נתיבי האש
ביטאון חיילי חטיבה  600ומפקדיה לדורותיהם
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בטאון זה הינו יזמה אישית של נהג טנק אחד
הלוקח אחריות ומנסה לרענן את הקשר בין כל
חיילי החטיבה ומפקדיה .לעמותת ההנצחה אין
כל אחריות לכתוב בביטאון זה וכך יש לראות
זאת .כותבים אחרים עושים זאת מתוך הבנת
המטרות ואני קורא לכל אחד להצטרף ולכתוב.

לגליון זה מצורף כרטיס ברכה אישי בקובץ נפרד – גזור ושמור!

תחל שנה וברכותיה

משולחן המערכת

קיץ חם מאחורינו ושנה חדשה בפתח :תשע"א.
ביום הכיפורים ,שוב נדליק נר לזכר חברינו שלא
זכו להיות כאן אתנו .בחול המועד סוכות ,שוב
נפגש בלטרון ונקדיש יום לאלה שבזכותם אנחנו
חיים במדינה עצמאית ,בלי שמץ מליצה.

האתר הקבוצתי הסתבך ...שמתי אותו בצד וגליון 3
נשלח אליכם ישירות בלי חובה להרשם ,לאשר ,לפתוח
או לסגור מחסומים .כל הגליונות נשמרים שם וגם באתר
החטיבה וכל אחד יוכל להכנס תמיד ולראותם .באתר
הקבוצתי אפשר גם להורידם בקלות] .גוגל קבוצות –
חטיבה  - 600קבצים[

החודש נציין  37שנים למלחמה.
כאילו היה זה רק אתמול ושוב אנו
ניצבים מול האנדרטה ומרכינים
ראש.

איתור חברים הוא רק מטרת ביניים אחת של בטאון זה .יש לכולנו
מטרות נוספות בשנים הקרובות :להערך לציון  40שנה להקמת
החטיבה ולציין  40שנה למלחמה שצרבה את כולנו .פרטים חשובים
רבים מופיעים בגליונות  1ו .2-כדאי להציץ במהדורות אלה מדי פעם
ולהתרשם כי אין טעם לפרסם מודעות והודעות חוזרות ללא סוף.

האם אנחנו ראויים למעמד? האם
הצדקנו את שובנו הביתה? האם יש
עוד משהו ששכחנו לעשות בדרך?
מה עוד תבקשי מאתנו מכורה?
רבים חשים כי היה יכול להיות
אחרת .אבל זה מאחורינו .אנחנו
רוצים להאמין שהלקחים הנכונים
נלמדים במקומות הנכונים .הלוואי.

שינויים בהנהלת העמותה
בחודשים האחרונים הביעו מספר חברים בהנהלה את רצונם
להפסיק את חברותם בהנהלה .התפקיד שוחק והמטלות
מורכבות .תודת כולנו נשלחת מכאן לכל מי שעסק בכך עד היום
ומלוא ההערכה לממשיכים .לאחר כנס סוכות ,תתקיים ישיבה
של ההנהלה בהרכבה החדש .חברים הנכונים להצטרף ולמלא את
השורות מוזמנים להצטרף ולסייע בהמשך הדרך:

Hativa600@gmail.com

תודה לפועלים בחשאי
הבטאון הצנוע הזה הפך לצומת מיוחדת ,מסתבר .בני משפחות
שכולות פונים להביע תודה לאנשים שונים בחטיבה על עזרתם
לאורך כל השנים ,בלי לציין שמות ,כי אין להם מילים ודרך
לבטא את תודתם .כולנו מצטרפים ,מודים ומצדיעים!

בגליון אוקטובר:
צילומים היסטוריים למזכרת
מלשכת ראש הממשלה שרון
מיום 1.12.2005
לשעבר מפקד אוגדה 143

פניות ועדכונים לעמותת ההנצחה:
Hativa600@gmail.com

מבוקשים שותפים לכתיבת ספר לחטיבה
כידוע לכולם ,ד"ר מנחם בן שלום ]נחצ'ה[ עובד מזה זמן רב על ספר
שעניינו מהלכי חטיבה  600במלחמת יום הכיפורים .במהדורות  1-2פנינו
לקוראים שעדיין לא העידו בפני נחצ'ה על הקרבות בהם השתתפו .לאור
המיצג הלקוי של הנהלת לטרון על חלקה של חטיבה  600במלחמה,
אל"מ טוביה רביב פתח במאבק ציבורי לתיקון המיצג .התיקון עדיין לא
נעשה והויכוח על מהות התיקון והיקפו טרם הסתיים .במקביל ,נחצ'ה,
כהיסטוריון מקצועי ,אינו יכול להבטיח שמחקרו יסתיים וספרו יופק עד
למועד  40שנה למלחמה .מכאן באה הצעתי זו:
יש מקום להפיק ספר אחר .ספר שיהיה באמת שלנו – לוחמים,
מפקדים ובני משפחות .בספר כזה נתאר את מה שעבר עלינו ,בלי להיות
היסטוריונים .החל מחוויות המלחמה ,דרך תחושות ,זכרונות ,חלומות
שנגוזו וגם תקוות.
עלות הפקת ספר שכזה ,בהיקף של  300עמודים ,תהיה בערך
 40,000שח' לאלף עותקים .אשמח לדעת שיש בינינו חברים המעוניינים
להשתתף בכתיבה ,בעריכה ובעלויות .בכנס השנתי אציג טיוטת פתיחה
למעוניינים] .רק בחלק הראשון של הכנס  -בפטיו![
כמי שהפיק בעבר עתונים רבים וגם שישה ספרים משלי – שרותיי
למטרה ללא תמורה .המו"ל אתו אני עובד גם מפיץ לרשתות הספרים.
כל אחד מכם יכול לסייע בכתיבת הספר .מה שאני צריך – נמצא
אצלכם במגירות .ואני לא מתכוון דוקא לכסף .אז בבקשה – התקשרו.

עופר עידן
idan.ofer@gmail.com

בקשה צנועה
לצורך מעקב תפוצה של הבטאון ותקינות
המיילים של המקבלים  -אני מבקש מכולם
לשלוח אישור על קבלת הבטאון .תודה
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היומן הנעלם של חטיבה *600
מתוך מכתב של יאיר אהרונוביץ' ,הקמ"ן:
דני,

כאשר ניהלת את השיחות עם חיילי החטיבה ,שחלקם התלוננו על
כך שנשלחו ללא כל סיבה וללא מטרה לעמוד מעטים מול רבים
מול האויב ,חסרה למרביתם אינפורמציה המציירת את התמונה
הכוללת של מצב העניינים .באותן שעות של מעבר התעלה
למצריים ,המעבר היה צר ביותר ,אולי ברוחב טווח תותחי
הטנקים של חטיבה  600שבפקודה שמרה על המעבר והרחיבה
אותו לאט לאט ובמחיר כבד ביותר .חיים ארז ואמנון רשף ,עם
כוחותיהם ,כבר היו בצד השני ואיתם גם אריק עם מפקדת
האוגדה .חטיבתנו ,עם מעט הטנקים ששרדו ,שמרה בחירוף נפש
על גישה פתוחה ובטוחה יחסית לראש הגשר .הלחימה הנועזת
של הגדודים של עוזי ויהודה תועדה היטב באותו יומן הנ"ל .כאן
התחילו מלחמות הגנרלים הנמשכות עד היום ,כאשר מפקדי
השריון ה"שמרניים" )בר-לב ,גורודיש ואחרים ,שהייתה להם
אג'נדה ברורה לתקוף ולהשמיץ את אריק( עמדו על הרמפות
בצידה השני של התעלה וטענו כי היה צריך להשאיר בצד
המזרחי כח הרבה יותר גדול להרחבת המעבר .באותם רגעים
קריטיים ,אריק חשב אחרת והעדיף לפרוץ ולהמם את האויב
ולאפשר מעבר מיידי של האוגדות מערבה מעבר לתעלה ודרומה
לסואץ ובכך להכריע את המלחמה .במבחן התוצאה ברמה
המערכתית ,לעניות דעתי ,אריק צדק .יתכן ובעובדה זאת גלומה
כל התהילה שחטיבה  600זכאית לרשום לזכותה בהיסטורית
מלחמת יוה"כ .אולם ,התשלום על כך ,לגבינו בחטיבה ,600
אשר שילמה את מלוא המחיר באובדן יקירינו היה מאד כבד .אני
מספר לך כל זאת ,היות ומאותו יומן המבצעים מודיעין ניתן היה
ללמוד משהו על התפתחות המהלכים האלה ולהבין טוב יותר את
אשר התרחש.
יאיר
*יומן המודיעין -מבצעים שנוהל במחלקת המודיעין במהלך המלחמה

חטיבה 600

הזמנה
מפקד חטיבה  ,600אל"מ נדב לוטן ,והנהלת העמותה מזמינים
אתכם לטקס האזכרה וההתייחדות
לזכר חללי חטיבה  - 600עוצבת נתיבי האש
שיתקיים ביום שלישי  28.9.2010כ' תשרי התשע"א

ד"ר בני הרטמן עושה טירונות
מי שעבר במדור נט"ר] ,נהיגה וטיפול רק"מ[,
בשנים  ,68-70אולי זוכר את החייל הצנוע
והממושקף שהופיע בתמונות המחזור של מדור
זה .גם המומחה לנוירולוגיה של העיניים היה
פעם חייל פשוט .מסע במנהרת הזמן.
התגייסתי בסוף חודש אוגוסט
 .1967מספר חברים ,שלמדו
איתי בכיתה י"ב ביולוגית ,נרשמו
ללימודי
האקדמית
לעתודה
רפואה .מכיוון שאחד הספרים
שהרשימו אותי במיוחד באותה
היה הספר "ציידי
התקופה
החיידקים" של המיקרוביולוג
והסופר פול דה -קריף ,נרשמתי
גם לעתודה האקדמית ללימודי
באוניברסיטת
מיקרו-ביולוגיה
ת"א.
לאחר סיום הלימודים בבי"ס
התיכון "טשרניחובסקי" שבנתניה,
נשלחתי לבקו"ם בתל השומר שם
קיבלנו ציוד מדים וקיטבג
והצטלמנו .יש לי תמונה מאז,
למזכרת .ומשם לצריפין לטירונות
עתודאים בבה"ד " 4הלוחמת ".
על הכומתה הירוקה היה סמל "ט
" ,טירון  ........אני זוכר את
המפקד סא"ל בוכהייסטר אומר" :
להרוג ולא ליהרג "........
אני נזכר בתס"ח :תרגילי סדר
חמושים עם קסדות פלדה ורובי
מאוזר "צ'כיים" בקוטר 7.92
מ"מ.
את הרובים היינו מנקים וממרקים
כל הזמן ,חס וחלילה שלא תמצא
טיפת חלודה .אפילו בלילות ניקינו
והעברנו משחולת עם בד פלנלית
בקנה ,עם שמן נגד חלודה .9105
השירותים היו מן הסוג של
"בול –קליעה"  .......בלילה ישנו
בצריף ארוך ואני זוכר ריח של
ליזול.....

ריצות לכיכר "השמוק",
כפיפות מתח לפני האוכל.
אכלנו ממסטינגים והרשו לנו
לשהות רק שבע דקות )מדוד
בשעון( לאכול ואח"כ החוצה
 .....זה היה בחודש ספטמבר
 .1967אני זוכר את צלילי
שהיו
צ.ה.ל"
"מארש
במגרש
לנו
משמיעים
המסדרים ואנחנו צעדנו
בשמאל ימין עם הרובים
והקסדות .אינני זוכר בכלל
קצינים חוץ מהמב"ס ]מפקד
הבסיס[ בוכהייסטר עם
הפלטינות בראש .מי היה
מאמין שמעבר לגדרות נמצא
בית החולים אסף הרופא
שיהפוך לבית שני שלי
כעבור  11שנים ...אני זוכר
את רב"ט אלווה ,מהמפקדים
שקראו לנו "קוקויות" ....
או " משקפיים! שפר את
הופעתך!" ........
המשך יבוא......

ביד לשריון בלטרון
תכנית הטקס:
 15.00 - 13.00מפגש לוחמים ומשפחות שכולות  -בפטיו  -קומה שניה
 16.15 - 15.15טקס הזכרון  -ליד האנדרטה  -בפארק העוצבות
בברכה,
דני קריאף ,יו"ר העמותה

ואם אתה שייך למשפחת חטיבה  600אתה גם מוזמן לכתוב
ברוח העניין .את החומר הכתוב שלח עד  20לכל חודש לכאן:

idan.ofer@gmail.com
כמובן ,הכתיבה כאן בלשון זכר – לצורך נוחיות בלבד .לא לגברים בלבד.
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פרופסור יאיר אהרונוביץ'
חטיבה  600הוציאה מתוכה גם פרופסורים ,שלא
באשמתה ,לא רק גנרלים .יאיר אהרונוביץ' ,קצין
המודיעין של החטיבה מהקמתה ועד  ,1974הספיק
גם להיות סגן הנשיא למחקר ופיתוח באוניברסיטת
תל אביב ,חבר הסגל האקדמי משנת  1977ותחומיו
הם מיקרוביולוגיה וביוטכנולוגיה .בין זה לזה –
כמקובל בישראל – גם הקים משפחה והתקדם
קצת בצה"ל...
יאיר ,תושב הוד השרון ,נשוי
לאהובה ,אב לשלושה וסבא לשבעה,
בלי עין הרע .גם להיות אב למשפחה
זו משרה בזכות עצמה .כשיצא
למלחמה ,היה יאיר בעיצומי לימודיו
לדוקטוראט .רק לאחר המלחמה חזר
לאוניברסיטה להשלים את התואר
ויצא להשתלמות בארצות הברית.
כבר משנת  ,1977כאמור ,היה חבר
בסגל האקדמי של אוניברסיטת תל
אביב ,ומשנת  2009הוא גם מוגדר
כ"פרופסור אמריטוס".
לאחר מלחמת יום הכיפורים ,יאיר
השתתף בהקמת חטיבה  280באוגדה
 .220לאחר שעבר קורס מג"דים,
התמנה שם לתפקיד רמ"ט ואחר כך
לתפקיד סמח"ט  .280משם חזר
לתפקידי מודיעין במפקדת הגייס,
משם השתחרר לאחר  30שנות
מילואים ,בדרגת סגן אלוף .יאיר לא
שרת אף לא יום אחד בקבע.

צחוק בצד:
לפניכם ציטוטים מפרוטוקולים של בתי משפט .ישר מהחיים:
עו"ד :יש לה שלושה ילדים ,כן?
עד :כן
עו"ד :כמה בנים
עד :אף אחד
עו"ד :יש ביניהם בנות?
עד :אתה צוחק עלי? כבוד השופט אני חושב שאני צריך עורך דין
אחר .אפשר לסדר לי עורך דין אחר?
עו"ד :מה היה הדבר הראשון שבעלך אמר לך באותו הבוקר?
עדה :איפה את ,קאתי?
עו"ד :ומדוע זה הרגיז אותך?
עדה :קוראים לי סוזן.

המדור לחיפוש חברים
תעלומה אחת נפתרה חלקית :הצלם  -שמעון
אברמוב .נהגו של טוביה רביב ,מתגורר כנראה
בארצות הברית .עכשיו רק נשאר לאתר את כתובתו,
כדי להודות לו על הצילומים שצילם למעננו.

יאיר אהרונוביץ'
אז והיום

בעקבות בטאון מס'  ,2פנתה אלינו צפי סיימונס,
אלמנתו של מאיר אלפרט ז"ל .הם נפרדו בבית
הספר גורדון בכפר סבא ,ביום הכיפורים .1973
מאיר נעדר מאז הקרב על 'מיסורי' ,ביום
 ,21.10.73אך הובא למנוחת רק אחרי חודשים
רבים .במהלך המלחמה ואחריה ,צפי קיבלה
ממנו כ 10-מכתבים .צפי שואלת מי לחם לצדו
של מאיר ,זוכר וגם יכול לספר לה על הימים
האלה לצדו ,מיום הגיוס ועד הקרב על מיסורי.
תודתנו מראש.

מדור זה עומד לשרות כל המבקשים!

עמוד  4מוקדש כולו לצילומים ששלח
לנו יאיר .הצלם :שמעון אברמוב ,נהגו
של טוביה רביב .נראה לאחרונה בלוס
אנג'לס .ארצות הברית .תודותינו לטוביה
על הזיהוי .תודותינו לשמעון על עבודתו.

פתקים בכיסים
"מליוטקה"

תזכורת:
ביום שבעה באוקטובר
 ,2010יציינו חברים את
יום הולדתו ה 60-של
חברנו משה מילדינר ז"ל.

מימין מצולם אחד הפתקים
ששמר יאיר מן המלחמה.
זהו פירוט נתונים טכני של
הטיל סאגר .ההלם של צה"ל
ושל כל חיל השריון .ראינו
מצויין מה הטיל הזה יודע
לעשות .שלא נדע מצרות.

קשר ופרטים למעוניינים
– יורם דורי .חברו
הקרוב ממדור תותחנות,
בית הספר לשריון:
doriyoram@gmail.com
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מחלקת הקולנוע מגישה:
פעם ,במילניום הקודם ,היינו רואים בצה"ל סרטים שהוקרנו
עם מכונות  16מ"מ .בקושי זכינו לסרט פעם בחודש .אולי
פעמיים .תלוי איפה היינו תקועים .בג'וליס היה ממש בית
קולנוע .בשקם מדריכים שבמקום ,היתה אפילו טלויזיה...
במוצאי שבת כולם נדחסו בקנטינה ,בדיוק בשעה  18.00כדי
לראות את ...פופאי המלח .לא יאומן.

חום יולי אוגוסט...
לא מספיק חם בחוץ .יש כאלה שחוטפים אבעבועות דוקא בקיץ .וזה
ממש מתיש .גם לכם יש תמונה מיוחדת של הנכדים? יש לנו מקום
בשבילה!

קשה לכם להרדם? רוצים לראות סרט מהסוג הישן ולא
יודעים היכן למצוא אותו? לפניכם קישורים למבחר סרטים
שאהבנו .רק ללחוץ על הקישור המתאים ומייד תגיעו אל
הפרק ראשון בכל סרט .בתום הפרק – יעלה הקישור לפרק
הבא .נוסטלגיה במיטבה:
פופאי
http://www.youtube.com/watch?v=rd7yNoHbZuA&featur
e=fvw

המשכונאי עם רוד שטייגר:
http://www.youtube.com/watch?v=xNL7wno_wOY

אל תאכלו את המרגניות – דוריס דיי:
http://www.youtube.com/watch?v=kuY4RC1s-3E

צ'יטי צ'יטי בנג בנג – דיק ואן דייק:
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http://www.youtube.com/watch?v=tTQyKV0K3Nc

תמימים ופראים – אנטוני קווין ופיטר או'טול:
http://www.youtube.com/watch?v=c1yc4y4U2G8

שלום מיסטר צ'יפס – פיטר או'טול
http://www.youtube.com/watch?v=J3wHncrp-qw

המרד על הבאונטי
http://www.youtube.com/watch?v=j9Y7_HDQiw4&NR=1

חביב המורה  -דוריס דיי קלארק גייבל
http://www.youtube.com/watch?v=kcPYWwnyUg&feature=related

חרב להשכיר – קלארק גייבל

עוד אזכור עת טיילתי יחף כחורני
כילד בלוד עם טיסן כמדומני
ומאז שבגרתי נוספו ילדים
והם החילוף הנכון לתחביבי הנעורים
וכך בין עבודה זו לאחרת
גם הצלחות היו וגם העליתי חרס
אך דבר אחד לא נזנח
אני מדבר מנהמת הכרס

http://www.youtube.com/watch?v=2MOFyVZvo9k

הקוסם מארץ עוץ – ג'ודי גארלנד
http://www.youtube.com/watch?v=_3oycSUUFJg

משאלת מוות  – 4צ'רלס ברונסון – אלים מאוד
http://www.youtube.com/watch?v=zM_488HKc3Y&featur
e=related

אקסודוס – פול ניומן – היסטורי
http://www.youtube.com/watch?v=IUu88nLCSv4

לפעמים הנהלת יוטיוב מוחקת סרט בגלל זכויות יוצרים.
אתכם הסליחה ,תעברו לסרט אחר .לסרטים העתיקים הללו
אין כאן תרגום לעברית והנהלת הקולנוע מתנצלת...
מעוניינים בסרט ולא יודעים כיצד לאתר? שילחו בקשה
וננסה לסייע] .שם הסרט – רצוי מקורי – מי השחקנים ,שנת
הפקה[ לא כל הסרטים זמינים ברשת .יותר קל לאתר סרטים
ישנים מאשר חדשים .חדשים נמצאים באתרי שיתוף
חדישים .לא כולם כמובן .תשאלו את הנכדים...

מה אומר עם הגיעי עד הלום
שמח אני עמכם כאן היום
עם רעים ומשפחה נשב כאן ללגום
ונעלה זכרונות על כעת ואתמול
נתרפק על שהיה ונחשוב בגדול
איך לא לבזבז את שעון החול
כל שנותר רעיי הוא לקוות
שבזמן הקצר נוכל להספיק ולהנות
מזריחות הרבה ומשקיעות גם
ובכל הזדמנות לשבת מול ים
לזון את עיננו ביפה והרענן
ואך זאת לזכור זמננו טרם תם
דרור בן הראה

מצאתם סרט מעניין? ספרו לנו ונספר גם לחבר'ה.
הפופ קורן עלינו....
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