר ועל המחנה הצבאי
והבונקרים מדרום .מחלקה  3נכנסה למבואות המחנה הצפוני ובעקבותיה נעו יתר המחלקות כשפלוגה ח’ מטהרת את המחנה .פלוגה
ו’ נעה אל צומת מסעדה-מנסורה-דמשק לאבטחת האגף .פלוגה ח’ טיהרה את הכפר הצ’רקסי מנסורה ,אך באמצע הפסיקה את
האש בגלל הימצאות אזרחים .פלוגה פ’ המשיכה אל מחנה צבאי  ,8128פלוגה ח’ כבשה את מחנה  .8201בתום משימתה פתחה פלוגה
פ’ באש אל קונייטרה ,שכבר היתה נטושה .בשעה  16:00ניתנה הוראה לטנקים של מחלקה  ,4בחיפוי שאר הפלוגה ,לנוע ברחובות
קונייטרה כהפגנת כוח .הכוח נכנס לעיר בשעה  15:30במצעד ניצחון ,ויצא ממנה ללא היתקלויות.
סך אבידות הגדוד :שמונה הרוגים 23 ,פצועים ,טנק אחד שרוף ,ארבעה טנקים פגועים קשה שפונו לחורשת טל ,שני זחל”מים
שנשרפו .בסה”כ נלקחו על-ידי הגדוד כ 50-שבויים.
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על חשיבות פעולות השריון בגזרת קלע-זעורה אמר לאחר המלחמה אל”מ דן לנר ,ראש מטה פיקוד צפון“ :אנו מדברים הרבה
על צירים בשטח הררי ,על הקושי והמגבלות ,אבל צריך להבין שנעשתה כאן פעולה נכונה .כי אנחנו ידענו ויודעים שבמערך
הגנתי ,ובעיקר אצל צבאות ערב ,ברגע שאתה מצליח להוציא אותם משיווי המשקל ,למעשה הניצחון בידך .מה שבוצע ברמה
הסורית לפי מה שאני מבין אחרי הביצוע ,ועפ"י התכנון המקורי ,זה כעין קדיחת חור די צר ,שהרי בינינו לבין עצמנו היה לנו ציר
אחד מפוקפק ולא יותר ,כדי להגיע לעורף של המערך העיקרי ונדמה לי שהתוצאות הצדיקו זאת .כל מה שקרה אחר כך באגפים,
למשל תל חמרה ,בניאס וכל זה ,ללא ספק שזוהי התוצאה של הופעת כוח בסך הכל קטן של חטיבה  8בסביבות קלע וזעורה
ושללא ספק השפיע מאוד על התמוטטות המערך הסורי”.
בטקס שנערך כשלושה חודשים לאחר סיום המלחמה ,בו חולקו ללוחמים אותות המלחמה ,הקריא חינסקי את הנאום המליצי
הבא ,כיאה לאיש מהדור של פעם .את הנאום כתב והקריא מהדף“ :אנחנו עשינו את המוטל עלינו ,לזאת אנחנו מתכוננים כל
ימות השלום ,באימונים ובתמרונים ,ולזאת ציפתה מאיתנו המדינה .לנו אסור להפסיד במערכה – הפסד במערכה פירושו כליון
מוחלט עלינו ועל המדינה .בודדים עמדנו במערכה .אף מדינה לא באה לעזרתנו .אך היו לנו שותפים בעולם – עם ישראל .יותר
מאי פעם נתגלתה במערכה זו שותפות ואחריות גורל של העם היהודי בתפוצות ,אשר הזדהו עם המדינה בהתנדבות ובסיוע
חסרי תקדים .יש אומרים שמערכה זו היא הגדולה והמפוארת בדברי ימי עם ישראל .שלושה צבאות – מצרים ,סוריה וירדן –
הוכו מכה קשה ושטחים נרחבים כבשנו ,אך אסור לנו לשבת על זרי דפנה .המערכה תמה אך המלחמה לצערנו לא תמה .הגדוד
מקבל תגבורות ואנו מוכנים לקדם כל אויב אשר יעז לפגוע בריבונות המדינה ואזרחיה.
היום אנו מקבלים את אות מלחמת ששת הימים ,מחווה שהממשלה והמדינה מעניקים לכל אלה אשר השתתפו במערכות  6הימים.
ישא נא כל אחד מאיתנו את האות לא רק מתוקף פקודה אלא בזכות גדולה ובגאון .אני מודה לכולכם על המאמץ וחלקכם בניצחון”.
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קטעים מראיון עם סא"ל (מיל ).בנצי פדן ז"ל שנערך בתאריך 20/11/2002
ערב מלחמת ששת הימים הייתי סמג"ד  .377הגדוד היה בפריחה ,גדוד מאומן ואיכותי ,כולם הכירו אחד את השני ,כולל המשפחות.
הגדוד התמקם בעין זיתים .ישבנו בהמתנה ולמדנו את הגזרה .היינו פרוסים על שטח נרחב כשהפלוגה הצפונית ביותר ישבה
באיזור קיבוץ דן .במהלך תקופת ההמתנה עשינו סיורים רבים בשטח ,הכרנו היטב את הצירים והמעברים ואת נקודות השליטה
של הסורים .כשהמלחמה פרצה ,אנחנו כמובן לא שותפנו ,נותרנו בצפון גדוד שריון אחד וגדוד של גולני.
קוריוז קטן :בכפר סולד שמו תצפית קטנה מעל הכרם של הקיבוץ .יום אחד מישהו מתריע שהוא מזהה תנועה של הסורים
לכיוון העמק .מייד עברה הודעה בקשר והתחילה היסטריה נוראית .קיבלנו הוראה לנוע לכפר סולד ולהתכונן לכיבושה מחדש
מחשש שהסורים כבר שם ...הגענו משני כיוונים ונכנסנו עם הטנקים לתוך הקיבוץ לתדהמתם של הקיבוצניקים שנותרו עומדים
המומים מביטים בכוח שחולף על פניהם...
בשמיני לחודש הוחלט שחטיבה  8מגיעה לצפון .אמרתי לאמנון המג"ד שצריך לפגוש את פיקוד החטיבה ולהסביר להם על הגזרה
והצירים .אמנון אמר לי שהוא סומך עליהם ,שמדובר באלברט מנדלר ובחטיבה מנוסה ומאומנת.
עזבתי את הגדוד ויצרתי קשר עם מפקדת החטיבה והזמנתי אותם למפגש .את אלברט הכרתי כי היה מ"כ שלי בקורס קצינים.
פגשתי אותו ואמרתי לו שהיות והגדוד שלנו הוא גדוד צפוני שמכיר את השטח אני ממליץ לו להעזר בנו כנווטים מובילים והוא
ענה לי שיחשוב על זה .בבוקר למחרת ,הכל כמובן השתנה ,הגדוד שלנו נפוץ לכל עבר ,כל הפלוגות פוזרו בגזרה .הוחלט שבירו
יהיה המבקיע ואנחנו נכנס אחריו ,בירו ינוע לזעורה ואנחנו נמשיך אחריו ונתפוס את הצומת .הרעיון לא מצא חן בעיניי ,אבל קיבלנו
פקודה ולא התוכחתי .לקחתי את מ"מ הסיור שלי והודעתי לו שהוא תופס את צומת ציר הנפט ולא נותן לאף אחד מגדוד 377
לעבור את הצומת כי ידעתי שמזרחה משם יש מחסום אנטי טנקי של הסורים .העליתי אותו עם זחל"ם והוא תפס את הצומת.
לעומת זאת קצין השטח של פיקוד צפון שישב אצל בירו טעה בניווט ועבר את הציר ואת הצומת ,מחדל דומה קרה בשנית גם
באיזור תל פאחר בגזרה של פלוגה ז'.
הגעתי עם הגדוד לצומת ,עלינו על ציר הנפט ודהרנו קדימה לעבר זעורה .המטרה שלי היתה להגיע ולתפוס במהירות את צומת
זעורה-פית .כשהגענו לחורשה של עין פית היתה לנו תצפית טובה על כל מה שקורה מתחתינו .ראיתי מתחתיי את השחיטה של
הכוח בתל פאחר .נמיר המ"פ שלי ,שוכב מאחור עם זחל"ם בוער וצועק בקשר שכל הפלוגה בוערת ..אמרתי לו שיתעשת ושיחזור
לעצמו ,ושהפלוגה בסדר ,אבל בפועל אני רואה שזה לא הולך והחבר'ה מתחילים לטפס שם על הקירות של המוצב ,היה ברדק נוראי.
לעין פית עליתי עם  2פלוגות כשפלוגת החרמ"ש משתרכת מאחור .בדרך עצרו את פלוגת 'פרווה' (פלוגה פ') של יענקל'ה נויפלד
שתעזור לחלץ החוצה את הכוח של בירו שהסתבך במבוך שנוצר למטה .בקשר שמענו את הצרחות והאסון שמתרחש שם .הודעתי
לנויפלד שהוא נשאר לחפות מהרכס עם מחלקת הטנקים של ממון ולא עובר לצד שני .כשאלברט הגיע לעין פית הוא כבר היה
בלחץ ,כל תכנית הפעולה שלו השתבשה ,ראינו את אריה בירו חוזר מהשטח עם פרצוף שותת דם.
אלברט הזמין אותי לזחל"ם שלו ושאל אותי  :איפה לדעתך אנחנו נמצאים?" עניתי לו שהוא נמצא בעין פית והוא צריך לעלות
למעלה ק"מ וחצי ולתפוס את הציר ,כי יושב שם באמצע גדוד סורי מחופר .הסתבר לי מהר שהם לא מכירים את הגזרה ולא את
הצירים .אלברט עונה לי שזה לא מסתדר לו ושזה לא יכול להיות ,ויושבים בזחל"מ שלו האלוף יערי וכל מיני גנרלים עם שמות
גדולים וכולם אומרים לי שאני טועה .פניתי לקצין התותחנים של החטיבה שישב שם ואמרתי לו שיזמין בקשר  2פגזי זרחן
לאימות המיקום .נורו  2פגזים ומייד התחילה להתבהר להם התמונה ,והטעות שהיו שבויים בה ואיפה הם ואיפה זעורה...
מייד לאחר מכן אלברט הודיע לאמנון שירד מהבמה ושלח אותי לכיוון קלעה .עליתי על הכביש לזעורה ופניתי דרומה ,הגעתי
מהצד ולא זיהיתי את הגדוד הסורי שהיה מחופר כחמישים מטר ממני .עליתי על תעלה וחטפתי פגז נ"ט .הטנק התפוצץ ואני
עפתי ממנו לסוללה שבצידו .החבר'ה שלי מגדוד  377נעמדו כמו נמרים ,ירו ללא הפסקה ולא נתנו לסורים להתקרב אליי .נותרתי
שם כשהטנק שלי תקוע בתעלה ואני שוכב על הסוללה ,פצוע ברגל.
במקביל כח מהגדוד שלי הסתער עם יהודה ארזי על המוצב וכבש אותו .עוזי קרן עוד הספיק לעבור לידי ולזרוק לי אקדח ,כיוון
שנשארתי בלי נשק .בתוך הטנק נותרו הרוגים ,היו לי בטנק ספיחים שאספתי מזחל"ם שנפגע בתחילת הדרך.
בשלב הזה קלעה כבר נכבשה ע"י נתי גולן .השכיבו אותי שם על אלונקה והרופא ניסה לנתח אותי בשטח.
ממש באותם רגעים ,בעיקול של המוצב ,טנק סורי שהיה חבוי ירה לכיווננו מטווח קצר ,אולי  50מטר .יהודה ארזי הספיק ברגע
האחרון להכניס בו פגז ולשתק אותו .בסיטואציה שנוצרה הרופא הבין שלא יצליח לנתח אותי במקום ופוניתי משם בהליקופטר
לבי"ח פוריה .הבראתי כעבור כמה חודשים וחזרתי לגדוד לאימון מלא.
את הברדק שהיה עם אלברט במהלך המלחמה שאול יפה ניסה לפתור בדרך שקטה .כשהוזמנתי לתחקור של לקחי המלחמה
אמרתי שהיו המון טעויות של שיקול דעת ,ראשית היינו צריכים להיות הגדוד המוביל ,הכרנו מצויין את הגזרה ,היינו יותר
מאומנים ויכלו להתבסס על הסיירים שלנו שהכירו את השטח כמו את כף היד שלהם.
על כל המחדלים האלה שילמנו מחיר כבד ,הגדוד שלנו היו מפוזר בכל הגזרה ,מנותק מחטיבת האם וספג אבידות קשות ,היו לנו
לא מעט הרוגים במיוחד בגזרת תל פאחר .לקח לנו זמן אחרי המלחמה לשקם את הגדוד מבחינה מבצעית ומורלית.
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על חלקה של פלוגה פ’ במערכה נגד סוריה מספר בקצרה מפקדה ,יעקב נויפלד:
“כבר בקו ההתחלה ספגה הפלוגה אש ארטילרית כבדה .מספר זחלמ”ים נפגעו פגיעות ישירות ,היו לנו פצועים והרוגים .לאחר
שעשינו כברת דרך ,נודע לנו ,כי נעמוש וגור אל-אסקר בידינו .נעשה קל יותר בלב ,אך למרות זאת ההתקדמות היתה איטית
בגלל תנאי השטח הקשים ,העליות התלולות וחוסר האפשרות להתפרס בציר התנועה היחיד.
בהמשך ההעפלה הסתבר לנו כי הטנקים מחטיבתו של אלברט מנדלר ,שנעו לפנינו ,נתקלו באש והאטו את התקדמותם ,שהמג”ד
שלהם ,סא”ל בירו ,נפצע והיה הכרח לפנותו .מחלקה  4נתפרסה בצידו השמאלי של הציר ,ואילו יתרת הכוח המשיכה בתנועה אל
סיר א-דיב .בשלב זה נתקבלה הוראה לנוע במהירות לזעורה .פתחנו בתנועה על ציר הנפט ,כשאנו משאירים את מחלקה  1לסייע
לטנקים של בירו בפיצוח עמדות באזור .היתה שם אש רצינית ממוצבי קלעה וצריך היה לשתקה .כשסיימה את משימתה הצטרפה
מחלקה  1אל הכוח שנע לכיוון קלעה .הסמג”ד בנצי הוביל את הכוח אל הכפר זעורה ,שנמצא נטוש .עברנו אותו בשדרה ,תוך ירי
ממקלעים והתקדמנו לעבר מוצבי זעורה הדרומית ,שהיו מוחזקים ע”י פלוגה סורית עם נשק נ”ט.
הטנק של בנצי ,הטנק של יהודה ארזי הסמ”פ ,והטנק של מ”מ  2נתקלו באש חזקה של בזוקות ומקלעים כבדים .פצצת בזוקה
פגעה בטנק של הסמג”ד ,המקלען והתותחן נהרגו במקום .בנצי עצמו ,וקצין הסיירים שהיה עימו נפצעו .בנצי ירד מהטנק ,התייצב
מאחורי גל אבנים ובהתעלמו מפצעיו כיוון את יתרת הכוח להמשך הדרך .הכוח התקדם תוך כדי ירי נמרץ ומדוייק ,מנהל קרב הדוק
עם האוייב ומפעיל את כל הכלים ,לרבות את תת מקלעי העוזי והרימונים .כך טוהרו תעלות מעל הטנקים.
אחרי קרב קצר נשברה התנגדות האויב במוצב ,אולם חיילים בודדים עדיין המשיכו לצאת מהעמדות בניסיון ליידות רימונים
לתוך הטנקים ולירות במפקדים .בשלב זה נפצע מ”מ  2בכתפו והתותחן שהחליפו בפיקוד נפצע בגבו .לבסוף נסוגו הסורים ומי
שנשאר במוצב נלקח בשבי .הסמ"פ ומ"מ  3המשיכו בתנועה וזינבו בחיילי האויב שנסוגו בכיוון אל ג'בב אל מיס .כאשר החל
הכוח מתארגן להמשך תנועה ,נתגלה טנק סורי מדגם טי 34-מדרום מערב לג'בב אל מיס .הטנק הושמד .תוך כדי תנועה נפגע
אצלנו הטנק האחרון בשדרה שהיה ללא צידוד הידראולי ,על ידי חוליית בזוקה סורית שהיתה חבויה .צוות הטנק שנפגע ,נחלץ
מהטנק לקח עימו את המקלע והסתער על החוליה בירי .תוך כדי חילופי האש נפצע סמל מחלקה  ,1הטען-קשר והמקלען.
חוליית בזוקה אחרת שהחלה בנסיגה ירתה על הטנק של מ"מ  3מאחור ,אבל החטיאה אותו ומייד חוסלה.
הכוח התעכב מעט בגלל הסתבכות בתעלות ואח"כ החל בתנועה לכיוון קלעה .בפאתי קלעה  ,בריחוק של כ 200-מטר לפני הבתים
הראשונים הופיע משחית טנקים סורי מסוג  SU-100שהסתתר מאחורי אחד הבתים .הוא ירה פגז לכיוון הטנק המוביל ,והחטיא
ומייד חוסל באש הטנקים שבקדמת הכוח .מפקד החטיבה פקד ליצור קשר עם גדוד הטנקים מחטיבה  8שאמור היה לעלות על
קלעה מכיוון מערב .הסמ"פ ומ"מ  4נכנסו לתוך הכפר והתקדמו כמה מאות מטרים אל קצהו הדרומי ,שם פגשו את הטנקים
מגדודו של בירו ,שסבל מאבדות קשות ולא נותרו בו אלא  2-3טנקים כשירים .לאחר כיבוש קלע וזעורה התקדמו הכוחות לכיוון
קוניטרה כשפלוגתנו נכנסת ראשונה לעיר הנטושה וכובשת אותה ללא קרב.

43
43

סגל פלוגה פ' רמת הגולן ,יוני 1967
עומדים מימין לשמאל :אמנון שניר (מ"מ  ,)3משה ממון ז"ל (מ"מ ,)1
עוזי קרן .יושבים :יהודה ארזי (סמ"פ) ,יעקב נויפלד ז"ל (מ"פ),
ישראל בכר (רס"פ) נעדרים מהצילום :אלישע שפירא (מ"מ ,)4
עדו מור (מ"מ  )2שנפצע במהלך הקרבות.
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סגל קציני הפלוגה על  T-55פגוע במבואות קוניטרה יום אחרי
כיבוש העיר ,יוני 1967
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מזכרונותיו של יהודה ארזי ,כסמ"פ צעיר בפלוה פ' של גדוד  377במלחמת  6הימים
יהודה ארזי מכיר את הרמה הסורית כאחד מ"ילדי המקלטים" של קיבוץ דן ,ובהמשך כסגן מפקד פלוגה פ' בגדוד  377שכבש
את זעורה והתחבר לשרידי גדוד  129בקלע * הוא מספר על חלקו בקרב ועל ההיסטוריה שהתנכרה לגדוד רק בגלל שהיה "סרח
עודף לחטיבה "8
 377היה גדוד שריון במילואים הראשון בצה"ל בפיקודו של שאול יופה .ארזי הגיע כמ"מ לאחר שירות בצה"ל בו שימש מדריך
בקורס קציני שריון .מהתקופה הזו וגם במילואים הוא זוכר היטב את הטנקים ההם" .הייתי עשרות שנים איש של שרמן .מ1974-
הפכתי לאיש פטון .תיקח אותי היום ותכניס אותי לשרמן ,אני יודע כל דבר איפה הוא מונח .מרגע שעברנו לפטון הייתי צריך לרשום
כל דבר בפנקס .מהמג"ח עשינו הסבה לאם ,60.אחרי זה לאם 61.ואחרי זה הרכיבו לנו ארטישוק ואחר כך שמו לנו ניר-דוד ,ואני מפקד
טנק וכל הזמן עובד עם הפנקס .בשרמנים היינו מקצוענים מהתחלה ועד הסוף .היינו יורים המון ,הוצאנו המון תחמושת ושעות מנוע".
הוא זוכר אפיזודה עם אורי רום ,שהיה מפקד בית-ספר לשריון .הייתי שם מדריך ,הגיע אם ,51.שהיה אז תותח חדש ( 105מ"מ)
שהרכיבו על השרמן בלי בלם לוע .אומר לי אורי רום – ארזי ,תעלה על הטנק ,תוציא סדרה .אני נכנס ,עומד ככה כמו שאנחנו רגילים,
חצי גום ערוף ,כומתה שחורה ,מוציא פגז וכמעט עפתי לכל הרוחות .פגז שני הכנסתי ,שמתי משקפת מבצבצת וגם זיהיתי את המעיך
– פגז איטי של  750מטר בשנייה שאתה יכול לראות אותו עף עד שהוא פוגע .ואז קוראים לי למטה ונוזפים בי – מה זו הפחדנות הזו?
אמרתי לאורי ,תשמע ,יש הדף כזה שאי אפשר לירות .הוא עולה למעלה על הצריח ,היה בחור רזה ,יורה ומוצא את עצמו על הסיפון
מאחורה .הוא ירד ,ניגש אליי ואמר לי תמשיך כמו שהתחלת ,זה בסדר".
ארזי היה מ"מ בפלוגה פ' תחת המ"פ יעקב נויפלד מכפר גלעדי ,שנהרג במלחמת יום כיפור" .בגלל שהוסיפו פלוגה לגדוד קראו
לה פ' .זו היתה הפלוגה שלנו .בקשר קראו לנו 'פנתר' והיינו מאוד גאים בזה" ,הוא אומר .לפני מלחמת ששת הימים הפך לסמ"פ.
הוא זוכר את המ"מים בפלוגה :אלישע שפירא מעין השופט ,אמנון שניר ממלכיה ,משה ממון מגבעת נשר ועדו מור ממרחביה.
ערב מלחמת ששת הימים היה גדוד  377ת"פ חטיבה  .37החטיבה התמקמה ביער עין זיתים.
ארזי" :בשלושת השבועות שחיכינו למלחמה עסקנו באימונים וברענון גדול של צוות עם מחלקה ופלוגה .אני זוכר כפלוגה שהרגשנו
ממש מאומנים .חוץ מזה ,ישבתי שעות בתצפית במשגב עם ובמנרה עם משקפת  20על  120ולמדנו את הצירים :את גבעת האם,
את נעמוש ,את בורג' בביל ,זעורה וקלע .למדנו את האפשרויות ,מה יש ומה אין ,חרשנו את השטח ,ואני כבן קיבוץ דן מכיר את רמת
הגולן מלמטה ,את תל עזזיאת וזעורה .עם תחילת מלחמת ששת הימים גדוד החרמ"ש וגדוד האם-.איקסים יצאו להילחם בגדה ,הם
אלה שהגיעו לשכם מאחור (ממזרח) .אנחנו נשארנו בעין זיתים והיינו בעצם גדוד הטנקים היחיד בצפון".
באותם ימים עבר הגדוד לשטחי אצבע הגליל .פלוגה פ' נסעה תחילה לחורשת המייסדים ליד יסוד המעלה ובהמשך עברה לקרית
שמונה ,סמוך לשטח שבו נמצא איצטדיון הכדורגל.
יומיים לפני פרוץ הקרבות ברמה הסורית הגיעה לצפון מחצית מחטיבה  ,8היישר מגזרת כונתילה" .גדוד  ,"377מספר ארזי" ,הפך
לסרח עודף של חטיבה  .8הם הגיעו בלי שהכירו בכלל את השטח".
מה אתה יודע על המשימה שלך? "לא דיברו על קלע ,אבל דיברו על גבעת האם ,או לעלות דרך תל חמרה .אנחנו הכרנו את
העלייה דרך גבעת האם".
ביום שישי לפני הצהריים החל הקרב של חטיבה  8על הרמה .ארזי" :אנחנו נענו בעקבות גדוד הטנקים של חטיבה  .8גדוד 129
הולך קדימה ואנחנו בעקבותיהם .את הנפגעים הראשונים ראינו בגבעת האם .היו הפגזות והיו הרוגים .בדיעבד ,אלה היו אנשי
הנדסה .ואז קרה דבר שלא צריך לקרות במלחמות ,אבל תמיד קורה .מי שמכיר את הציר ומי שיודע מה צריך לעשות ,הוא לא זה
שמוביל .ומי שרק עכשיו הגיעו מסיני במובילי טנקים כשהם עייפים וטרוטים ,לא הספיקו ללמוד מפות ולא שום דבר ,הם אלה
שמובילים ,טועים בדרך ובמקום לעשות את הפנייה מנעמוש ולנשק את זעורה ,במקום זה הם הלכו ישר".
וזה היה כל הקרב בזעורה? "מבחינתי ,זה כל הסיפור עם זעורה .אני לא הייתי היחידי שיריתי שם ,ירו עוד ,אבל אחרי הקרב הזה
היתה בריחה של הסורים ,לא היתה מלחמה שם .עדו מור נפצע ,בחור אמיץ לכל הדעות ,והוא פונה משם לתאג"ד".
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אני אומר לארזי שדווקא הצמידו לחטיבה  8סייר מפיקוד צפון ,שהכיר את הדרכים .הוא עונה" :אתה מספר לי דבר שלא ידעתי,
זה חדש בשבילי .בקיצור ,העסק הסתבך ,אילן לבנון ונתי הורביץ (מ"פים בגדוד  )129וכל החבורה שלהם עלו ישר לקלע .אני
זוכר את בירו (מג"ד  )129יורד עם ג'יפ ,הפרצוף שלו כולו שותת דם .אני זוכר את זה כמו היום .הוא יושב ליד הנהג ומאחור החובש
מחזיק אותו".
"זו היתה טעות איומה שלו ,אבל זה קורה במלחמות .ואז פלוגה ב' שלנו הלכה מכיוון דן לכיוון המפגש של זעורה עם כביש
מסעאדה ,ואנחנו פלוגה פ' ,שהתפצלה לשניים ,כי נויפלד נשאר שם עם מחלקה ,כדי לחפות על גדוד  129ואני ביחד עם מחלקה
 3ועוד מחלקה אחת של עדו מור שנפצע שם ,ועם בנצי (פדן) הסמג"ד שהוביל אותנו ,איש משכמו ומעלה ,נעים במסלול שהיינו
צריכים לנסוע".
על ההחלטה של המח"ט אלברט מנדלר לסובב את גדוד  377ולהעלות אותו בציר הנכון לעבר זעורה ,ארזי אומר שהוא שומע
זאת לראשונה" .אתה מספר לי דברים שאני בתור סמ"פ לא ידעתי .אני קיבלתי פקודה מנויפלד (המ"פ) ואחר כך מבנצי הסמג"ד
לנסוע לאן שאמרו".
למה מהסמג"ד? "היתה איזו התפצלות של הפלוגה".
איפה המג"ד חינסקי במהלך הקרב? "הוא נוסע איתנו ,אבל לא רואים אותו ולא שומעים אותו".
למה? "לא יודע .חינסקי היה איש נהדר ,מלח הארץ ,מושבניק ,פלמ"חניק ,בחור אמיץ מאוד .אני יכול להגיד עליו הרבה דברים
טובים .הזיכרון שלי שהוא עומד על הצריח כמו חייל פשוט ויורה ב 0.5-בין זעורה לבין המוצב של זעורה .הוא רץ קדימה .אולי
התפקיד שלו היה לתפוס עמדת תצפית טובה ולשלוט בכוח .בכל אופן ,ידענו מה אנחנו צריכים לעשות .הגענו לאיזה עיגול
בזעורה ופנינו ימינה .הטנק שלי נסע בעקבות בנצי .בפועל הוא זה שפיקד על הכוח .אני לא יודע למה ולא מכיר כל מיני סיפורים
שמסתובבים .הייתי בסך הכל סמ"פ ,חייל קטן מאוד .אני זוכר שהייתי עם מחלקה  4של אלישע שפירא שנסע בעקבותיי ועם
מחלקה  2של עדו מור ,שחטף כדור בכתף במוצב זעורה והיה גם את הכוח של המ"פ נויפלד שנשאר לחיפוי על גדוד  129ואיתו
המ"מים משה ממון ואמנון שניר .אני כל הדרך למעלה נסעתי בעקבות בנצי .ידעתי שזו הדרך הנכונה".
איך ידעת? "מהתצפיות .אני אומר לך שאם אנחנו היינו גדוד מוביל ,לא היתה מתרחשת כל הסמטוחה הזו .אבל אני מבין את
אלברט מנדלר ,שהיה מח"ט  37לפני שהיה מח"ט  .8הכרנו אותו כאיש מצוין .יש לי בראש תמונה ממנו בקלע למחרת בבוקר
ביום שבת :הוא עומד על יד הזחל"ם שלו ומתגלח".
איך נמשך הקרב בזעורה? "נוצרה סיטואציה שבנצי נפגע מאר.פי.ג'י  .2צריך להבין ,אנחנו הגענו מציר הנפט ,עשינו סיבוב והגענו
למוצב זעורה בקצה שלו .זה היה מוצב עם דוקטרינה סובייטית ,מוצב ראשון ושני .בנצי חטף כאן אר.פי.ג'י ואני הייתי אחריו .ואז
ראיתי חייל סורי מכוון עליי אר.פי.ג'י מ 40-מטר .הוא עמד על הברכיים וכיוון אליי .ישר הוצאתי עליו סרט פעולה של  ,0.5משהו
כמו  110כדור .הוא לא הספיק להוציא את האר.פי.ג'י .זה היה  0.5אווירי של מטוסי מוסטנג .ה 0.5-שהיה לנו על הצריח היה עם
מקרן .לחצת על ההדק – יצא סרט .אחר כך מישהו הביא לי תמונה שהוציאו מהגוויה של הסורי ,ואמר לי תראה את מי הרגת .זו
היתה תמונה שלו עם כומתה אדומה ולידו אישה והוא מחזיק ילד ביד .הביאו לי מזכרת ,ל"שמוצניק" ,ואחרי זה היו לי חצי שנה
חלומות על הסורי הזה .בקיצור ,בנצי נפצע ועף מהטנק ,הוא סימן לי לעבור ואז התחלתי להתעסק במה שיש לפניי ולא הסתכלתי
יותר מה שקורה מאחוריי .ואז נוצר מצב שאלישע שפירא ,מ"מ  ,4ואני נותקנו משאר הכוח והמשכנו להתקדם לקלע .אני הייתי
הטנק הראשון שהגיע לקלע ואחריי שפירא .היינו שני טנקים יחידים מהגדוד .כשהיינו  300מטר לפני קלע ,כבר היה לפנות ערב".
מה היה סדר התנועה שלכם בקרב? "בנצי מוביל ,אני אחריו ,והיו את המחלקות של אלישע ושל עדו מור .אני לא יכול להגיד לך
למה רק שני טנקים שלנו מגיעים לקלע .היינו איזה שמונה טנקים ואני אף פעם לא שאלתי את השאלה הזו .זה מעניין ,אבל יש
לזה בטח הסבר פסיכולוגי .סיפורי רשומון לא חסרים בקרבות .כל אחד זוכר משהו אחר וחווה משהו שונה .אתה כל כך מרוכז
במה שקורה לפניך ,שאתה לא מודע לכל מיני התרחשויות שקורות מסביבך .אתה עומד עם אנשים שהיית איתם בתוך תא שטח
אחד ,וכל אחד זוכר משהו אחר .בכל אופן ,היו לנו גם בעיות קשר .היו לנו  ,GRCמכשירים מחורבנים .אני קראתי ליתר הכוח,
אבל לא היה עם מי לדבר".
אתה והמ"מ שפירא נעים לקלע ,מה קורה כשאתם מגיעים לשם? "כשהגענו לקלע ,אס.יו(100.משמיד טנקים) שעמד בין הבתים
ירה אלינו פגז .ובטנק כשאתה יורה דרך כוונות זה כאילו שאני מכוון אליך אקדח ממטר .הוא פגע לי במזקו"ם במקום להעיף לי
את הצריח .ואז הכנסתי פגז לאס.יו 100.הזה והוא נדלק .אחר כך היה שם סיפור עם חייל סורי פצוע קשה ,שהרס"פ הוריד אותו
לתאג"ד והוא מת אחר כך".
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איך הוא מת? "עזוב ,אני לא רוצה לדבר על זה ,אבל בוא נגיד שהוא לא הגיע לתאג"ד ...חברנו עם הכוח של נתי הורביץ ,כי ברגע
שהגענו לקלע מהצד הצפוני שלהם ,אז קרס שם הכל והם (שרידי גדוד  )129הצליחו להתקדם עד לכביש למעלה .מאחר
ונפגעתי במזקו"ם ,הייתי צריך להחליף שני "בוגים" או משהו כזה ואחר כך נכנסנו שם לחניון לילה".
מה אתה זוכר מהחניון? "זה היה חניון מאוד מתוח .אתה עומד בשתי שדרות ,הקנים של צד ימין פונים ימינה ,הקנים של
שמאל פונים שמאלה ,שני טנקים קדמיים עם תותחים קדימה ,זה מין ארגז של לילה .זו מלחמה ,אתה לא יודע מי יבוא לך.
ואז נכנסו הדרגים ,הגיעו דלק ותחמושת ,והתברר לי פתאום שהוצאתי איזה  15פגז .אני אפילו לא זוכר איפה יריתי .זה בטח
היה בזעורה ,ואחר כך הסיפור של החייל עם האר.פי.ג'י וירי לכיוון הבתים ,ואכלנו המון דלק .זה בעיקר העלייה .אתה עובד
על טורים מאוד גבוהים .הבעיה שלנו היתה בעיקר בדלק .אבל היה לנו מ"פ מפקדה מצוין ,בחור בשם מוישה פייפ".
ידעתם שלמחרת אתם צריכים להגיע לקונייטרה? "רק בבוקר למחרת קיבלנו קבוצות פקודות ,שאני לא זוכר מי העביר,
האם זה בנצי או אמנון חינסקי .אני הייתי טנק מוביל ,הפלוגה שלנו היתה כל הזמן פלוגה מובילה .מוואסט פניתי שמאלה
לקונייטרה ,זו היתה הפקודה .כשנכנסנו לוואסט עוד היו שם חיילים סורים .נכנסנו לשם באש תופת של מקלעים ,והחיילים
הסורים או שנשכבו בתוך הבתים או שלקחו אותם בשבי .נסענו עד שהגענו לרכסים ששולטים על קונייטרה .עמדנו שם
על קונייטרה ועשינו ריכוך ,הרבצנו פגזים כדי להגיד להם שאנחנו פה ,ואחר כך נכנסנו בשדרה .אני הייתי הטנק הישראלי
הראשון שנכנס לקונייטרה .יריתי לחזית וכל טנק מאחור ירה ימינה ושמאלה ,יש תרגולת לזה .לא ידענו שהעיר נטושה".
יש שמועות שגולני היו אלה שנכנסו ראשונים לקונייטרה" .מה פתאום!? טוב ,תראה ,גולני כבשו את כל הרמה… הם שמו
שלטים בצהוב-ירוק אנחנו כבשנו פה ופה ופה ...עזוב ,בחייך .זה גם לא לפי התו"ל ,לא מכניסים לתוך עיר חי"ר לפני שריון".
מה היה בקונייטרה? "בכניסה התפוצץ מצבור תחמושת .כנראה שפגענו בו בפגז .מה שקרה זה שאני הייתי בחיפוי באותו
שלב ועמדתי על רכסון יותר רחוק .נויפלד שלח את אלישע קדימה ,ירינו לחיפוי ואז התפוצץ שם בונקר תחמושת .היה
פיצוץ ענק ועלתה פטריה .אלישע עמד  60או  70מטר מהמקום .איך הוא יצא משם בחיים ,אני לא יודע .לשרמן היה יתרון
שאם פגז נכנס בטנק ועובר מצד שני ובדרך לא פוגש באף יהודי ,אז הכל בסדר .זה היה טנק ממלחמת העולם השנייה,
השילדה מ ,1942-עוד מלפני נורמנדי .בצה"ל עשו שינויים ,הכניסו מנוע דיזל קמינגס ושמו תותח  105מ"מ צרפתי ומערכות
הידרואליות ,אבל השרמן נשאר שרמן .חתיכת דיקט".
איך אתה מסכם את מה שעשיתם? "בדיעבד ,אחרי מלחמת יום כיפור אני אומר לך שמלחמת ששת הימים מבחינתנו היתה
משחק ילדים .אני נפגעתי במזקו"ם והיו לנו יחסית מעט חללים ,אחד מהם היה עמי לב טוב (מ"פ) ,ועוד שני חיילים שנהרגו
בטנק של בנצי".
חלקו של גדוד  377במלחמת ששת הימים די עלום .מזכירים אותם פה ושם ,ולא יותר .טענות דומות נשמעו כאן מפי אנשי
פלוגה ז' של הגדוד ,שלחמו בתל פאחר ותל עזזיאת .גם לאנשי הגדוד שלחמו בזעורה יש תחושות דומות.
ארזי מסביר את העניין" :פעם הייתי גרופי של היסטוריה צבאית ,קראתי את צ'רצ'יל ,מונטוגומרי ,את 'היום הארוך ביותר',
סטלינגרד ,במיוחד כל מה שקשור למלחמת העולם השנייה .היום אני יודע שצריך לעבוד עם מסננת מאוד גדולה .מה שאני
אומר לך זה מה שאני זוכר .לך תדע כמה מהדברים האלה מדויקים .אחרי מלחמת ששת הימים אפרים ריינר ,שהיה בפיקוד
צפון (סגן מפקד יחידה מרחבית  ,)3מונה על-ידי אלוף הפיקוד לכתוב את ההיסטוריה של פיקוד צפון בששת הימים .גייסו
אותנו לאיזה יום למילואים והלכנו בנתיב שבו נסענו ,מטר אחרי מטר ,ושם מצאנו תרמילים של פגזים ,שאתה זורק החוצה
דרך פתח 'המתן דקה' .ריינר הגיע עם עוד אנשים והם כתבו וכתבו .אחרי זה קראתי מה שחובר ,וכל דמיון בין מה שאנחנו
אמרנו לבין מה שנכתב היה מקרי לחלוטין ,לחלוטין .אני זוכר שנורא כעסנו .התחושה שלנו היתה שמכיוון שלא היה לנו
מח"ט ולא היתה לנו אוגדה ,והיינו כוח מסופח ,אז שמו אותנו בצד .ובעצם ,אנחנו בלי אבידות גדולות עשינו בשקט מה שהיה
צריך לעשות .ואיך אומרים? אנחנו ,אנשי גדוד  ,377לא קיבלנו את הכבוד המגיע לנו .גם ב'חשופים בצריח' לא הזכירו אותנו.
"קרה לי דבר דומה במלחמת יום כיפור ,שרק לאחרונה בזכותם של ההיסטוריון אריה יצחקי ועוד קודם לכן של של מוסא פלד
לפני מותו ,שהופיע בכנס בלטרון ואמר שהוא מכה על חטא שבקרב חושניה גדוד ( 377במסגרת חטיבה  )9לא קיבל את הכבוד
המגיע לו .במלחמות שיש בהן הרבה הרוגים ואיפה שיש פאשלות יש הרבה צל"שים .אנחנו בששת הימים לא קיבלנו צל"שים
כי לא היה מגיע לנו .עשינו את מה שאנחנו צריכים לעשות .כי מי אמר לי להתקדם ביחד עם אלישע שפירא לכיוון קלע?".
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מי באמת אמר לך? "אף אחד .אבל זו היתה המשימה והתקדמנו .אני ידעתי שבתנועה לוואסט ואחר כך לקונייטרה שזו תהיה
מלחמה דמיקולו? כמו תרגיל אש? לא ידענו .כשאתה עושה פעולה נכונה וטובה ולפי המשימה ,ואתה חדור תחושה שאתה חייב
לבצע אותה ,אני חושב שמגיע לך כבוד .אני לא מדבר על הכבוד הפרטי שלי .אבל היינו סרח עודף ,לא היינו שייכים אורגנית
למסגרת של חטיבה  ,8האוגדה שלנו היתה בגדה ואחר כך נלחמה במרכז הרמה וזהו".
ארזי עוד נושא זיכרון אחרון מהמלחמה ההיא" :נכנסנו לקונייטרה ,יצאנו מקונייטרה ,נעמדנו על הרכסים מסביב ,נכנסו החבר'ה
מגולני ,ואז ראינו את התושבים ממנסורה ,כפר צ'רקסי סמוך ,יוצאים בשיירה שקטה .המוכתר של הכפר עם דגל לבן רוכב על
חמור ואחריו נשים ,ילדים ,זקנים ,חמורים ,עגלות .ואז הודיעו שיש הפסקת אש ,והמלחמה נגמרה".

ארזי ,קיצוני מימין עם חלק מסגל הפלוגה מעל ברכת רם ,במסגרת סיור בגזרה בתום הקרבות .יוני 1967
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מאת עדו מור
התנועה מצפת לחורשות של החולה ,הג'יפ עם המג"ד הפצוע בירו ,הכמעט ירי על שרמנים שלנו ,הפציעה בכתף ,הכירורג
המיוחד שהגיע לפוריה והחייל הסורי הפצוע שהוטס בהליקופטר ונעלם  -זכרונותיו של מ"מ בפלוגה פ' של גדוד .377
לאחר השחרור מהסדיר וחצי שנה בקיבוץ מרחביה ,קיבלתי זימון ראשון למילואים לקראת מלחמת ששת הימים .לראשונה
נפגשתי עם הפלוגה ועם הטנקים – שרמנים ישנים עם תותח משופר  105מ"מ ומנוע דיזל .המ"פ יעקב נויפלד ז"ל מכפר גלעדי
(הדביק לי השם "לה בל עדו" שרץ עמי שנים במילואים בגדוד השרמנים) ,הסמ"פ יהודה ארזי מעין החורש ואני כמ"מ רביעי
בפלוגה ,עלינו במובילים לשטח התארגנות גדודי בגבעות שבאזור צפת ,ישבנו וחיכינו כשבועיים עד להחלטה לתקוף.
בימי ההמתנה ,אחד מחיילי הפלוגה חזר מטיול בשטח והודיע שמצא באר מים .לאחר ימים רבים בחום הקיץ הלכנו לפנות ערב
כל קציני הפלוגה ,פשטנו מדים על משטח הבטון של הבאר ,שלשלנו דלי עם חבל ,העלינו מים ושפכנו אחד על השני כולל סיבון
וקרצוף ביניים ,עם הצחוקים והחברותא – חוויה אמיתית .צמודים לחדשות ברדיו התחילו להגיע הודעות.
נויפלד המ"פ חזר מקבוצת הפקודות עם חשיכה ודיווח" :יאללה קדימה ,להוריד רשתות ולהתארגן לתזוזה על השרשראות".
התחלנו לנוע בטור עם "עיני חתול" .מאחור נסע הרס"ר עם רכב רך .רכבים שאורות העצירה שלהם הדליקו אור אדום זכו ממנו
למכת מחסנית שניפצה וכיבתה את הפנס .ככה גלשנו מהרמה מטה לעמק החולה ברעש אימים (בכל זאת גדוד טנקים )...ומדי
פעם אור מנצנץ של מישהו שלא נזהר .נכנסנו מתחת לחורשות המקיפות את שמורת החולה ,מאמינים לתומנו שהסורים ברמה
שמנגד טרם הבחינו בנו.
עם אור ראשון התחילו לטווח אותנו בתותחים .היו שסגרו מדפים והיו שירדו ונשכבו מתחת לטנקים .בהפוגה שבין ההפגזות
'גיבורי' הפלוגה רצו והוציאו רסיסים גדולים שננעצו בעצים ,מזכרות מהשטח ,כדי להשוויץ בבית.
אחה"צ הגיעה הפקודה – עולים על הרמה .למחלקה שלי צירפו עוד מ"מ שהגיע כמתנדב ומונתי כמ"מ מוביל .גדוד שרמנים
מחטיבה  8שעלה לפנינו חטף חזק .רק שלושה טנקים שלו הגיעו ממש למעלה .תוך כדי עלייה בדרך המתפתלת ,ג'יפ ירד למטה
עם סגן אלוף שרוע מדמם קשה .בהמשך הסתבר לנו שזה היה בירו ,מג"ד הטנקים שחטף כדור בלסת ,שחוברה בסיכת ביטחון
(לאחר מלחמת יו"כ חתמתי קבע לשנה עד שתפתח שנת הלימודים בטכניון ,בתפקיד עוזר ק.אג"מ אוגדתי ,ובירו היה סגן מפקד
האוגדה וניהל המטה בפועל).
ממשיכים לנוע למעלה .התותחן עם הטלסקופ מזהה שלושה טנקים ומבקש אישור לירות .מבט חטוף במשקפת ואני בועט בו –
השתגעת? אלו שרמנים ,שלנו.
מתחילים לשמוע ירי .הכלים שלפנינו נכנסו למתחם סורי גדול ומחופר – זעורה .תוך כדי כניסה על הציר למתחם אני מכוון את
התותח והמקלע המקביל ונותן פקודה לתותחן לכיוון יציאת ירי במתחם .מהזווית אני רואה ירי נוסף ,מתרומם ומנסה להוריד
אותו עם ה 0.5-שעל סיפון הצריח ,ובום ,חוטף בכתף כדור כמכת פטיש  3ק"ג ,צונח פנימה לטנק ,צועק לנהג תמשיך לנסוע מהר
על הציר ,ומבקש מהתותחן שיעלה למעלה לצריח לכוון אותו .עוברות כמה דקות ו'טראח' – גם התותחן חוטף כדור בצד הגב
וצונח מטה לצריח .הנהג צורח שאף אחד לא יעלה למעלה .אני רואה את הציר ומיד יוצאים מהמתחם .יצאנו ועל הציר אחרי
כלים אחרים .מתחילים לחפש תחבושות אישיות ולחבוש את הפגיעות בעזרתו של הטען-קשר.
הגענו לתאג"ד (תחנת איסוף הנפגעים הגדודית) .אני והתותחן כמו שני 'ציליגרים' ,יורדים לאט לאט מהטנק לכיוון התאג"ד .והנה
רס"ן אביק יערי מהקיבוץ שלי ,קמ"ן במיל' (הצטרף אח"כ לקבע והיה אחד מאלה שהזהירו שהסורים הולכים לתקוף במלחמת
יו"כ ,ולאחר מכן קודם והגיע לדרגת אלוף) מכוון ומושיב אותי בתאג"ד ומודיע לי שהוא דואג לי אישית עד הפינוי במסוקים
לבית החולים .בהמשך ולמחרת המשיך הגדוד לתקוף יעדים נוספים וסיים במבואות קונייטרה.
פוניתי במסוק הראשון שהגיע לבית החולים פוריה ,שם השכיבו אותנו במרתף שורות שורות .הביאו כירורג מעולה מהמרכז,
שלא נתן לאף אחד לגשת לפצועים .עבר אחד אחד ,חתך ,ניקה ,תפר וסגר עד לפנות בוקר .אליי הוא הגיע בסביבות  2בלילה,
שפך מי חמצן לניקוי (כאב חד וקור כלבים) ,נתן זריקות להרדמה מקומית ,אמר לי תנסה להזיז את אצבעות יד ימין (הפגועה),
הן זזו בקושי בתנועה קטנטונת .והוא מחייך ואומר – יש לך מזל משמיים ,גיד העצבים כל כולו מילימטר ,כנראה משהו נשאר ממנו
והוא שמזיז את האצבעות .בהמשך סיכוי רב שישלים את עצמו ותחזור לך התנועה המלאה .ניקה ,תפר מלפנים ,תפר מאחור (יציאה
בגב) ,מסר לשאר הצוות לגבס אותי חצי גוף עליון ויד ,והמשיך לפצוע הבא.
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בבוקר באולם התאוששות מתחילים עם סיפורים מי נפגע ואיפה .בערך בשעה  10מגיע לביקור ח"כ מקיבוץ שריד ושואל על
קיבוצניקים פצועים .בין היתר מגיע אליי ,מתעניין בשלומי ומהיכן אני .אני אומר לו – אני עדיין לא כשיר לביקור חולים ,ומבקש
שימסור רק מחר על מצבי בבית ,והוא השיב – כך אעשה .ואני ה'פתי מאמין' מוסר לו את פרטיי .שעתיים וחצי חולפות ואמא
ואבא שלי מופיעים בפתח .אינסטינקטיבית התכופפתי מתחת השמיכה בתקוה שהאחיות לא ימצאוני.
בצהריים עוברות שתי אחיות עם פנקס רישומים ומחפשות פצוע סורי שהועלה להליקופטר ולא נמצא .עוברת שמועה שהחבר'ה
עשו לו "הופה היי" מההליקופטר…

חוזרים הביתה  -טנקי שרמן של הגדוד עושים דרכם לעמק הירדן יוני 1967
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האבא של הגדוד

ז"ל

שאול יפה היה האבא והמפקד האגדתי של הגדוד ,מאז שחרורו מצה"ל לאחר מלחמת העצמאות ועד אמצע שנות השישים.
שאול התחנך בנעוריו בתנועת השומר הצעיר והיה חבר קיבוץ יקום כל חייו הבוגרים .הוא הצטרף לפלמ"ח ב 1940-ושירת בו יחד
עם שני אחיו ,אברהם ואורי יפה .שאול היה מהמפקדים הבולטים שצמחו בפלמ"ח ,היה מקורב ואהוב על יצחק שדה ("הזקן") והיה
סגנו של שדה בפיקוד על חטיבה  ,8חטיבת השריון הראשונה ,במלחמת העצמאות .באוקטובר  1948מונה למפקד גדוד  ,82הגדוד
המשוריין הראשון של צה"ל .בין פברואר ליולי  1950היה קצין שריון ראשי ,ולאחר מכן פרש מצה"ל.
טליק (לימים האלוף טל) תיאר את תפקודו של שאול בקרב לכיבוש "עוג'ה-אל-חפיר" ,שהיה מהקרבות היותר קשים בהם
השתתף השריון" :ההתקפה על עוג'ה הייתה קרב נייד ומשוריין נגד מתחם מבוצר של האויב ,ושאול כבר אז פיקד ותמרן את
הגדוד בסגנון של "קדש" ו"ששת הימים" ,כשהוא נע ראשון בתוך הדרג המסתער ,קורא את הקרב באופן בלתי אמצעי ,ומתמרן
את יחידותיו בהתאם" .ממשיך טליק שנלווה כקצין קישור למשוריין הפיקוד" :שאול ניצח על הקרב בצורה בלתי רגילה .האויב
היה בחזית ,באגף ומאחור .הגדוד התפרס על מרחב גדול מאוד וכל היחידות פעלו ותיפקדו על פי פקודותיו של שאול .אני זוכר
לא רק כמה התפעלתי ממנו ,אלא איזה ביטחון אישי הוא נסך בי ,והיו שם בהחלט שעות קודרות ולא נעימות .אני לא מדבר
על מג"ד ששמע בקשר מרחוק על פצועים והרוגים ביחידות המשנה .אני מדבר על מג"ד שהיה בעצמו בתוך האש ומול עיניו נפלו
האנשים .הקרב הזה נגמר בניצחון שלנו וזה היה ניצחון גדול וקובע במלחמת השחרור".
בספר שיצא לאחר מותו של שאול מספרים אנשי הגדוד על דמותו המיוחדת ,על החום הרב ששפע ממנו ,על המנהיגות ,על
המפקד שאינו מתפשר ועל החבר .הכל באיש אחד שקראו לו שאול .בין השאר מסופר שם על סמח"ט חדש שהגיע לחטיבה,
איש צבא קבע( ,לימים האלוף אלברט מנדלר) שבא לראות ולהתרשם מאימון של הגדוד .לאלברט היה קשה להבין את הרוח
החברית שהייתה נהוגה בגדוד .היא אפילו צרמה לקצין הקבע שבו .ישיבות המטה נראו לו כמו אסיפת חברים בקיבוץ והוא לא
הבין איך מנהלים כך יחידה שצריכה לעמוד במשימות .אך בתום האימון ,שהיה פורה ומוצלח לכל הדעות ,הוא סיכם את התרשמותו
בשני משפטים קצרים" :חבר'ה ,אני מכיר את הצבא הרבה שנים ועברתי כל מיני תדריכים .דרך העבודה שלכם לא מקובלת עלי ,אבל
גדוד איכותי כמו שלכם אני עוד לא ראיתי".
בנצי פדן ,ששירת בגדוד תחת פיקודו של שאול שנים רבות ,מתפקיד מ"מ ועד שקיבל את הפיקוד על הגדוד במלחמת יום
כיפור ,מספר על שאול" :אי אפשר היה שלא להתרשם משאול .גם כאיש צבא גם כבן אדם ,הוא היווה דמות שאפשר ורוצים
ללכת אחריה .דברים שעשה נשארו טבועים באנשי הגדוד לעולם ועד .עד היום ,כשיוצאים אנשי הגדוד למילואים ,מורגשת אותה
הרוח" .ומוסיף בנצי" :מי ששאול סמך עליו קיבל עצמאות מלאה לפעול על פי הבנתו ובמלוא יכולתו .מבחינה זאת הוא היה גם
מפקד וגם מחנך מעולה .אצלנו החברות אף פעם לא פגעה בסמכות ובמעמדו של שאול כמפקד שחובה למלא את פקודותיו".
עבורנו ,הקצינים הצעירים (אז) שהגיעו לגדוד קרוב לסיום תפקידו של שאול כמג"ד ,זה היה כמו לפגוש דמות מהאגדות .שאול
קיבל אותנו מיד כשווים ושידר אלינו את אותו החום והאמון שאפיינו את יחסיו עם וותיקי הגדוד .תוך זמן קצר למדנו להכיר
ולהוקיר אותו .בזכותו הפך הגדוד להיות עבורנו משפחה ובית שני.
כזה היה שאול :המייסד ,האבא והמפקד של גדוד .377
שאול יפה נפטר בקיבוץ יקום בשנת  ,1977בגיל .56
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סמל אברהם אבוטבול ז"ל
נפל באזור תל ענתר
בתאריך 15.10.1973
בן  31בנופלו

סמל שאול אקו ז"ל
נפל באזור חושניה
בתאריך 10.10.1973
בן  30בנופלו

סמל יוסף ביטון ז"ל
נפל באזור אל-על
בתאריך 8.10.1973
בן  31בנופלו

רב"ט עמרם בשארי ז"ל
נפל סמוך לנח"ל גשור
בתאריך 10.10.1973
בן  30בנופלו

סמל דוד וכניש ז"ל
נפל באל-על
בתאריך 7.10.1973
בן  33בנופלו

סמל גד זמטר ז"ל
נפל באזור תל קארין
בתאריך 15.10.1973
בן  20בנופלו

סגן ראובן כהן ז"ל
נפל באזור גבעת אורחה
בתאריך 10.10.1973
בן  27בנופלו

סמל סלומון מלול ז"ל
נפל באזור תל ענתר
בתאריך 15.10.1973
בן  36בנופלו

52

48

סגן משה ממון ז"ל
נפל באל-על
בתאריך 7.10.1973
בן  36בנופלו

סמל יצחק מסינגר ז"ל
נפל באזור צומת רפיד
בתאריך 12.10.1973
בן  26בנופלו

סמ"ר גד מרקו ז"ל
נפל באזור תל מסחרה
בתאריך 16.10.1973
בן  26בנופלו

סמל אורי עיני ז"ל
נפל באזור אל-על
בתאריך 8.10.1973
בן  37בנופלו

סמ"ר יעקב קורין ז"ל
נפל באזור תל מסחרה
בתאריך 17.10.1973
בן  32בנופלו

רב"ט אריה שולמן ז"ל
נפל באזור תל מסחרה
בתאריך 16.10.1973
בן  27בנופלו
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צילום :עדו מור

49

סמל ניסן סובוטניק ז"ל
נפל באזור צומת רפיד
בתאריך 12.10.1973
בן  26בנופלו

עריכה גראפית :נעם ממון
נדפס :אוקטובר 2014
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