גבי ורדי  -גדוד 407
ידידי לוחמי גדוד  407ומשפחות חברינו שלא שבו מהמערכה
כבר  43שנה עברו מאז המלחמה ההיא שתפסה את המדינה בהפתעה.
צעירים מאוד היינו אז.
אני יודע שמאורעות המלחמה אצל רבים הפכו רחוקים ודהויים ופרטיהם  -אם היו
ידועים כלל  -כהו.
חשוב שנזכור במה לקחנו חלק גם עבור ממשיכי דרכנו וגם לזכר החברים שלא
שבו.
יצאנו אל המלחמה חדורי מוטיבציה ואמונה.
זוכר אני ,כיצד בימי הבלימה הראשונים ,שבהם הקרבות שהשתתפנו בהם היו
קרבות בלימה ובחלקנו לא נפלו הקשים שבהם,
שאלו אותי אנשי פלוגה ג ,כיצד זה אנחנו נמצאים מאחור ,לא תוקפים את האויב
ומעבירים את הקרבות לצד השני?
את הגאווה שחשתי אז על הרוח של הלוחמים אני זוכר עד היום.
פעם אחר פעם חזרו והתייצבו בחזית אנשים שנותרו מאחור בשל תקלות ,למרות
הקשיים והסכנות,
לא הפסיקו לבקש להצטרף לחזית ,כדוגמת חברנו המט"ק גדי קוסמן ז"ל אשר
הצטרף לטנק כמחליף ונהרג מעבר לתעלה.
כולנו נושאים את עקבות המלחמה ההיא ,חלקנו באופן קשה יותר.
אנו לא זקוקים לימי זכרון כדי לחשוב על כל אחד מחברנו שלא חזר איתנו
מהמלחמה.
עם זאת -כיום יש באפשרותנו לראות בפרספקטיבה את המלחמה שבה אבדנו
מטובי חברנו.
המלחמה ההיא היתה האחרונה שאיימה על עצם קיומנו .ישראל כיום חזקה ואין
למעשה איום קיומי על המדינה משום גורם חצוני.
למצב הזה -הגענו הודות לנצחון החד משמעי-למרות תנאי הפתיחה הקשים
במלחמת יום הכפורים.

הגדוד שלנו גד  407לקח חלק חשוב במערכה זו -היחיד בחטיבה אשר נלחם
במסגרת שתי חטיבות.
בשלב הבלימה בחטיבה  600ומיום הפריצה -ליל ה 15-לחודש ועד חודש לאחר
שוך הקרבות-בחטיבה .14
תחת חטיבה זו הגדוד השתתף בקרב הפריצה בחווה הסינית .זאת במסגרת
מבצע "אבירי-לב" לחציית התעלה.
קרב זה מהקשים בתולדות המדינה ואף בתולדות המלחמות המודרניות בכלל
הביא למהפך בגזרת סיני.
לגדוד  407היה חלק משמעותי בהצלחה זו וביכולת צה"ל לדבוק במשימה
ולמרות האבדות הכבדות לצלוח את תעלת סואץ ולהעביר את המלחמה לצד
השני.
בקרב זה אבדנו אף אנחנו מטובי חברנו,
אך אני גאה על מה שהשגנו וזוכר בכאב וגאווה את כל מי שאיבדנו.
משפחות יקרות וידידי לוחמי הגדוד ,אנו נפגשים במפגש השנתי בסוכות.
אני כמו רבים ,זוכר את חברנו גם בימים אחרים .
יחד עם זאת  -כנסים אלו מחזקים את האחווה והמסורת היחידתית.
חשוב שנשמור על המורשת ומסורת הגדוד וננחיל אותה גם לבנים והנכדים ,כי עוד
יש אתגרים לפננו.

שנה טובה מבורכת ובריאות טובה לכולכם
גבי ורדי "גלון" (מ"פ פלוגה ג גדוד  407במלחמה)

