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אמנם הצבע הצהוב עדיין שולט בנוף אך כבר ניתן להבחין בחצבים לצידי . הסתיו החל נותן אותותיו  
  .  בשדות מנקריםכבר נראיםלהקות ציפורי חורף החלו להופיע בשמי הארץ וכמובן נחליאלים . הדרכים

.  כנחשים מפותלי זנב ופניהן דרומהת שיירות צבאיות נעו,הכול נראה שונהבכביש היורד לבאר שבע  
, רק מספר כלי רכב מצומצם נראים נעים צפונה.  חוליות לבקרת התנועהמוצבותבצומתי הדרכים 
  . מרביתם אזרחיים

מיה לעבר מזרח "ש על זחל"להניע את פלוגת החרמ  הוראהתיקבל,כסגן מפקד הפלוגה, לתדהמתי 
 סרן ,מפקד הפלוגהבעוד .  חברון- ולהגיע לשטח ריכוז חטיבתי באזור צמת שוקת בצמוד לכביש באר שבע 

  . ולא פרש לאן ד"יצא לסיור עם המג, ששוןיצחק 
 כל ת והכנסמיקוםלאחר .  בו יחידות רבות נוספותתי לשטח הריכוז ומצאי גדלה יותר כשהגענוהפתעת 

  . ם הפיקוד" עם מפקדי המחלקות מתחת לרשת זחלתיישב, ההסוואהת רשתות הכלים תח
לפי כל הסימנים ולאור האיומים הבלתי  ".לקציניםתי אמר" אני ממש לא מבין מה קורה! חברה "  

ובכלל היינו אמורים לנוע בחשאי בלילה . הייתי משוכנע שפנינו למלחמה עם מצרים, פוסקים של המצרים
  ". ו באור מלא לשטח הקרוב לקו הירוק מול צבא ירדןובמקום זאת נענ

ובכלל אנחנו רק "אמר אחד הקצינים " כנראה שמישהו החליט להפתיע ולתקוף דווקא את ירדן" 
  ". שיגידו רק מה והיכן ואנחנו נעשה ונשמע. פיונים קטנים במשחק הזה
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מול  שהריכוזלנו מי מתח התברר רק לאחר מספר י.  לפנות ערב ולא חידש מאומהחזרמפקד הפלוגה  
  . ירדן נעשה במכוון כדי להטעות את המודיעין המצרי

  .   מדי פעם נראו נצנוצי אורות רכבים הנעים עם אורות חניה בלבד,האזורשקט שרר בכל . הלילה ירד 
עיין עיין חזור ומ אני.  מאביתי  מכתב שזה עתה קבליביד, ריקן מים' שעון על גיכשגב, ם"לרגלי הזחל 

 מן הראוי שאקריא אותו לכל , מתאים לאבא לכתוב מכתב רגשני שכזהושב  כי  וחי לעצממחייך, במכתב
  . חיילי הפלוגה

הוא נכון בכתב יד עגול .  נולד בסוף המאה הקודמת בירושלים למשפחה ספרדית מכובדת,אבי שלמה 
יצירת פאר בסגנון המכתב ,  מבלי דעתהניב, ח איבריו"כציוני בכל רמ. דע מספר שפות על בוריןוויפיפה וי

  . שהגיע לידי
 קציני.  המשימה האמיתי והחלו ההכנות לנוע מערבהיעדלאחר מספר ימים הובא לידיעת היחידות  

  . ולאחר מכן כונסו כל חיילי הפלוגה סביב מפה להסבר. הפלוגה כונסו לתדריך להבהרת המשימה
כל מי שעבר התרחשויות של לפני קרב . ינית על פניהםארשת רצ.  הקשיבו רב קשב לכל מילההלוחמים 

מאוד דומה לפרפרים לפני בחינה (מהחשש מפני הלא ידוע " הפרפרים בבטן" את תחושת מכיר ויודע, 
  ). בבית הספר

  .להקראה מבלי לציין אל מי נכתבאת המכתב פתי של, כדי להפיג את החשש הטבעי , בגמר התדריך 
  

 מחיילי הפלוגה מסר לידי מכתב שקבל ערב קרב מאביו ואני חייב להקריא אחד -  פתחתי ! שימו לב 
  . לכם את תכנו

  
  56 אוק 20חיפה 

 ). לא אציין את שם החייל............. ( לבני יקירי 
יפה ברכה זאת ". ישימך האל כאפרים וכמנשה! הבן יקיר לי אפרים"

 . לפתוח את אגרתי השלוחה אליך
 ". יפלו משמאלך אלף ורבבה מימינך " ההאמרלו יהי ותקוים בך 

אלוהי צבאות ישראל עמך בכל אשר תלך וינוסו , יהי אלוהים, בני 
 . אויבך מפניך
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שאינה (קבלנו את גלויתך ,  בימים אלה אחרי שתיקה ממושכת מצדך
 . וזו בשבילנו נחמה פורתא) נושאת  תאריך

הגנה א ונתמניתי לאחראי על ה"התייצבתי בהג, בשעה קשה זאת 
 .  המעט שבידי לתרום-האזרחית של השכונה 

התקשר והודיע שהוא נמצא , ב"הנמצא בלימודים בארה, אברהםאחיך  
 . בקשר מתמיד עם הקונסוליה הישראלית כדי לעמוד מוכן ליום פקודה

לכו בכוחכם זה . אנו כולנו תפילה ולבנו איתכם בחזית העם 
  ." והושיעו

שלח מפעם , אל תחסוך בגלויות. ואבא לב אמא ואתה יודע מה. בני 
 לפעם 

 . "אני שלום ושלום לכם"גלויה ולו רק תכתוב בה לא יותר מאשר 
 

 אבא            
  שלמה           
  

לעתיד . לחדור ללב ליבם של הלוחמיםנוסח המכתב  שאכן הצליח תיהרגיש. לרגע השתררה דומיה 
 אמר אחד החיילים כי ברכת האב לוותה אותו ברגעים רק אז, לחימהסביב למדורה לאחר ימי ה, לבוא

 להם כי אבי הוא מחבר המכתב שעשה את דרכו ללב יתיאו אז גיל. סכמההרבים הנהנו ל. הקשים
  . הלוחמים

החלה התנועה לעבר שטחי הכינוס , בהאפלה מוחלטת  ובדממת אלחוט,בחשיכה , שעתיים לאחר מכן 
  .    ניצנהבאזור

לצוותי  בשטחי הכינוס התאגדו כוחות . נעו היחידות לקראת המשימה האמיתיתאורחה אחר אורחה  
 פלוגות טנקים ופלוגת 2  הכולל בנוסף  משורייןהוקצתה לצוות קרב גדודי " כידון"ש "פלוגת החרמ. קרב
  . יר ממונעת"ח

במעלליו , בין היתר, שהתפרסם. ח" איש חטיבת הנגב של הפלמ, לוחם ותיק,"ברן"מפקד הגדוד המכונה 
  . בכיבוש עקבה במפרץ אילת במסגרת מלחמת העצמאות
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בחן בתשומת לב את סימוני מערך האויב , מ "קצין המבצעים של  הצג, רכון על מפה, באותה שעה 

 קרקע בולטים כאשר על גבי ולתוואיהמפה כללה שמות קוד לצירים . לצידי ציר התנועה בגזרת הגדוד
  . רך האויב  באדום ותכנית ההתקפה בכחולציפוי הפוליטילן סומן מע

יר "י חטיבת ח"ימה יבוצע כנראה עיכיבוש קצ"ימה ואמר י לצידו הצביע לעבר מערך קצ ד"המג 
המוקש העיקרי , שימו לב במפה, לאחר מכן. מתוגברת בטנקים ואילו אנחנו נעבור דרכם לשעוט מערבה

במסגרת האוגדה לשמש עתודה לכיבוש מוצבי תפקידנו . אגוז לגמרי לא קל. הוא מערך אבו עגיילה
  ".  כיחידת החוד של האוגדה לכוון אבו עגיילהמשימתנו לנוע . ובאם לא נופעל כעתודה. ימהיקס
 נשאר לנו רק לקפל .ד אני בטוח שכל ההכנות נעשו"המג" אמר , כשמבטו עדיין מופנה למפה, ץ"הקמב 

 לסיור בפלוגות וכן לבקר את חברי בפלוגת  אנוע ,ותך ברש,נתייםיב.  הפקודהתינתןרשתות ולנוע כאשר 
  ". ש שצורפה אלינו"החרמ

ידי מלוכלכות . ם"המותקן על צריח הזחל" בזה"עסוק בניקוי מקלע מצא אותי  ץ "כשהגיע הקמב  
  . מרכיב מחדש את החלקים המשומנים, ביד אמונה.  בשמן

זה עתה שמעתי ברדיו כי  " בהתרגשות והודיע1' מ מח"הגיע בריצה מ, נו רשמים בינייםחליפבעוד אנו מ  
  ".  אילת החל קרב בתוך שטח סיניבאזורכוח צנחנים צנח אי שם בדרום סיני וכי 

  .  נפרד בחפזון ונע לכוון מפקדת הגדודץ"הקמב.  עכשיו היה ברור כי אין לעצור את גלגול המערכה,אכן 
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מוצב הצבחה . ל באזור בארותיים לעבר העיירה קציימהאנו חוצים את הגבו.  לאוקטובר30- שחר יום ה 
  . "v"ר מנופפים לנו בסימן "מספר חיילי החי. יר"הח' שבדרך נכבש אתמול בלילה בידי חט
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מ "למרות זאת הצג. ר מטהרת את העיירה קציימה שמרביתה בידנו"החי' אנו שומעים ברשת כי עדיין חט
בצמוד אליה טנק המגד ומיד אחריו , וסה לרוחב בחזיתפרוס במבנה קרבי כשפלוגת טנקים מובילה פר

  .  ש ושתי פלוגות טנקים בשדרה על ציר הכביש"פלוגת החרמ
עוצמת הפלדה הנעה בבטחה תוך העלאת ענני אבק נוסכת בי תחושה כאילו שום דבר לא יעצור  

ריות הרובצת רמת האנדרנלין בדם ותודעת האח. נטשה אותי לחלוטין" פרפרים בבטן"הרגשת ה.אותנו
  .  עלי כמפקד כנראה עוזרת להתגבר על הפחד הטבעי לפני קרב

אלה אותם החיילים שלמרות , ראה זה פלא, מ וחושב לעצמי"אני מפנה מבט לעבר הלוחמים בזחל 
האם ישתוו ?  האם יאזרו אומץ לתפקד בקרב -היו בלבי ספקות , שהשקענו רבות להכשירם כלוחמים

מבטים , המשוב שאני מקבל. לשמחתי כנראה שטעיתי בגדול? מלחמת השחרור לרמה האגדית של לוחמי 
יש , אכן". אל חשש אנחנו אתך המפקד לאורך כל הדרך"נחרצים של לוחמים אמיתיים כאילו רמזו לי 

  . שכר להשקעה
, ר "אני מרים המשקפת לתצפית ומגלה את לוחמי החי. בכניסה לקציימה נשמעים עדיין הדי יריות 

  . ד"בקשר אני שומע את פקודת המג.  מטהרים בלחימה חלק מסמטאות העיירהעדיין
מוביל במבנה  ! 1אגוז . אנו ממשיכים בתנועה דרך העיירה על ציר הכביש! תחנות אגוז כאן קודקוד " 

  !" אשר עבור . שימו לב לא לפגוע בכוחותינו בצדי הציר.  מהעיירהליציאהשדרה עד 
  !   היישר 1כאן אגוז  
  ! היישר 2אן אגוז כ  
  . ם מאשרים ולאחר מכן משתררת דממה ברשת"אני שומע את המפיי 
. מאחד הבתים בקצה העיירה נפתחת עלינו אש מהאגף. עיירההחיש קל אנו חולפים ועוברים  על פני  

  . אני מזהה את מקור הירי ונותן פקודת אש למקלען
האש .  נרגש אך מבצע הפקודה בדייקנות,צעיר שזה לו הפעם הראשונה תחת אש, המקלען אורי  

  . משותקת
תותח הטנק מוסב , הטנק האחרון של פלוגת החוד מאתר גם הוא את המטרה לפי צרורות המקלע

  במהירות 
  . אני מניף אגודל למפקד הטנק כתודה על השרות. לעבר הבית ופגז יחיד פוער חור ענק בבית

  .   האש הראשונה  בהצלחההחברה עברו את טבילת, חושב אני לעצמי!  נו 
   

על פי , מאויש. המתחם מחופר ומבוצר. לקראת הצהרים אנו מגיעים לאזור חזית מתחם אום  קוטוף 
. טנקים ונתמכים בסיוע ארטילרי, ט"יר מתוגברים בתותחי נ" גדודי ח2על ידי , המסומן במפה שבידי

בי כבר מתמרות פטריות עשן פגזי מסבי. פלוגת טנקי השרמן שבחוד כבר נמצאת במגע אש עם האויב
  . הריח המוכר של שדה הקרב עולה באפי. ארטילריה ומרגמות

 מימיני 1מ "אני מסמן למ, אנו עולים לעמדות אש מימין לפלוגת  הטנקים, סרן ששון , פ"בהוראת המ 
 לאחר זמן תמונת הקרב עדיין לא  ברורה לי בתחילה רק. לעבור רכס קדימה לשיפור עמדות ונע מיד אחריו

מים " בעמדות לחיפוי ואילו שני הצגיישארמ שלנו "כי הצג, לפי האזנה לרשת הקשר, מה אני מבין
  . האחרים של החטיבה יסתערו על רכס אום קוטוף

מ נפרסו לעמדות אש והחלו לפצח עמדות ולהשמיד מטרות על "מירב הטנקים של הצג, תוך זמן קצר  
  . תחי אש נפיץ וזרחןהאטילריה שלנו מצטרפת במ. היעדים

יפ 'פגז שני נחת ממש ליד ג. אחד הטנקים נפגע, המצרים  לא הופתעו והשיבו באש כבדה, למרות הכל  
  .  שהסתובב בשטח וגרם לנפגעים נוספים, סיור
  . ד ובליל ההודעות ברשת פוסק באחת"נשמעת הוראת המג! פקודות עבור , תחנות אגוז כאן קודקוד" 
  . סוף! כל האחרים מיד למדרון אחורי ! רק הכבדים בעמדות אש  ! כאן קודקוד אגוז 
  . תוך זמן קצר הפלוגה עוברת למבנה תנועה. אני מורה בסימן דגלים למחלקה שלידי לרדת אחורה 

. אין לי ספק כי ההחלטה להוריד כלים שאינם טנקים מעמדות אש הייתה נכונה ומנעה אבידות מיותרות
ים ואני מתכנסים סביב "הממ. פ "של המ" כנוס מפקדים" לקראת ערב לסימן .בינתיים עוברות השעות

  .  פ"ם המ"מפה ליד זחל
 ככל שהמצב  מסובך יותר כן רוחו ;פ יש תכונה מוזרה אך ערכה החיובי לא יסולא בפז"לששון המ 

  . רגועה יותר
המוביל צר  ה יש מעבר באזור הז, שימו לב במפה. יש שינויי בתכנית" פותח ששון !" הקשיבו היטב "  

השד יודע . יחידת הסיור שלנו כבר הצליחה לעבור דרכו ללא פגע. לעורף מתחם אום קוטוף ואבו עגילה
  ". יצר הדייקהימ"למה המצרים לא חסמו את המעבר הצר הנקרא 

י יחידה אחרת ואילו אנו ננצל מעבר זה להגיע "הוחלט לפיכך לשמור מגע עם האויב בחזית המתחם ע 
אין ,  עד כאן. לעבר הדייקהמ שלנו ינתק מגע עם חשיכה וינוע ראשון "הצג. קיפה אל עורפו של האוייבבע

  ". ?האם ברור . לכן כל היתר נקבל הוראות בקשר ונבצע, בידי שום פרטים נוספים
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. זה ממש ערוץ צר המתפתל בין מדרונות תלולים.  בוחן את תוואי מיצר הדייקה ,במפה שלי אני מעיין 
מזלנו שפלוגת הסיור . כל מארב קטן יוכל לבלום התקדמות של כוח גדול בקלותהרי !  אדירים אלוהים

  .  לטובמקווהכבר עברה ואני 
.  ר צצה מאי שם ותופסת עמדות על הרכס"חי' יח. יורדים הטנקים מעמדות האש, עם רדת החשיכה 

  . יק להחליף אתו כמה מילים בחפזוןיפ ואני מספ' עובר עם גץ"ידידי הקמב. הגדוד מתארגן לתנועה
, ם "אני ניצב בחזית הזחל. רעש שרשרות הזחלים והמיית מנועי הטנקים מחרידה את שלוות המדבר 

  . פ הנע לפני"ם המ"בחשכת הליל אני מבחין בקושי רק באורות האחוריים של זחל. פנסי החזית כבויים
לימיני צריחון קטן בו מוצב . ל מחוץ לדפנותאבדריכות כלי הנשק בידם מופנים , ם"הלוחמים בזחל 

מישהו .  על שכמו של המקלען הצעיר הנראה מתוח מדי לעידודאני תופח . על מסלול עגול" בזה"מקלע 
ידי האחת אוחזת . גם במלחמה צריכים לאכול , מה לעשות. דוחף לידי סנדוויץ עם מנה גדושה של חלבה

  .  מחזיקה בסנדוויץוהשנייהבתת מקלע 
 נשמע  מכשירי הקשררחש רמקולי. דממת אלחוט מוחלטת. צר הדייקהיאנו נכנסים לתוך מי, חצות 

אור הירח נוסך . הירח עלה ומאיר באור בהיר את המדרונות המאיימים הניצבים מימיני ומשמאלי. קלות
  .  הוד קדומים על הנוף

ים המובילה מפתחו הצפוני  של רק עם שחר  יוצאת  פלוגת הטנק. במייצרכנחש ענקי ממשיכה התנועה  
אבו מערך מ מתפרס במהירות בשטח הפתוח ופונה לתקוף את "הצג.  וחוברת עם יחידת הסיורהמייצר

   .פועגיילה מעור
 יםתותחני הטנקים שש. בר לידםובצד הכביש מתגלים מספר אוהלים שהופכים מיד למטרה לכל מי שע 

ורה מתערב ומד "עד שהמג. המטרה הראשונה שנראתה ללא הבחנה לעבר יםרולפרוק את מתח הלילה וי
. חסכו בתחמושת. זה לא מטווח אימונים.חדל ירי לאוהלים השחורים! כאן קודקוד אגוז "בקול סמכותי 

  . בדיעבד הסתבר שהיו אלה אוהלי פועלים אזרחיים נטושים לחלוטין!". סוף 
  . פ"ברשת הפלוגתית אני שומע את הוראת המ 
 מימיני 1. אנו תוקפים חזיתית.  מחנה אבו עגיילה1400לפנינו !  פקודות ! כאן קודקודתחנות כידון   

ירי חופשי מכל .  בחזיתלא לירות ימינה מהמבנה הבוער. מימיננו פלוגת הטנקים .  מאחור3 משמאלי 2
  ! בצע סוף. הכלים

 מימיננו נתקלה בוואדי תוך כדי תנועה וירי אני מבחין כי פלוגת הטנקים . 1אני מתמקם בתוך מחלקה  
. מים"מספר מטרים לאחר מכן אותו וואדי חוסם את תנועת הזחל. ונעצרה תוך המשך ירי לעבר המחנה

  .  אני שוקל באם לתת פקודה לרדת להסתערות רגלית אך מגלה מקום מעבר הניתן לחציה
  ". אני חוצה את המכשול. גיליתי מעבר! קודקוד כאן משנה "פ מיד "מדווח למ 
  !". סוף! ל גם אצלי בהצלחה "כנ. חיובי! כאן קודקוד " מידית הייתהפ "תגובת המ 
. חוצה את מכשול הערוץ ומתפרס מיד,  עובר לטור1מ " אחרי מ,צה את הערוץואני נכנס ראשון וח 

  . מכאן אנו דוהרים בקו אל מול המחנה. לאחר מכן
ממש כמו .  לירידה להסתערות רגלית אני נותן פקודה.גדר פרוסה מולנונגלת כעבור זמן קצר  

למעט מקלעני הסיפון , מים ומתפרסים לקראת הסתערות"הלוחמים מזנקים מהזחל, באימונים
פ המשיך לנוע ישירות על הגדר אך לאחר "ם המ"משמאלי אני מבחין כי זחל. הממשיכים לירות לחיפוי

  .  במקוםםבלנ, כשהוא גורר מאחוריו סבך של חוטי טיל דוקרני, מספר מטרים
מבלי הוראה מיוחדת נשכבו הלוחמים לעמדות . תוך תחושה כמעט אינסטינקטיבית עצרתי את התנועה 
  . בעוד אני לוקח כיתה אחת עם מקצצי  תיל ונע לעבר הגדר. אש
תוך כדי תנועה אני מגלה סולם עץ ארוך מושלך לפני . הגורל משחק לידי. אש אויב מזמזמת סביבנו 

  . משליכים אותו על הגדרורצים , אנו תופסים בצידי הסולם.  הבין מיד את הרעיוןכ הכיתה"מ. הגדר
מיד .  ואנו  מדלגים על השלבים ומתפרסים מיד בעברו השני של הגדר. מעומס הסולם הגדר נשכבת 

  . ללא פגערגלית מ והמחלקה עוברת כולה "אחרי מגיע המ
שרץ  הקשר  . מ נפצע קלות בידו"ו פולט אש המ תת מקלע שביד, מצרי צץ מתוך מחפורת חיילראש של 

  . מ נחבש וחזר מיד לפיקוד"המ. י כיתה"מיד עת נתפסהללא היסוס רימון לתוך המחפורת לידו מטיל 
.  לפנות עם מגזרי הטיל מעבר לזחלמיםמ"מארגן את הכיתה שפרצה ומורה למ, אני נשאר ליד הגדר 

בינתיים . ט שהושמדו"רת כולל עמדות תותחי נממחפורת למחפו, החל קרב טיהור מעמדה לעמדה
  .  למתן חיפוי אש מקלעיםיםצטרפמ את הגדר ויםברוהזחלמים ע

ניצל את הפירצה והעביר דרכה את שתי המחלקות הנוספות שהתפרסו לשמאלי . ם"פ החליף זחל"המ 
  .  התקועפ"המ ם"שעה לאחר מכן הצליחה חולית החימוש הפלוגתית לחלץ בשלום גם זחל. ללחימה רכובה

הבחנתי כי פלוגת הטנקים שמימיני עדיין . רק לאחר התקדמות של כמאתיים מטר בתוך המחנה 
 על ציר הכביש עד לשער המחנה ופרץ דרכו ,עם מירב הטנקים ,ד המשיך לנוע"אך המג. תקועה במעבר
  .  לתוך המחנה

  . כל המחנה נמצא בידנו, בשעה שמונה  בבוקר לערך 
אודה . ד"אוכל רק להשלים כי אני הייתי עם המג "ץ מאוחר יותר"לי הקמבאמר " פוראכן סיפור סי" 
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  ". ד וגם אני לא ידענו על פועלכם"כי בלהט הקרב גם המג
 ,הנכונים על גבורת לוחמי הטנקיםרשם לזכרון עולם כי למרות כל הסיפורים לא נ, לצערי, לימים 

  ".  עגיילה למחנה אבויםפרצו ראשונשהם  הם ש "לוחמי החרמ
   .תם קרב אבו עגיילה עדיין לא בזאת ,  ולא נשלםתם 

  
5  

  ספור הקרב על הסכר 
  

מ שלנו עצמאי בעורף מתחם אום "מוצא את הצג, אחרי כיבוש מחנה אבו עגיילה,  אוקטובר31בוקר  
נו הופ, מיד לאחר היציאה מציר הדייקה, )צוות חטיבתי משוריין(מ " של הצחמים הנוספים"הצג. קוטוף

  . האחד מערבה לכוון ביר גפגפה והשני לכוון דרום מערב לעבר ביר חסנה 
עד לשעות הצהרים אנו עסוקים בהדיפת התקפות נגד . מהר מאוד מתברר לי כי הקרב עדיין בעיצומו 

לקראת ערב מכנס . ר ובספיגת מתחי ארטילריה שלמזלנו אינם מדויקים'ר מלווה בטנקי ארצ"של חי
  . דות מקוצרת מאודד קבוצת פקו"המג
  .  מתדרך ששון את קציני הפלוגה, ם"פרוס על דופן זחלצילום אויר הליד , מיד לאחריה 
עדיין  נותר אויב , למרות שחדרנו בהצלחה לעורפו של מערך האויב העיקרי שבאום קוטוף! שימו לב "  

מחלקה , ר"תי פלוגות חיהערכת המודיעין היא כי כוח זה כולל ש. ט בסכר הרואייפה"המאורגן במגננת נ
ט והחשוב מכל מספר סוללות תותחים המסייעות "מספר לא ידוע של תותחי נ, ר'או שתיים של טנקי ארצ

  . באש למערך העיקרי של האויב באום קוטוף
השמדת כלים אלה תמנע תמיכה ארטילרית למתחם אום קוטוף ותקל לאין ערוך על היחידות שלנו 

  . הנערכות לכיבושו
  ". ה תשתתף בכיבוש סכר הרואייפה  בתנועה על הכביש אחרי פלוגת הטנקים המובילההפלוג 

לטעמי תכנית . אכן השטח חולי ותנועה שלא על ציר הכביש עלולה להיות קשה מדי, אני בוחן את המפה
  . מתי ואיך, ההתקפה חפוזה מדי ואינה מפרטת מה

  . גנתית בה היינו למבנה תנועה ואנו נעים התארגנות מהירה מהערכות ה. הערב יורדתוך זמן קצר   
 פלוגת הטנקים פנתה ימינה לתוך ,בקרבת מערך הסכר,באור הדמדומים . מתקיימיםחששותייאכן  

 אנו מתפרסים משני צידי הכביש ונעים  ששוןפ "לסימן מהמ. החולות ואני לפחות איבדתי קשר עין
 שבאגף הימיני לתפוס עמדות 1י מסמן למחלקה  מטר מעמדות האויב אנ200 -על הרכס הנמוך כ . קדימה

  . פ עם יתר הפלוגה"אש כדי לחפות על תנועת המ
אין לי מושג היכן , המצב מאוד לא ברור. פ משמאלי עצר גם הוא בשלב זה"המ, אש תופת ניתכת עלינו 

. אויבבינתיים אני יורה ללא הכרה מכל הכלים על העמדות הקדמיות של ה. מ"פלוגות הטנקים של הצג
) חודר שריון(ש "כנראה  פגז ח, הפגז. לפתע אני מבחין בהבהק של פגז הנורה לעברי מעמדת טנק מחופר

". נהג אחורה"מבלי לחשוב פעמיים אני מגיב אינסטינקטיבית בפקודה . עובר בשריקה ממש מעל ראשי
,  מכן ניחת פגז נוסף  לאחרשנייה.  למזלנו הנהג מכניס מיד למהלך אחורי וגולש אחורה למדרון אחורי

  ). ביצע תיקון וירה מיד פגז שני, תותחן האויב נהג נכון. ( ממש למקום שבו עמדנו,מתיז עננת חול
עד היום אני מאמין כי לולא החושך , האמת. מבלי להרגיש הערב יורד וחושך משתרר על שדה הקרב  

  . המצב יכול היה להיות הרבה יותר גרוע
הגדר לפני עמדות האויב דלה , המזל שוב משחק לנו. ופוקד להסתערות רכובה מנצל את החשיכה ,ששון 

או אז מתחיל קרב  שלא ניתן .  מים מצליחים לעבור תוך דריסת הגדר ללא תקלה"כל הזחל, ורעועה
  שרק מי שהיה בשדה קרב של ממש יכול לדמיינו  . לתארו במילים

אני . דורסים כל מה שנע. ים אש לעבר העמדותנעים ויורק, מים הפרוסים"אני נע בתוך שורת הזחל 
יורה , ם " שבצריחון הזחל"בזה"מבחין פתאום לפי מסלולי הירי של הכדורים הנותבים כי מקלע ה

הכניס את כל גופו לתוך הצריחון ומשם . המקלען הצעיר נכנס לבהלה, אורי. לשמיים ללא אבחנה וכוון 
  .  מפעיל המקלע ללא כוון

  !! האויב שם כוון כהלכה וצא מהברדק !  חביבי -קלען הכתפות החגור וצועק אני מושך את המ 
יליד , זלהארוך הרגלים לא תאמינו אבל הבחור . המקלען מתעשת ומרגע זה ממשיך לתפקד כהלכה

  . הפך לימים לקצין שלישות מוצלח של אוגדה,  בולגריה
מימיני . מבוכה ומבולקה. ם באשבינתיים כל שדה הקרב הופך למדורות מדורות של כלים העולי 

  . רק לאחר מספר קריאות ברשת הירי מופסק. מגיחים שני טנקים שלנו וממטירים עלינו אש מקלעים
  . אחרת לא היה מי שיספר לכם סיפורים. תודה לאל שאזלה תחמושת התותחים בטנקים

. ם שלי מקודם"לאני מגיע למחפורת טנק האויב שפגזיו החטיאו כחוט השערה את הזח, להערכתי  
 כנראה -שום תגובה . תוך כדי נסיעה לצד המחפורת אני משליך שני רימונים פנימה . המקלען יורה ומדייק

עובר את התותחים , תותחי השדה וממשיך לנועסוללת בהמשך אני מגלה . שצוות הטנק נטש וברח רגלית
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 למעט שני טנקים שלנו הנעים ,יןעדי. השנייהאת הסוללה " לוקח" עם מחלקה  ששוןומבחין כי לשמאלי
בדיעבד התברר לי כי גם הם לחמו בגבורה והשמידו את . מימיני אין לי מושג מה עולה בגורלם של היתר

  . ט"ר ותותחי הנ' טנקי הארצמרב
 להשליט סדר ולהתארגן בניסיוןד "ברשת אני שומע את פקודות המג. רעמי הירי הולכים ומתמעטים  

ד החל לטפל בפצועים "התאג. פיים מנסים לכנס את הכלים חזרה למסגרת"מהמהומה רבה ה. מחדש
. מים"לי הטנקים והזח"ממש על הכביש המרכזי כשאלונקות הנפגעים פרוסות על האספלט ונעקפות ע

מתחילה התרוצצות ". ליד המדורה הגדולה" להתרכז , לטנקים מציין ברשת נקודת ציוןפ פלוגת טנקים"מ
  . ורה אחרתכי כל אחד מזהה מד

או אז מתברר כי עדיין . מים לחפש את משאית התחמושת" שולח את אחד הזחלששוןתוך המהומה  
ם "האחד פוגע פגיעה ישירה בזחל. שני פגזים נורו ממנו. ר מחופר ממש ליד הערכות הפלוגה'נותר טנק ארצ

 שנע למצוא את משאית ם"והפגז השני פגע בזחל. שלושה לוחמים נהרגים במקום ושניים פצועים. 3' מח
מפקד הכיתה ושלושה . ם כולל מקלע הסיפון נעקרת ממקומה"כל הצינה הקדמית של הזחל. התחמושת

  . לוחמים נוספים נהרגים במקום
. חוזר הסדר לכנו אין הרבה זמן לליקוק פצעים. שעתיים לאחר פינויי הנפגעים של הפלוגה והגדוד 
  . לוי מחדש של דלק ותחמושת ועוסק במיהיקפיתם מתארגן להגנה "הצג
לקראת חצות אני מקבל משימה לפקד על חסימה לכוון מזרח לעבר עורף מוצבי אום קוטוף  שעדיין  

  . ש"טנקים ומחלקת חרמ' הכוח כולל מח. מוחזקים בידי האויב המצרי
ש פרוס לעמדות "מ מזרחה וממקם הכלים בשני צידי הכביש כשהטנקים במרכז והחרמ"אני נע כק 
  . מים"בין הזחלגליות ר

חיש קל הלוחמים . אריה ויינברג, מ"אני מתפס עם מכשיר קשר לצריח טנק המ, לצורך שליטה ותצפית 
  . מתחפרים בחול ומשתררת דומיה מתוחה

אני מבחין בקבוצת ,  לאור הירח, רק לאחר מספר דקות. כעבור כשעה אנו מבחינים ברחשים מוזרים 
לתדהמתי אני מגלה  . הנעלים המסומרות רוקעות על הכביש, ל הכבישהנעה עמצרים גדולה חיילים 

נראה כי מערך אום .  נעה על הכביש ממש לעברנו,כלשהיבמשקפת חבורה צפופה ללא סדר או כוננות 
החיילים ככל הנראה לא ידעו כי השריון הישראלי בעורפם והיו בטוחים כי . קוטוף מתחיל להישבר מעצמו

  . ם בשטח שלהסוגיםהם נ
, הבחור ממש רגוע. הטנקים לדומם מנועים ומתייעץ  אתו ישירות ' אני שוקל האם להורות למפקד מח 

  ". לא צריך הם עושים מספיק רעש בעצמם"אומר 
אני כבר רואה ללא משקפת את פניהם של החיילים ואלה . כל הכלים מוכנים לירי, חולפות מספר דקות 

  . ביבםממשיכים ללכת באפתיה מלאה לנעשה ס
 מטר 100המרחק כבר .  תן להם להתקרב יותר !עוד לא, כאילו בתחינה, מ הטנקים מסמן לי בידו"מ 

באחת נורים שלושה פגזי נפיץ לעבר האויב . מ הטנקים לפתוח באש"אני מסמן למ! זהו .  מטר 80, בלבד
אריה מפעיל את .   באשיםתחופ, ש הפרוסים" של לוחמי החרמממקלע ועד בזוקה. ומיד אחריהם כל כלי

  .קטור המותקן על הטנק'הפרוג
 הם נראים כאילו ,קטור'הפרוגאור מסונוורים מ. חיילי האויב המופתעים תחילה כלל לא מגיבים 

הורידו נשק מהכתף , חלקם יצאו מההלם הראשונירק לאחר מכת האש הראשונה .  השלימו עם מר גורלם
  . והחלו לתפוס עמדות בכפלי הקרקע ולפתוח באש

. ים קדימה ובמתחי רימונים מחסל כל התנגדות נוספת"בחיפוי אש הטנקים אני נע עם שני זחלמ 
. למעלה ממאה הרוגים מצריים וכארבעים פצועים  מוטלים  בשטח. לקראת בוקר מתגלית תמונה נוראית

  . כשמונים מצריים נלקחים בשבי בריאים ושלמים מבועתים מפחד  ונשלחים לעורף
 מכאניתבאותו רגע פעלתי . אך חשתי בכך רק לאחר מספר ימים, ודה כי המראה זעזע אותיהיום אני מ
  . מה לעשות מלחמה אינה שדה של ורדים. בקור רוח

ושוב אי הבהירות בערפל . נופל כל מערך אום קוטוף כפרי בשל בידי כוחותינו, ספר שעותמכעבור  
ם שלנו "וש אום קוטוף מתקדמת לעבר הצגפלוגת טנקים שהשתתפה בכיב. הקרב גורמת לאסון כבד
 מזהה בטעות את הטנקים אשר.  סרן בר כוכבאפ טנקים ותיק ומנוסה"י מ"נכנסת למארב שנפרס ע

  .  פותח באש יעילה ופוגע בטנקים שלנו. כאויב
ועוררה . בתחילה מגיע ידיעה כי הושמדה פלוגת טנקים של האויב. לא אשכח את הארוע הזה כל חיי 

באותו זמן . אני מקבל הוראה לשלוח כל רכב מצוי לפינוי נפגעים, בכל דממה דקה, יד לאחר מכןמ. שמחה
ים "אחד הממ. צריך לפרוק במהירות את הנשק שנערם. אני עסוק באיסוף נשק שלל רב על משאיות שלל

הג נעמד על אדן המשאית ליד הנ, פותח את הדלת האחורית,  המשאיותהוא מזנק על אחת. תופס יוזמה
אני תופס את . עצירה מידית וכל הנשק נשפך ברעש והמולה החוצה. ומורה לו לנסוע מהר במעלה הגבעה

לעזרה בהוראתי מ והחובש הפלוגתי נעים "לאחר מכן המ. ל להורקת משאית נוספת"הרעיון ופועל כנ
  . הכאב על האסון הנוראי חודר ונובר, רוח נכאים משתררת. בפינויי
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מר וא, נרעש משהוא, גיב הץ הגדוד אודות הקרב הוא "כאשר בשיחת רעים סיפרתי לקמבלימים  
במחנה הסכר גם אני נבלעתי במהומת הקרב ולחמתי עם טנק נוסף אחד . החזרת אותי ממש לשדה הקרב"

  ". המשכתי להילחם כשאני יורה מהעוזי לכל עבר. תחמושת הטנק אזלה וגם המקלע נתקע בצריח. בלבד
אך אני חוזר ואומר כי כל !!  כל הכבוד ,אני משיב לו, מעתי וגם קראתי על מעלליך בקרב ידידיאכן ש 

אני בטוח כי לראשונה מסופרת אמת זאת . ש נשמט לחלוטין" על חלקם של לוחמי החרמךאשר ספרתי ל
  . בחוג המצומצם שלנו ומי ייתן והאמת תצא לאור יום אחד רשמית

  
פנה אלי נהג , בשיחה פלוגתית, מספר ימים לאחר שוך הקרבות.  נוספתאפיזודה קטנה וחשובה, אגב 

בשם הצוות אני מודה לך על כי חיינו ניצלו הודות לתגובתך ! המפקד "ם מהצוות שלי ואמר "הזחל
  ". המהירה לירי טנק  האויב עלינו

.  הצבאיתזאת היא מהות המשמעת. לא אני אלא אתה הצלתה את חיינו! ידידי "הגבתי מיד , ואני 
לכן כולנו נלמד כי ". ?למה המפקד "תאר לך מה היה קורה לו רק שאלת , הגבת מיד" נהג אחורה"לפקודה 

  ".  פקודה קודם כל מבצעים ושואלים רק לאחר מכן
, כאשר השתמשתי בדוגמא הזאת להמחשת מהות המשמעת. בכל הרצאה שנתתי בנושא משמעת, מאז 

  ".האסימון נפל"  החיילים והבנתי כי  ראיתי את ברק ההבנה בעיניאו אז
  
  

 הזה הקל בהרבה על השלמת כיבוש מוצבי אום קוטוף "גישה העקיפה"קרב ה. רק זאת אוסיף ואומר 
בל ליבני ואל 'אפשר להניע כוחות מיד מצומת אבו עגיילה להמשך תנופת הלחימה לעבר ג ובנוסף למחרת
  . עריש

  
  
  

  דניאל אנושי
  פרדס חנה',  א18הדקלים 
  04-6272417: טלפקס

il.net.zahav@1Riv  
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