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 און-מלחמת יום הכיפורים של סרן שוקה בר יומן
 שאול נגר( 'מיל)ם "ערך אל

 
הוא מסמך נדיר  ,בעצם ימי מלחמת יום הכיפורים ,און-יומן המלחמה שכתב סרן שוקה בר

ב ר  בתיאור יחסי הרעות בק  , ויוצא דופן בעצמתו בתיאור הרגעים הקשים של המלחמה
חבריו  שף את עצמו שוב ושוב לסכנת הקרב למעןובתיאור מאבק האדם המתגבר על הפחד וחו

   .ולמען מטרה הטבועה בשורשי תודעתו
 

 פתח דבר
בדרגת ( 3791)מילואים במלחמת יום הכיפורים  מפקד פלוגתשהיה , ל"און ז-ל שוקה בר"סא
און שימש מפקד -ה ברקסרן שו. הצליח לכתוב יומן מלחמה מרתק בעת ההתרחשות, סרן

 .על ידי חיה אימו( 3799בשנת )היומן נמצא לאחר מותו . 000של חטיבה , 907בגדוד ' פלוגה ח
כאשר צלצל לחטיבה ( 3791באוקטובר  0)ד "בצהרי יום הכיפורים תשל, יומנו מתחיל בשבת

. חסר ציוד. בו ביום מתארגנים הטנקים שלו בשדה תימן. ם ענה לו שכדאי שיבוא"וקצין האג
 33:00מעט לפני השעה . ה על שרשרות לחזית המצריתשלמחרת מתחילה התנוע' בשחר יום א

מגע . כבר הגיעו לצומת רפידים ושמעו שם ידיעות ראשונות על הרוגים ופצועים באזור התעלה
. שבמפות הקוד של אז "מכשיר"ליד  3791באוקטובר  8' אש ראשון של פלוגתו התרחש ביום ב

יתה מלווה במאמצים רבים לחילוץ שהי, באוקטובר 38באוקטובר וביום  7על לחימתו ביום 
 .הוענק לו עיטור המופת, על אף פציעתו, פצועים תחת אש

שירת , ל"און ז-אורי בר( 'מיל)ל "תא, אביו. ל הוא בן למשפחת שריונאים"און ז-שוקה בר
והתגייס לשריון  3797נולד בשנת , הבן הבכור ,שוקה. 903בשריון והקים בשעתו את חטיבה 

פ טנקים והחל ללמוד גיאולוגיה "כמ 3791יים את שירותו בשנת ס. 3709באוגוסט 
השתחרר , 3799באפריל , לאחר מלחמת יום הכיפורים. באוניברסיטה העברית בירושלים

לאחר תקופות , 3790בשלהי . משירות מילואים ולאחר מכן המשיך את לימודיו באוניברסיטה
וחזר לצבא  (מפקדי גדודים) דים"גהשתלם בקורס מ, ממושכות של שירות מילואים מדי שנה

נפל בעת מילוי ( 3799באוגוסט  19)ז "באלול תשל' ביום י. ל"ד טנקים בדרגת סא"קבע כמג
 .תפקידו בסיני

כבר איש ערן במלחמת יום הכיפורים היה . ל בדרגת סגן"השתחרר מצה און-ערן ברהאח 
, פים"כי היו חסרים מ, בעלקערן התנדב  3799בסוף . מילואים ונפצע ביום הרביעי למלחמה

במהלך שירות המילואים הגיע לדרגת . בתום שנה בקבע השתחרר. 388פ בחטיבה "ושירת כמ
, האח הצעיר מבין השלושה. ט של חטיבת שריון במילואים"ד וסמח"לאחר שהיה מג, ם"אל

 שירת במילואים בשריון. ג"השתחרר בדרגת סרן לאחר של, ד טנקים"היה סמג, און-גדעון בר
הוא מפקד יחידת  החילוץ  וההצלה הארצית ( 'מיל)ם "בכל קשת התפקידים וכיום בדרגת אל

 .של פיקוד העורף
ומספר את  מאוד בעת מלחמת יום הכיפורים מרתקממש און -היומן שכתב סרן שוקה בר

העשייה היא אוסף של פרטים ושל מאבק . העשייה הגדולה של השריונאים הלוחמים בטנקים
, החילוצים והטיפול בפצועים, הלחימה, אחד המוזכר ביומן בעת ההיערכות אישי של כל

פלוגתו ב .עד להפסקת האש בסיום המלחמה - המשך לחימה בכל תנאיבו ,ההישרדותובמאמץ 
ובצוותים שהצטרפו אליו במהלך הלחימה נהרגו ונפצעו רבים וטנקים רבים הושמדו  של שוקה

 . וגות רבות במלחמהגורל דומה נפל בחלקן של פל. ונפגעו
 .השמות של אנשי פלוגתו והשיבוץ הקרבי שלהם מופיעים בסוף היומן

 (מספר הבהרות נוספו בסוגריים בעת העריכה: הערת העורך
 

 3791באוקטובר  6, שבת
. י שאשאר ליד הטלפוןענתה לי אמרה שרצוהפקידה ש ,צלצלתי לחטיבה  .31:10השעה 

" ?אתה בטוח: "שאלתי אותו .מר שכדאי שאבואאכבר והוא  ם"אגביקשתי את קצין ה
 ה לבניםארזתי תרמיל עם הרב, התגלחתי, התקלחתימיד  .ענה בקצרה "תשובה חיובית"
בדרך שמענו חדשות  .ביקשתי מסולי טרמפ לכביש. ים-בגדלקחתי גם ספר באנגלית ו, גרבייםו

התחלנו לנסוע איתו אבל  .בצומת פגשתי את ינובסקי(. ויבבות צופר מקריית מלאכי)ראשוניות 
, שם עליתי שוב על ינוש. אבל הוא נסע רק עד פלוגות ,909ו 'עליתי על פג. האוטו לא היה תקין

תראו זה רק תרגיל של הממשלה לפני ": ליאוראומר בדרך . חור-ולקחנו טרמפ את ליאור בן
 ". הבחירות
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פ "קיבלתי ת. המפקדיםהחיילים או מלא היה אף אחד מ. 33:10הגעתי לשדה תימן בסביבות 
יותר מאוחר הגיע . והתחלתי לחלק תחמושת וציוד לטנקים קבוצה של טירונים( תחת פיקוד)

מסתבר ששמאי  .אחר כך הגיעו שמאי וגיורא ;על ההרשמהאחראי למיקי פלד ומיניתי אותו 
 ". תעלה מיד על אוברול ותרד לשדה תימן" :אמרה לושלי מא יהתקשר אלי הביתה וא

מספר קיבוצניקים שניסו אמנם ניהם יהיו ב, קיטרו הרבה ועשו מעט, היטבים לא עבדו הטירונ
אפילו הם ו, פתחתי להם מנות קרב .אחר כך ביקשו אוכלו ,בל הם לא ידעו אפילו מה זה זיוודא

 .'ורצו לחם וכ, ם"ללא סכו הול מקופסלא ידעו איך לאכ
מוס את החיילים ואמר להם שיש בשעה מאוחרת אסף ע .לאט לאט התחילו חיילים להגיע

החיילים המשיכו  .מצב מלחמה וצריך לעבוד שיש ,שלושים פצועים בתעלהו ,הרוגים חמישה
 'ג טנקב: החוסר הבאהזיווד היה מלא למעט . דים ומחמשים את הטנקיםומזוהם בעבודה כש

 קרנףו לא תקין( משדר של מערכת הקשר-מקלט)ש "מקמ -'דבטנק  ;פטלסקוומטפים  -
גרירה  כבלי - ב3בטנק  ;שקפתמ - א3בטנק ; משקפת -3בטנק  ;(מכשיר ראיית לילה של הנהג)
 - ב1ובטנק ; לא היה תותחן -1בטנק ;סי-אר-קסדת וי -ב 1בטנק ; משקפת - 1בטנק ; משקפתו

 .יד עודף רימוניהיה (. פקודות קבע לקרב)ל "פקהתחמושת קיבלנו מלא וסידרנו לפי  .פנס כיס
לא , גריז, ל שמנים"פק, סידור תחמושת - סוגיםהנתתי תדריכים מכל  .בוצעם צוב תדרייי

( נוסף לאישי)העסיקה אותי בעיה של נשק לחוליה . הוראות קשר ומפות, רוםילגעת במנות ח
לב לא דוד )ותחמושת קלה , ופנס( מכשיר ראיית לילה למפקד דמוי משקפת)לשפנפן  סוללות

 (.ל"כי היה בחו יצביהת
הסתדרנו בשדרה בדרך  .ד שאנו הפלוגה הראשונה שיוצאת"קיבלנו הודעה מהמגלבסוף 

ליוני  ומסרתי, 0.3 חצי בטן תחמושת למקלעישם קיבלנו תחמושת קלה ו, היציאה מהמחנה
בשלב האחרון של סידור התחמושת נפצע קוסטי מארגז . השליש רשימת אנשי צוות לפי טנקים

 . תחמושת שנפל לו על האצבע והוא פונה
 

 באוקטובר 9, יום ראשון
נסענו דרך . של הטנק שלו פתח ההצלהמכסה ד את "ביציאה מאבד המג .התחלת תנועה 09:93

. מעט אנשים נראוברחובות . פחדתי כשעברנו על הגשר הרעועביציאה מהעיר . בעשאר ב
 ,03:30שעה ב .ד ושאר הגדוד"קשר עם הפלוגה וניסיתי לקשר בין המג ינסיעה הקמתמהלך הב

במצב  .יהיבשה תד שאני עוצר לביקור"הודעתי למג, לפני משאבי שדהוקצת אחרי צומת הנגב 
 . לסרבליםהזה החליפו אחרוני החיילים את הבגדים האזרחיים 

; 170 -ב3 ;171 -א3; 179 -3; 189 -ג; 133 -ד ;991 -ג :(רשימת מספרי הטנקים) רשימת ציוות
 .930933 -ם טכני"זחל; 181 -ב1; 199 -א1 ;171 -1; 183 -ב1; 173 -א1 ;131 -1

עברנו  .(אמנון אשדשל ), בדרך ראינו טנק שעף מהגשר ונפל לואדי .המשכנו לנוע לכיוון שבטה
המשכנו . עברנו את קציעות 00:33 בשעה. ד"הטנק שלי צמוד כל הזמן לטנק המגשאת שבטה כ

בשלב זה התחלתי להודות . בניבל לי'ה נוספת ליד גיעצרתי לשהי 08:10בשעה . בתנועה מהירה
 . בשלב זה התחילו גם המצברים להסריח ברוב הטנקים. לאל על כיסא המפקד

יכול  -מכיוון שהיה חסר טלסקופ . בטנק שלי השעין רבינוביץ התותחן את ראשו על התותח
זפרני היה לידי עם הראש בחוץ ונתתי . שחדר דרך הקדח שבמגן התותח ויר צחוהיה לשאוף א

היינו  33:00קצת לפני . בל מערה'הגענו לכניסה לג 07:13בשעה  .לפתוח מדףהנהג ר לרזי אישו
ינים והוא אמר ישאלנו אותו מה הענ .ן"נו בצומת והגיע חיים שפירא הקמעצר. בצומת רפידים

ענה שאריק , בתשובה לשאלה למה אנחנו מחכים. הרוגים ועוד פצועים השישיש כשלושים וחמ
וראיתי את סודיט  913 טנקים מחטיבה בינתיים התחילו להגיע. ז כוחותרוצה לרכ( שרון)

 . שלוםללהם ונפנפתי , ומיקי
מטר לחלק  3100עשיתי חשבון מהיר . (מטר 3100לטווח ) אום כוונותיכאן החלטתי לעשות ת

מייל שאפשר למדוד במד המרחק שבטנק הפטון  0.930-מייל והכי קרוב ל 0.910זה  3.0-ל
באותו קו מצאתי גבעות חול ואמרתי . אוץ-על המד 930-לכיוון רפידים כנסעתי . האמריקאי

אום ית עשיתיאני ו חלק תדלקו, צעויחלק ב .אום כוונות מהכבישיבקשר לפלוגה לבצע אלי ת
התקבלה פקודה לנוע במהירות לכיוון כוונות אום יברגע שגמרתי ת .הכביששגיליתי לצד לשלט 

, שנפלד)לי לא היה זמן להגיע לפלוגה ושמאי  .החדש לכיוון מערבד ומשם על הציר בסיס הציו
יצאנו , עברנו על הכביש את בסיס הציוד. בד מחלקה שהתערבבה בפלוגה אחרתיא( 1מ "מ

סידר אותנו במבנה של שניים לפנים כאשר אני מצפון לציר ( ד"המג)איתו מערבה ועוזי 
אז התחילו הדיווחים על כל שלדה בדרך והוא דרש שנדווח על כל מה שאנו רואים (. מימין)

אבל עם  מישוריהשטח היה . בשלב זה הצטרפה המחלקה שנפרדה מעלינו .םפי"צממאימוני ה
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אני רציתי לשמור על כשירות . לקפיצות מוגרשהפך לתלוליות שבר חול טשיחים שמתחתם הצ
והעיר לי מידי פעם  ד נסע על ציר פדוי "המג. הטנקים וקבעתי לפי הטנק שלי את הקצב בפלוגה

 .  במעבר הואדי נכנסנו לשדרה ועברנו. להגביר את הקצב
יתה יהשעה כבר ה (במפות הקוד" מבדיל")בכביש הרוחב . התנועה נמשכה כך עד כביש הרוחב

 המערבקילומטר עברנו את כביש הרוחב ונכנסנו לעמדות בטווחים שלא עלו על . מאוחרת
העמדות היו מאוד גרועות . טנקים על קצה דלקמהחלק בשלב זה היו ". מבדיל"מכביש 

 . לא מגיע ולא יגיע, תה הרגשה שאנחנו במקום שאף אחד לא הגיעיהיו
העמדתי . ביקשתי אישור לאסוף את שמאי עם המחלקה שלו לחניון לילה אבל לא אישרו לי

 שלווירח מלא , בהיר, יפה, היה לילה שקט .לעשות את צרכייאת הטנק בעמדה וירדתי 
. ישבתי איתם לשמוע חדשות מהרדיו שלו, זיו-לאחר מכן הלכתי לטנק של רמי בר. לחלוטין

כולם היו מלאים השערות ורעיונות וכמו שהיה ברור שהולכים למלחמה עדיין לא היה ברור 
ו איצ המחלקות. במשך הלילה הגיעה מכלית והתחילה לתדלק. מה ההיקף ומה קורה בדיוק

חיפשנו מקום שבו . תה המכלית כמעט ריקהיי עם טנק שלי כבר היכשהגעתלפי תור ולתדלק 
שהמכלים הסתבר שנגמר הדלק לפני , וכשמצאנו ,אוכל להעמיד את הטנק נמוך מהמכלית

 .יהייותר מאוחר הגיעה מכלית שנ. בטנק התמלאו
 

 01:10באוקטובר  8', יום ב
התנועה  .כן לכיוון התעלהמאחר לבבוקר התקבלה הודעה לנוע במהירות לכיוון טסה ולפנות 

נשאר מאחור והתנתק  ,ללא קשר ,זיו-יתה עם אורות ללא סדר כאשר הטנק של רמי בריה
השחר והיה מספיק אור עלה  09:10בסביבות . היה קר בתנועה ואני נסעתי לבוש מעיל. מאתנו

 "עכביש", 1 -ענו על אצבעה נסיאחרי הפני .המשכנו לנוע לכיוון עוקף טסה .ללא פנסי הנהיגה
זיו ממכשיר של מישהו שנמצא בדרך והסברתי לו איך -אז התקשר רמי בר. מערב-לכיוון דרום

 . בעמק ועלינו לעמדות( ימינה)מיד פנינו צפונה  "עכביש"המשכנו בתנועה וליד . להגיע
נסענו לכיוון טסה  .קיבלנו הודעה לנוע חזרה כלעומת שבאנויותר מאוחר . 03:10 "חמדיה"

באזור . כמויות רציניות של טנקים וכלי רכב רכיםשעליו היו " מבדיל"ציר דרומה על ואחרי כן 
 . תדלקנו ותחמשנו. כמו בתרגיל ,עצרנו והסתדרנו בשלוש שדרות צפופות "פדוי"הצומת עם 

לפני עצירה התקשר גיורא (. ראובן אנר -" במבי"ראיתי את )עברה אותנו דרומה  913חטיבה 
ודעה לנוע במהירות חזרה לחצנו ידיים ולאחר מכן התקבלה ה. מזוקן ,בחניה הוא הגיע, הן
, ירד ד"המג. ד פרס זחל"הסתובבנו במקום שעמדנו וברגע שהתחלנו לנסוע המג. "חמדיה"ל

זה היה מעשה שהרגיז וכבר אז הייתי מעוצבן עליו . הוריד אותי מהטנק ולקח את הטנק שלי
קיבלנו . ד"ליתי על הצוות שלו ונסעתי בעקבות המגע, (1מ "מ) הורדתי את גיורא. אותי מאוד

שמאי העלה במקומו את ממן ושחרר . נעדר( זיו-בר לויהטייס )זיו -הודעה שאחיו של רמי בר
 .במקום ממן נכנס שבתאי סקרוניצקי. את רמי

אני במרכז ועידו , מדרום' ז כאשר גיורא עם פלוגה" חמדיה"שוב על דהרנו חזרה והסתדרנו 
שים שהיו "טנקים ונגמ 30-ירינו ופגענו בכ". מכשיר"לכיוון  מפלוגתוחלק  ,מצפון' ו פלוגה עם

תפס עמדה , נכנס טנק שהגיע מאחור ,שמצפון עם שמאי 3ביני לבין מחלקה ". מכשיר"בדרך ל
נחלצים ממנו ראיתי שני אנשים  .והתפוצץנדלק , גראסטיל חטף כנראה . ועלה לתצפית

ילד , יוסי בס ובטנק נשאר. שמאי בקשר שילך להציל את השארצעקתי ל .ומתגלגלים בחול
התפוצץ , 930-היה שייך לשהטנק . חמוד עם לחיים ורודות ודוד קנת גם הוא ילד מתוק

וירה וה לא'המקרה הזה הכניס את החבר. כנקודת ציון טובה יותרלאחר מכן לחלוטין ושימש 
 .ירדה עלינו ארטילריה במשך הזמן. של מלחמה יותר טוב מכל נאום או אזהרה

 
 :באוקטובר 7', יום ג

אבל התרגלתי אליה ואחר כך היה לי קשה להסתדר , גדולה ומסורבלת 9x30יתה לי משקפת יה
האזור היה . יתה הרגשה שכל האזור היה פרוס לפנינו עד לתעלהיבעמדות ה כשעמדנו .בלעדיה

מתחתנו בטווח  הייתה" ויזיהולט" -" מרפק(. "במשך שנה" מרפק"גרתי ב)ידוע לי על בוריו 
 כאלההתעלה שנראו לי  לאורךעל מקומות ד "המגמעלות השחר התחלתי לדווח לעוזי . 1300

. היה רוחש תנועה" מיסורי"וצפונה עד " אמיר"אזור החווה הסינית . שמהם האויב צולח
מעוזי  דאזורי המעברים שאני ראיתי היו מרוכזים מהסיפון והצינורות של החווה ודרומה ע

 .     סואר-דוור
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האמת שאי אפשר היה לראות . עוזי התקשה לראות ובשום אופן לא זיהה את המעברים
 כיוון. אפשר היה לראות אבק מהצד שלהם ואת המקום שהאבק מתחיל בצד שלנו, גשרים

 07:00בסביבות השעה . של האזור שנתתי לו( צ"נ)שעוזי לא ראה הוא הסתפק בלקיחת נתונים 
עמדתי על הרכס  .הם נעו ישר מולי. טנקים 80-ל 30של בין  , תקפה של טנקים שלהםהחלה ה

מימינו עומד פרץ עם המחלקה ושמאי עם , כאשר מאחורי ומימיני הטנק השרוף של יוסי בס
מימין להתרוממות  ,משמאלי גיורא אילן עם המחלקה כאשר אבי קיצוני שמאלי. המחלקה
וגלשו " ויזיהוטל"ם התוקפים נעו במבנה פרוס עברו את הטנקי. ויתושעליה עמוד זהקרקע 
, לרוב בגלל בעיות קשר ,עד לשלב זה החלפתי מספר טנקים. פתחנו עליהם באש. נולכיוונ

קלט אני זוכר את עצמי קופץ מטנק לטנק עם מ. עכשיו אני על הטנק שהיו בו ברכה ורון עמרם
 . בחוםמתנשם מהריצה בחול ו. עזר ביד

נתתי פקודה . חטפתי פגיעה רצינית עם פיצוץ גדול בזחל - יורים ופוגעים, מדיםבעוד אנו עו
קראתי אלי את . אחור והזחל נפרסלמטרים  עשרים או שלושיםנענו כ". לאט, נהג אחורה:"

כל פעם שירדתי למדוד טווח היו  .הטנקים המשיכו להתקדם. אבי ועליתי על הטנק שלו
הירי היה בקצב מהיר כאשר הטנקים . טווח-המד לברפידת העין שמשקפי השמש נתפסים 

היה נעים לראות איך אנחנו פוגעים בטנקים שבתנועה והם נעצרים ואנשים . המצריים לוחצים
שהושגו ( חודרי שריון) ש"החכדורי במיוחד היה טוב ירי . בורחים או שהטנקים עולים באש

במדרון שה  טנקים מצריים וים נכנסו ארבעה או חמיבשלב מס. פגיעות טובות מאוד בהם
ד נכנס לרשת שלי "המג. ובגלל התלילות אי אפשר היה לראות אותם" חמדיה"הקדמי של 

שלושתם נעו . המצרים האלהכדי שיפגעו בטנקים  ,פרץ וממן למדרון הקדמי, ושלח את שמאי
לא פרץ גמר את התורניים ונסע לאחור למ. קדימה ולפי דיווחיהם של שמאי ופרץ פגעו בחלקם

אני חששתי כל הזמן שהם לא גמרו את העבודה וצפיתי גם בטווחים . אחריו חזר שמאי. מחדש
 .קרובים

ירדתי ועליתי מספר פעמים כדי  .ק"אחר כך מט, פתאום אני רואה אנטנה מתחילה לעלות
שהוא יכול ( שיח)נקודה ( וקסמן)נתתי לתותחן . טווח-לראות אם רואים את הטנק המצרי במד

נתיים אני יב. טווח-הורדתי טווח במד. המצרי מקום שממנו יעלה הטנקאת הת היה לראו
ד ומודיע לו שלוחצים אותי וכדאי שיבואו כוחות נוספים כדי לעזור לנו "קורא בקשר חוץ למג

בכל מקרה לא אלה  .(לכולם נגמרה תחמושת תורנית ורק חלק הספיק לבצע מלא מחדש)
 .היהטווחים שבהם מבצעים השהי

ק המצרי בטנק "מטבינתיים השגיח ה. ד ענה לי שאין כוחות ואני מוכרח להישאר במקום"המג
מטרים ממני נתתי צו אש  10כשהיה בערך . דד לעברי תוך כדי זה שהוא ממשיך בתנועהשלי וצי

הוא פגע לי . יה אחרי כן יצא פגז מהטנק המצריישנ. או החליק והחטיאש "יצא ח. קסמןו  ל
. וכמו כן גרמה לנזקים בזחל, ש"מראשי וחתכה את האנטנה של המק מעלבכנף שמאל שעפה 

וקסמן הסתובב וניסה לצאת !" הוא פגע בנו: "עזר התעורר משלוותו הנצחית וצווח בקול גבוה
וון ופגע בו מאחורי גלגל יגיורא שעמד משמאלי כ". נהג אחורה מהר. "אבל דחפתי אותו חזרה

ש נוסף שפגע בתא "ירה חוקסמן . "עכשיו תכניס לו:"מןקסאמרתי לו  . להבות יצאו מיד, המתח
לעיני הנדהמות . ש נראו היטב הסימנים של המנעל העגול מסביב"בנוסף לחור שעשה הח, הנהג

הסתובב והלך לאיטו לכיוון , העביר רגל לכנף וירד לאט למטה, ק מהטנק הבוער"יצא מט
. ולה ועשן שחור סמיך יצא ממנוהטנק בער בלהבה גד. אף אחד לא ירה בו. במורד, התעלה

הכדורים התפוצצו בתוכו כל הזמן והרסיסים עפו . התותח היה עדיין מכוון אלי וגם המקלע
 . מסביבי

רצתי לטנק שלו . לבוא אלי( לאבי)סימנתי . ניסיתי להתקשר עם הפלוגה ולא קיבלתי תשובה
ך לעבוד על הזחל בטנק אבי כהן המשי. ירד ורץ לטנק שלי, היה מבוהלהוא . עם מקלט עזר
 "חמדיה"על , כשהגעתי לטנק קיבלתי הוראה לקחת את הפלוגה ולנוע דרומה. הראשון שהרס
משמאלי אני כשהגעתי לעמדות . 'ז נעתי למקום באגף של פלוגה. לכיוון הכביש' מעבר לפלוגה ז

נעו בהם שטנקי האויב בשטח היו שרופים ופגועים והשלמים (. "עכביש"ציר )רואה את הכביש 
אחר כך מסתובב , ךמעיכדורי  9פתאום עלה לימיני טנק ויורה בקצב מהיר . והתרחקו מאוד
לאחר מכן קיבלנו פקודה לגלוש . קי אבן'ל ג"אפקד האוגדה תזה היה סגן מ, אלי ומנפנף ביד

 . קדימה ולפתוח בהסתערות
. "ויזיהוטל"נית ממדוח על בריחה המו 11" :ד"לשאלתו של גיורא מי נשאר בחיפוי ענה המג

' ר עין עם פלוגה זקש ולא היה לי ,התחלתי בתנועה בקו". אנו נגלוש ישר ונשטוף את האויב
ולאחר  "פוטון"חצינו את ציר  "חמדיה"אחרי הירידה מ. נענו בפריסה סבירה .'ועם פלוגה ו
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חים היו טנקי סטלין שהוצבו כתות" נברונים"ה" )נברונים"מכן את דרך הסולינג שמובילה ל
 . "(תותחי נברון"קרקעיים רבי עצמה ונקראו כך בעקבות הספר 

מימין  .לעלות לעמדות מאחורי, כאן נתתי פקודה לנוע בזהירות ולפני שממשיכים בתנועה
את הטנק . 'ופלוגה רחוק ראיתי את הטנקים של ומימין  .'ראיתי טנקים שנראו לי של פלוגה ז

צת כדי שגם לו וגם לגיורא תהיה אפשרות לירות לקחתי אחורה ק ,שהיה השמאלי, של אשתר
עברנו בתנועה  .כל מזרח החווה הסינית, מצד שמאל השתרעו המרחבים השוממים .שמאלה

. לכיוון התעלה "יזיהוטלו"אחר כך מדרום ל. "ויזיהוטל"מזרח ל-את המחפורות שמדרום
ברור עד איזה טווח  לי לא היה. לא היו כל פקודות ברשת הגדודית. בשלב זה נגמרה ההתקפה

-דרום-מדרוםמטרים  3100-לבסוף נעצרנו כו, המשכנו לאט ובזהירות. כים להמשיךאנו צרי
-במרחק של כ ,מאחור. או משמאלי טנקים שלנו, מימיני, לא היו לפני. "ויזיהוטל"מערב ל

 ח כברוכששאר הכ' חשבתי שזה הוא חלק מפלוגה ז. ח בגודל פלוגהוהיה עדיין כ יםמטר 3000
ממקומנו המשכנו . ד בקשר מספר פעמים אבל הוא לא ענה"קראתי למג. "ויזיהוטל"עלה על 

, (מ"מ 39)מ ארוכי קנה  "ראיתי ארבעה תותחי נ יםמטר 3000-בטווח של כ. לירות לכיוון מערב
פגזים בודדים והיו לי ה בעיות כל זמן ההתקפה המקביל עש. יריתי עליהם במקלע המקביל

פניו , הוא הביט בי במבט נעלב. ב לוי שיתפעל את המקלע ביתר יעילותיעקצעקתי על . בטנק
לאחר מכן הסתובב חזרה . היו שטופות זיעה וידיו חבולות ופצועות מרוב עבודה על המקלע

חיילים  30-ליד התותחים הסתובבו קרוב ל. המקלע ירה צרורות קטועים. והמשיך לעבוד
על חלק מהם אחר כך עלו  .זור מתותח אחד לשניהם הלכו הלוך וח .מצריים ועמדה משאית

כל הכלים . כל הזמן הזה הם לא ירו ולא נורתה עלינו אשמשך ב. המשאית וחלק שבו לתותחים
עמדה מאחורי קפל קרקע אה לנוע לאחור לעמדה וכל הפלוגה נתתי הור. עמדו בירידה מתונה

 . שטוח שהעניק הרגשה של מחסה
בשלב . כל הפלוגה החלה לנוע לאחור. "ויזיהוטל"לאחור לקו של בשלב זה קיבלתי פקודה לנוע 

ופוגע בו במקום שנראה  3מ "מהטנק של פרץ זה ראיתי כדור כהה ואחריו נותב אדום נע לכיוון 
. פ שהעלה אותם אליו"בתחילה יצאו אנשי הצריח ולאחר מכן הנהג ורצו לטנק סמ. לי כצריח

פ "נתתי פקודה לסמ .לי צוות ולא יצא עשן מהצריחהמשיך לנוע לאחור ב( 181)הטנק הנטוש 
שמאי פנה לכיוון הטנק הפגוע . לקחת את הצוות חזרה לטנק ונזפתי בו על זאת שנטש אותו

משנה " :אמרתי בקשר. יצאה אש מהצריח והצריחון עף, ואז הוא התפוצץ ברעש גדול( 839181)
 " . שאני מבקש את סליחתו 3-תגיד ל

 300ראיתי בטווח ( 133סגול )טליה -בערך באזור א ,ר ואז מכיוון צפוןהמשכנו בתנועה לאחו
יכול להיות שפגז של טנק עף " :בחלקיק שניה חשבתי. מטר גוף שחור ואחריו נותב עף לעברי

ואכן הפגיעה . בתובה הייתהעד כמה שיכולתי לראות הפגיעה . ואז הוא פגע, "?כל כך לאט
הסתכלתי לפנים היה עשן . נמוך באזור תא הלחימה ,ובהלתחדירה בגלגל מרכוב ודרכו  הייתה

שניות ". סוף, ממשיך בתנועה, נפגעתי, כאן חרדון:"הודעתי בקשר .ואבק בצריח ובצריחון
שוב . בגובה הברך, אחרי כן ראיתי גוף נוסף עף לכיווני והוא פגע בצריח מאחוריאחדות 

  סי-אר-וי-צמת הפיצוץ עף כובע המע. התפוצצות אירעהה שהסתכלתי יהסתכלתי פנימה ובשני
. הרגשתי את עצמי עף לגובה ומתחיל ליפול כשראשי כלפי מטה. יימראשי ומשקפי השמש מעינ

. היה עדיין בתנועה לאחור( 839179)הטנק . ד בכתף שמאלוכנראה שחטפתי מכה מתא זיו
-אה לי ככל החלק הזה נר. לזחלים וכשנפלתי התגלגלתי ימינה מהטנקמתחת חששתי שאפול 
Slow motion  יד שמאל , כואבות יראותי, כאשר אני חסר נשימה. נשארתי שוכב בחול על גבי

דממה פתאומית לאחר  הייתה. ל נראה לי מטושטששורפות והכ יעיני, ורגל שמאל צורבות נורא
ראיתי במטושטש שגוף . הרגשתי שאני רוצה לשכב כך ולנוח. הקשר והמנוע, רעשי הפגיעות

קשר ואחר כך יותר בברור את התותחן יוצא דרך צריחון מפקד ורץ על -מתא הטען כהה יוצא
 יבכל כוחותי. הנהג, התחלתי לדאוג ליסעור. שם היה הטנק שלנו ,הסיפון מאחור לכיוון דרום

כשהייתי בקרבת הטנק נפתח מדף הנהג וראשו של יסעור  .קמתי והתחלתי לרוץ לכיוון הטנק
והצבעתי על " ?הכול בסדר" :צעקתי לו. ושמאלה וקפץ החוצההסתכל ימינה . הציץ ממנו

סימנתי לטנק של . אחר כך רצתי לכיוון צפון .הוא פנה ורץ לשם. שלקח את התותחןהטנק 
 . שניות מעטות אבל חששתי לגורל הפלוגה נמשךכל העסק מזמן הפגיעה . ליפשיץ לעצור

כשעליתי על הטנק נראה . לי אקדחהרגשתי אסיר תודה שיש ע .לרגע עמדתי עם הפנים מערבה
 הייתהידי השמאלית , תלויה עלי במעוקם הייתההמשקפת הגדולה . לי ליפשיץ המום ומבוהל

. של חולשה ביד תחושה הייתהומהכתף ומטה , אדומה עם שלפוחיות במספר מקומות
. הוא אמר שרק בקליטה, שאלתי את ליפשיץ אם יש לו קשר. תי לטפס על הטנקיהתקש
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לפנות כדי כנראה , הוא התחיל לנוע במהירות לאחור. י קרוב לדמעות מרוב חוסר אוניםהרגשת
השריון של ", אבל מיד תקפה אותי הבושה, מאוד רציתי להתפנות ולצאת כבר מזה. אותי
 :הוא הסתכל עלי מבוהל ."תסתובב ותעלה לעמדה" :צעקתי לליפשיץ!". ?ל בורח מהאויב"צה
תתחיל לנוע " פקדתיאחר כך . הוא ציית ועלה ".תעלה לעמדהתסתובב ו", ..."אבל שוקה"

כל כך רציתי לצאת )הטנק התחיל לנוע מערבה . הוא היה מבוהל מדי כדי לסרב. "מערבה
 .מטר משמאלנו 330-מצביע ליפשיץ על שני ערבים כ, פתאום(. מהעסק הזה אבל לא יכולתי

אחר כך לקחתי את ". תמשיך לנוע ,אבשום אופן ל"אמרתי לו  .שאל "?אני יכול לדרוס אותם"
לי נראה שפגעתי בהם וראיתי איך הם זזים . עליהם שתי מחסניות ורוקנתיהעוזי שלו 

אז נכנס . עדיין מטושטשת וליפשיץ טוען שהחטאתי הייתהאבל ראייתי , ומקפצים בפגיעות
נקודה ל, "חמדיה"כולם לנוע במהירות חזרה ל ,33תחנות חרדון כאן " :עמוס לרשת ואמר

בתוכי החנקתי . )אז אישרתי לליפשיץ להסתובב ולחזור מזרחה". שממנה יצאנו להתקפה
 (. אנחת רווחה
לא שמעתי פקודות ברשת הפלוגתית לאחר . תי קשה מאודש  רג  ה   הייתה "חמדיה"כשהגענו ל

עליתי על הטנק עם  "חמדיה"על . שאנחנו בורחים מאויב בלתי נראה הייתהשנפגענו וההרגשה 
( ד"המג לא ידעתי מה עם עוזי)קראתי לעמוס  .אז כבר היו כל הטנקים בעמדות, וסחל הפרהז

עוזי ". ל תקיןאני בסדר רואה קצת מטושטש אבל הכאל תדאג לי  ,כאן חרדון 33" :ואמרתי לו
לאחר מכן קפצתי לטנק של אשתר והורדתי . אישר לי בקול צונן מאוד שקלט את ההודעה

תחבושת לטיפול ) ק שיוציא תחבושת מטלין"טנק ואמרתי למטנכנסתי ל. אותו מהטנק
 .לאחר מכן הזדקפתי מהצריח להסתכל סביבי. שמתי אותה מהמרפק עד כף היד. (בכוויות

במקרה אחד היה פיצוץ לידם  .לתיקון הזחלאבי המשיך לעבוד עם ברכה ועמרם , החלה הפגזה
 . דאז דאגתי מאו, קרוב מאוד ולרגע הם נעלמו בתוך העשן

זה מה " :נפלתי לצריח ואמרתי לצוות. בעוד אני מביט נפלה משמאלי פצצה וחטפתי מכה בגב
הם בדקו וכנראה שרסיס גדול עבר לאורך הגב וסימן פס ארוך בלבן ". שאני צריך עכשיו

עד הלילה . מאוחר אחר הצהריםכבר  הייתההשעה . אבל לא חדר את הבגדים, במקום שפגע
. "ויזיהוטל"גדוד על  בהיקף שלהתקפה  הייתהבשעות הערב . דלילה תריארטילעלינו אש ירדה 

 389זה היה גדוד היה . לת האפלהיהתוקפים ירו הרבה אש קלה והנותבים נראו היטב בתח
, "יזיהוטלו"הם עלו על . שאול שלו 389ד של "המגבהתקפה נהרג . "יזיהוטלו"והוא כבש את 

שהיו שייכים לטנק הפגוע עם הצריח ההפוך על ' ה מפלוגה ז'לצו שלושה חבריוח ישבו שם
 . "יזיהוטלו"יותר מאוחר בלילה הם ירדו ונסוגו מ. "יזיהוטלו"

לחלץ טנקים  389 גדוד אחרי ההתקפה של "חמדיה"עוזי ועידו ירדו למורדות המערביים של 
 "זיהיוטלו"ואחד על  33-טי ברקע היו הרבה טנקים פגועים כאשר רובם נראים. שנפגעו קרוב

 "פוטון"יותר מאוחר יצאנו לאחור לאזור . צריחו הפוךש 00-אם-מימין לבונקר העליון נראה כ
ה עבדו 'אז היה זמן לבדוק את מצב כל טנק וכל החבר. תחמושמילוי תלתדלוק ול( יוקון) 01

 ,לבדוק את היד לרופאהלכתי . הגיע סמיטריילר גדול עם תחמושת. במרץ לחמש ולתדלק
הדוקטור טלטל את היד למעלה ולמטה ואמר . רשימה מעודכנת של נפגעיםלאחר שעשיתי 

וטפח  ,שראה אותי חיכהשליש פגש אותי והיה כנראה מאוד שמח . שהכול יהיה בסדר
 . בחביבות על כתף שמאל וגרם לי לכאבים רציניים

 
  :באוקטובר 7 ליום הייתהלגבי נפגעים השליש ליוני  שמסרתיהרשימה 
 : נעדרים

 :179 -לא אורגני, ות שליצו' ג
 לוי יעקב              

 שבתאי
 יסעור יצחק

 170 -ב 3
 (אורי)ממן אהרון  

 אזכיראלי אמיר        
 מנגר זאב

 גורדון אהוד
 :בגדוד

3 - 181: 
 פרץ דוד 
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 אשתר איתן
 כהן מנחם 

 מיוני יצחק
 פורטוגל אשר

 
והלכתי לישיבה עם שאר ד "המגלאחר מכן סידרתי את הטנקים בשדרה לפי הוראת עוזי 

מהסיכום של . מחורבנת הייתהעמדנו על הטנק של עוזי וההרגשה  .היה לא נעים. יםפ"המ
מוטי  .פ נעדר והחלטנו שהוא הרוג"ורא המגי. נדפקה הכי קשה' חיים כץ הסתבר שפלוגה ז

עד . ביטרן פצוע קשה ואייבי פצוע קשה מהבוקר .'זילבר ואמנון אריאל הרוגים בפלוגה ז
די כשהתפזרנו היה כבר מאוחר ועד שבדקתי שהטנקים טופלו והכל תקין היה כבר מאוחר מ

למחלקת הלכתי  .קשה הייתהההרגשה  .ין הטנקים וניסיתי לעודד את האנשיםעברתי ב .לישון
רציתי שיחשבו בבית שהכל . ניסיתי לשוות לה משמעות מבודחת. הסיור וכתבתי גלויה הביתה

לפני שיצאתי אמר לי בטלפון שהוא נוסע לגדוד וכפי הנראה שירד . אחי חשבתי על ערן. בסדר
 .הייתי בטוח שהוא בעמדות מאחור. פהילכיוון סכר הרוא

 
 06:00-ב, באוקטובר 30' , יום ד

. קיבלה הוראה לעלות על הגבעה הגבוהה שמצפון לנו' פלוגה ו. "חמדיה"נענו ועלינו לעמדות ב
הפגזה דלילה  הייתהעלינו . עידו החל בתנועה. עם מחלקה פ את יורם פנחסי"קיבלתי מהם ת
ד "היינו מסתכלים על המגונו סוגרים מדפים ילא היואני ( 1מ "מ)גיורא . במשך כל הזמן

ה 'ולחבר" ?אתה רואה מי סוגר מדפים, חרדון" :גיורא היה קורא לי בקשר ואומר. ד"והסמג
תמצית החדשות בקשר חוץ את ה 'השתדלתי במשך כל הזמן לתת לחבר. היה עולה המורל
התפעלתי . וחזר לאחר שנפצע ביד "מכשיר"בינתיים נתקל עידו באויב על . מהרדיו כל שעה
 30" :ד"לקח את הקשר ודיווח למג, תנועה חזרהעת הב, לאחר שנפצע וחולץ. מהדיווחים שלו

ענה לו תשובה ד "המגעוזי ". עבור, מחלץ את עצמי, אני לא רואה שום דבר, נפצעתי, כאן ונקל
התשובה הזאת הפכה להיות תשובה כמעט סטנדרטית ". ונקל אל תהיה היסטרי:"מעוצבנת 

רחוקה  הייתההיא  ,בקולו הפלגמטי ,עידועבור וכמובן ש ,כאשר לא היה לו מה להוסיף
 .מהאמת יותר מתמיד

צא עם הוא י. ששוב הכעיסה אותי מאוד, ד"לאחר הוראה של המג( 1מ "מ)בלילה יצא שמאי 
 שמאי. "מכשיר"וקיבל הוראה לתפוס את המורדות הדרומיים של  "מכשיר"מחלקה לכיוון 

כאשר ו ,נכנס מתחתיה, כאשר הגיע למרגלות החולית החדה המתמשכתבתנועה והתחיל 
כאשר המדפים (. פגע בהם 930' כנראה גד)הסתכל למעלה ראה את שלושת הטנקים הפגועים 

: ברשת הגדודיתשמאי התחיל לדווח . ילו עומדים אנשים בצריחנראה כא 33-טנק טיבפתוחים 
עוזי ענה ". אני רואה בברור את האנשים בהם, יש מעלי טנקים מצריים ,כאן משנה חרדון 30"

הם רוצים לפגוע בי אבל לא " :ואז שמאי אמר בקול מתנשף". אל תהיה היסטרי" :כדרכו
את יונה ', עוזי לקח מחלקה מפלוגה ו ".כי אין להם הנמכה ואני מתחבא מתחתם ,יכולים

 . כל אחד עבד על רשת נפרדת. משלי את גיוראו ,ומחלקה
גיורא ראה . נתיים שמאי צעק בקשר שמכתרים אותויב". יגמר באסוןיהעסק הזה :"אמרתי לו 
שהושמד זה היה טנק מצרי . שהאיר אליו לרגע עם הקסנון ואחר כך הכניס בו פגז, גוש אפל

ום רואה גיורא טנק מזנק וזי ניסה לאלתר שיטה להזדהות עם פנס אדום אבל פתאע. קודםעוד 
צעק שזה היה שמאי . הדליק לרגע את הקסנון והכניס לו מעיך בזחל בצד, הוא כונן .מתוך שקע

אחד הרסיסים פגע . מהפגיעה נפרס הזחל ועף תא הזיווד הימני לכל אורכו". פגעו בי:"בקשר
 . והצלצולים מההתשה חזרו. בצורה קלהבו בחלק העליון של האף 
ונראה לי שכל העסק הזה נוהל בצורה הכושלת ביותר חוץ " חמדיה"אני עמדתי מעוצבן על 

הוא נתן לי ו נשכבתי בחול ליד שמאי. פינו אותםאחר כך . שהפגין עבודה מקצועית, מגיורא
בר וכשראה שהוא אחר כך ניסה לד. פתק שבו כתוב שלא אתרגז על גיורא והוא יהיה בסדר

 כובעולא רצה להוריד את , לחוצה לאףתחבושת ביד הוא החזיק . יכול לדבר היה נבוך מאוד
אני בטוח שהם היו , תאמין לי" :הוא אמר לי. ולא רצה להיפרד מהפנס כיס סי-אר-וי-ה

 . לטיפול פונה לאחר מכן". טנקים חיים ולא פגועים
. עון ושרל היו חייכנים והכל היה אצלם בסדרשמ .הלכתי לראות מה שלום הצוות של שמאי

. לי הרגשה שהוא מנסה להתפרפר הייתה. קימלמן אמר שהוא לא יכול להזיז את הרגליים
. אבל הוא נפל ואמר שכואב לו הגב, התחלנו ללכת בחול, הקמתי אותו והורדתי אותו מהטנק

את , אותיד "המג לקח עוזי יותר מאוחר .שרל ושמעון כהן נסעו לגדוד. גם אותוהחלטתי לפנות 
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ש הצטרפה אלינו "פלוגת החרמ. נסענו לחניון הלילה במקום ששמאי נפגעואבי את גיורא ו
המנוע בתוך החול ו היטבהטנק ישב . ואנחנו התמקמנו והלכנו לבדוק את הטנק של שמאי

 . עוזי השאיר הוראות ונסע חזרה לגדוד. נכנסתי לתוכו ודוממתי אותו. פעלעדיין 
הם התחילו . ש"ש לבדוק את עמדות החרמ"חרמהפ "ר שנסע הסתובבתי עם גדעון מלאח

החרמתי , בשטח היו הרבה גויות והרבה נשק. להתחפר וישבו שניים שניים על הדיונות מסביב
עליתי על . ניקוב ומחסניות פלסטיק וביקשתי מגדעון שאם ימצא כידון קומנדו שיביא לי'קלצ

טנות של הם היו עדיין חמים ובחלק מהם בצבצו להבות ק .הדיונהעל שהדפוקים  33-טנקי הטי
 . (יומיים לאחר שנפגעו)אש 

תי יונהנ ,(באוקטובר 0יום שבת פעם ראשונה מב)חזרתי לטנק והורדתי מעלי את הנעליים 
שטפתי את הרגליים במעט מים וצחקתי (. הם הסריחו נורא)הנאה מרובה לזרוק את הגרביים 

 שנפגענשאר על הטנק שלי הציוד האישי . )ובגד הים שלקחתי מהבית למראה ספר הקריאה
גיורא . אחר כך הלכתי לחלק הוראות. החלפתי גם לבנים(. שנפגעתיבעת  "חמדיה"בזחל על 

מקלעים ושאר החלקים המתפרקים מהטנק , קשרה מכשירי, התחיל להעמיס את התחמושת
א חשבנו אפילו לחלץ את הטנק עצמו בתוך שקע למוסתר ן שעמד וכיו(. 839133)של שמאי 

מים בצורה שיוכלו "דרנו את הזחליס. והיינו בטוחים שלאחר המלחמה נעבור פה ונאסוף אותו
 ,ש שקשקו נורא מארטילריה"החרמאנשי . לברוח במהירות כאשר תתחיל ההפגזה הראשונה

 תמכוונ הייתהלא  הארטילריהאבל . וירוחלק מהם הח - ואכן כאשר שמענו מספר יציאות
 . כמו כן ירה מספר כדורים מקרל גוסטב לבדוק אותוו אחר כך בא גדעון והביא לי כידון .אלינו

 
 אוקטוברב 33', יום ה

נענו חזרה ועמדנו בעמדות . ש ויותר מאוחר אנחנו"בוקר התקפלה פלוגת החרממוקדם מאוד ב
צפונה לכיוון  ם החזיתעמערב ואני ואבי שמימיני  כלפיכשרוב הפלוגה  ,הצפוניות של הגדוד

 ". מכשיר"
כל הגדוד היה ". סוף, התקפת מטוסים" :פתאום קיבלתי הוראה בקשר. המטוסים התקפת

הסתכלתי דרומה . מסודר בקו ואם המטוסים היו תוקפים מצפון לדרום היה להם קל מאוד
 הם עשו סיבוב רחב. חוצים לכיוון מזרח ,9-נראו כמו סוחויש ,וסיםוראיתי שלושה מט

הפלוגה עמדה עתה כשהיא פרוסה לכיוון . ששני הדרומיים בכיווניכוהתייצבו בכיוון מזרח 
. "מכשיר"מערב חולשים על -לכיוון צפון, ימניים בפלוגהה, מימינישואני ואבי  ,מערב

היו לו פגיעות , מטר 000-הראשון ירד על טנק מצרי שרוף שעמד כ. המטוסים התייצבו לכיווננו
המקלעים )דרוך ביד  "עוזי"החזקתי . אחריו ירדו השניים האחרים עלי ועל אבימיד ל. מצוינות

אחורה  'א1" :צעקתי בקשר למסלולםאבל כשראיתי שאנחנו ניצבים ( לא היו תקינים כמובן
מטר  300-30-כ שני המטוסים ירדו וירו רקטות". אחורה מהר" :ולנהג בקשר פנים" מהר

כללית היה היום חסר אירועים מיוחדים למעט . הימצאמקום שהיינו צריכים לל מערב-מצפון
 . ההפגזות המרובות

בלילה יצאנו שוב ועמדות . שלא היה מכוסה ברסיסים" חמדיה"כמעט שלא היה מקום על 
במשך כל השבוע האחרון ישנתי מעט מאוד וכמעט  .ש"עם פלוגת החרמ "מכשיר"בשיפולי 

בתנועה לעמדות כמובן . איש צוות במקומילילה וענה ביום או בלא קרה שקראו לי בקשר ש
י יעל אף האחריות העצומה המוטלת על כתפ. ש"פלוגת החרמ יאני הובלתי עם הטנקים ואחרי

 ,נראה מתרומם והייתי נשען קדימה יהחול שלפני. הרגשתי שאני לא יכול לעמוד בעייפות
אני " :ש"חרמה פ"אמרתי למ, לבסוף עצרתי. וכשראשי היה נדפק בצריחון הייתי מתעורר

מטר היה הטנק של  300-30-לקחתי משקפת לעיניים ומימיני בטווח של כ". חושב שעברנו
והמשכנו להוריד חלקים , ש שיתחפרו שוב"פיקחתי על החרמ. נכנסתי מיד לעמדות. שמאי

 . מהטנק של שמאי
 

 באוקטובר 31', יום ו
עמדנו על גבעה . בעמדות ש ואני קיבלתי פקודה להישאר"השכם בבוקר עזבה פלוגת החרמ

(. יםמטר 9-1בגובה של )מצוקים קטנים של דיונות חול , סביבה היו כעין חומות. עגולה, קטנה
כל הזמן חששתי . שלחתי את גיורא שיגמור להוריד תחמושת קלה מהטנק של שמאי

 ,יצרח, שיזרוק רימונים -ר על גיורא מאחורי הדיונות ואמרתי לו שאם יתקפו "מהתקפות חי
 . לטפל בהם ,שהיינו בעמדות יותר רחוקות מהדיונה ,יתן לי ולאביייברח ו

שהוא מזהה קבוצות גדולות של חיילים עומדים על  ,יששכר ישראל ,בשלב זה דיווח לי התותחן
לאחר . ובתחילה היססתי אם לירות' מ 1800-הטווח היה כ". חמוטל"ארכת בכיוון והגבעה המ
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כל התרגולות לפי עושה את הייתי נותן פקודות אש מלאות ובתרגיל . מכן נתתי פקודת אש
בינתיים  .הפעם לאחר הפקודה יצא מעיך וכמובן לטווח כזה לוקח לו הרבה זמן להגיע. ל"פק

, לפי הפקודה 3אלפיות שמאלה במקום  1סט של יירדתי לפנים ואני רואה שהתותחן נתן ה
. ירד הפגז בדיוק במרכזה של הקבוצה ואז, עליו לצעוקהמתח והעיפות גרמו לי שלא כרגיל 

. ויר וזאת אחת הפעמים היחידות שראינו אותם בורחים בריצה מבוהלתוגופות עפו בא
לאחר מכן ניסינו . פקטיביתאאבל לא פחות , הפגיעה פחות מרשימה הייתהבקבוצה השניה 

. שגנו פגיעהינראה לי שה - אשממנו שעומד שם ואם כי לא עלתה  "שמל"של טילי יפ 'לפגוע בג
בשלב זה קיבלנו ידיעות שבאים . מדויקת הייתהבסביבה והיא לא  נחתהארטילריה מועטה 

 . להחליף אותנו
בני ושל הצריח האחד פתאום אני רואה את גיורא מזדקף מצידו  .אמרתי לגיורא שיזדרז

סיתי ני. שניהם זורקים רימונים בקצב מהיר והטנק דוהר לכיוון שלי, מצד שניהטען ארביט 
דיווחתי לעוזי ואמרתי לו שמשנה שלי נתקל בקשיים  .לקרוא לו בקשר אבל הוא לא ענה

נתתי . על הגבעה כבדמדבר ירד מטח ארטילרי י בעוד. שיכין כוח שיעזור לנו לחלץ אותוו
עשן . ה קודם לכןיה נפלה פצצת זרחן במקום שעמדנו שנייפקודה לנהג לנוע לאחור ובאותה שני

אמרתי " ?מה הבהלה שאתם מקימים שם" :אז גיורא נכנס לקשר ושאל. ריחמסריח נכנס לצ
כמובן את זה לא ". רציתי לתרגל את בני בזריקת רימונים" :הוא ענהו "דווח מיד מה קרה" :לו
 . ווח והכל בסדריטעות בד הייתהלתי לדווח לעוזי ולכן אמרתי לו שויכ

מאוחר יותר . מטרידים אותו שלא לצורך למהבנו כמובן שעוזי לא ויתר על ההזדמנות לנזוף 
על הצריח . פ המחליף את השטח"ואני עליתי עליו בתור טען קשר להסביר למ A3 מגח הגיע

ן עם משקפי שמש "פ היה רס"המ. היה להם ארגז תפוחים ושאר פירות וזה נורא הרגיז אותי
מה שלא יקרה :"ו הסברתי לו על הגזרה ואמרתי ל. במסגרת מוצהבת ואמר שקוראים לו כספי

דרך דרומה לאחר מכן לקחתי את הפלוגה ונסענו ". אל תעזבו את הגבעונת שאנחנו עליה
הכניסה לחניון . 33:00ונכנסנו לחניון יום מדרום לטסה בשעה " מבדיל"ואחר כך " עכביש"

פרץ התייצב ועל אף שהייתי מעוצבן . תי לויל כאשר כל טנק נכנס לעמדה שהקצ"לפי פק הייתה
 . תי אותו על טנקיהעל לכן יו שלא חזר קודםעל

כבדרך אגב אמר לי ששמע שערן אחי . מאוד לראותו תישמחובינתיים הגיע עידו בריא ושלם 
שהפציעה כ רקנראה עושים כפינוי לארץ כיוון ש. נפצע קל ברסיסים ברגליים ופונה לארץ

אחר כך ראיתי את . פוןט וביקשתי ממנו שיסדר לי שיחת טל"התקשרתי למח ,לפחות בינונית
כשהגעתי לשם . תו לטסהיקשר וא ציןעוזי נוסע לכיוון טסה אז רצתי לשם ונסעתי עם ק

ט לצאת וביקשתי ממנו שיתן לי אישור "רמזתי לגדעון אלטשולר הרמ, ט היה בישיבה"המח
הוא אמר שהוא מצטער אבל אי אפשר ונכנס חזרה . כיוון שלא נתנו לאף אחד להתקשר ,לצלצל

פניתי לבונקר טלפונים כשידי , כנראה שמהירי של הבוקר נשאר הרבה אדרנלין בדמי. שיבהלי
כשירדתי במדרגות . אם לא יתנו לי לטלפן אני יורה במישהו, על קת האקדח ואמרתי לעצמי

י שגר איתי בבניין במעונות רזניק בהר 'ינג'אני רואה שהאחראי על הטלפונים הוא שוקי הג
הוא . ראותי ואני אמרתי לו בקול חנוק שאני מוכרח להתקשר הביתההוא שמח ל. הצופים

 . שניות 10אמר שזה בניגוד לפקודות והוא נותן לי 
היא . ר ושאלתי מה עם ערןאמרתי לה שאצלי הכול בסד. מא ענתה לי בטלפוןיא .התקשרתי
באותה  ךלספר כזה היה דבר מאוד טיפשי ". גם אני" :אמרתי לה" 'שמל'הוא חטף " :אמרה לי

בצורה מוזרה השיחה ממש הקלה . אחר כך אמרה שמצבו טוב מאוד ואין לו שום בעיות. עת
אמרתי שלום , שוקי סימן לי שצריך לסיים. עלי והרגשתי אפילו טוב שהוא יצא מכל זה

 . וסגרתי
שוקי אמר לו שזה בניגוד . לקח את הטלפון לידיו ורצה לצלצל גם כן, נכנסד "המגעוזי 

אני אהרוג אותך אם , חרא קטן" :נהיה אדום ואמר לו עוזי. והוא לא נתן לו לצלצללהוראות 
היינו צריכים להחזיק . ה שינתק את הקו'שוקי לא התרשם וצעק לאחד החבר ."לא תיתן לי

ושוקי השביע אותנו שלא נגלה , לאחר מכן סידר לו רייך שיחה. את עוזי שלא יכה את שוקי
שם התברר , ונסענו חזרה לחניוןפולקסווגן אחר כך עלינו על ה. יפו אותועאחרת י ,שחייגנו
 . ט התקשר אלי בקשר ואמר שלא הצליח לסדר לי שיחה"שהמח

. בינתיים הגיע מיכאל לוי מניצולי הטנק של אמנון אריאל וניסינו לתחקר אותו לגבי גיורא הן
ר והולנדר לא יצאו מוטי זילב, כמובן הוא לא ידע שום דבר מחוץ לזה שהיה בטוח שאמנון

בינתיים היו . וכנראה נפגע ונפל "ויזיהוטל"רץ לכיוון הבונקרים של , יצא פצוע ...מהטנק וש
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בטיפות האחרונות  .מיכלית המים בשלבי סיום המקלחות הייתהכאשר הגעתי . ה בטיפול'חבר
 . השתפרהההרגשה . ריקן'שטפתי בגמגופי כבר התקלחתי כאשר את הסבון 

 :חניון לילהל בפנקסשרשמתי תי את הפלוגה לחניון לילה עם הוראות אחר כך הוצא
צוות . 9 ;עדכני שיבוץ קרביהכנת . 1 ;החסר זיוודהרשימת הכנת . 1 ;האזנה. 3: באוקטובר 31

. 0; מסבי צריחו, שטנגות ,גרוז צלבים. ב ;(בתי זרוע)חיזוקי ברגים . א :ביקורת. 3 ;כוננות
שני צוותים בכוננות . 7 ;מ והאזנה"תורן נ. 8; 07:00 בשבת ט"שיחת מח. 9 ;אום כוונותית

 . שומר על כל טנק. 30 ;מידית
 .הלילה עבר בשקט כשאני ישן על הסיפון בהנאה מרובה

    
 אוקטוברב 31, יום שבת

ה התחילו לטפל מתחת 'החבר. קמנו ופיזרנו את הטנקים בחניון יום 03:33-השכם בבוקר ב
כל )גרוז . 1 ;עחיזוק בתי זרו. 1 ;חיזוק ברגים. 3: גשים לטיפולהד. ממערב לציר, לרשתות

מסרתי . ויספיקו אםוכן שאר הטיפול  ,אום כוונותית. 9 ;(צריחהסב הצלבים ושטנגות ומ
. 1 ;(זרקורי הירי לתותח) קסנונים. 1 ;(מכשירי ראיית לילה של הנהג) קרנפים. 3 :דיווחים
 .מברשות תותח. 3 ;תדלוק. 9 ;משקפות

יותר מאוחר הגיעה הוראה . חיילים התחילו לעבוד ואני הסתובבתי ויעצתי להם ועזרתיה
הוא . ט הגיע"המח. היו כל חיילי הגדוד מסודרים ומוכנים לשיחה 07:00בשעה . ט"לשיחת מח
, הוא נתן לנו סקירה על המצב(. קולו לא צרוד)עיניו התכולות צלולות וכולו רגוע , היה מגולח

 . היה נעים לשמוע את קולו הרגוע .במידה וידעו, ת האחרותקורה בגזרומה 
ש ובקש "שיחרר את המפקדה והחרמ עמוס. כמה מיליםד "המגלאחר מכן אמר עוזי 

אני חושב : "הוא הזדקף במלו קומתו הקטנה ובנפנופו בידיו אמר. ישארוישהטנקיסטים 
כך אני רואה את הפתרון שהגיע הזמן שנכבוש את קהיר ואת דמשק ונקים שם ממשלת בובות ו

 . ה קיבלו את דבריו בהתלהבות'כמובן שהחבר". היחידי למלחמות
הגיעו פסיכולוגים שזכו להתנגדותי החריפה אבל , ה בעבודה'לאחר הפיזור המשיכו החבר

ק ומעלה באוהל "לקריאה התייצבו כל המפקדים ממט. ה'הסתובבו בין הטנקים והפריעו לחבר
, הסבירו לנו את יתרונותיו שידענו מניסיון". סאגר"ה( טיל)צגה של ל וקיבלנו הסבר וה"החמ

כמובן עצותיו של זה . נראה היה לי שבשלב זה אין לנו שיטה מתאימה להילחם בו, ומגבלותיו
 . היו עצות טיפוסיות לאיש מודיעין ולא לטנקיסט ,ן החטיבתי"הקמ, שבא להראות לנו

 . טיפולים וכתיבת מכתביםהוקדש שאר היום 
אבל זה לא הצליח והיו  ,תגלחו גם הםיששאר החיילים  כדיניסיתי תרגיל מנהיגות והתגלחתי 

אז ניגש אלי משרקי שמעון הנהג ואמר שהוא צריך , בערב נכנסנו לחניון הלילה. מעט שהתגלחו
אמרתי לו שאני מתנגד לזה שיצא ולזה שיתחתן . להתחתן בשבוע הבא ומחר מתקיימת החינה

זה :"עמוס התחמם וצעק עליו . ד אישר לו לצאת הביתה"המג. ד"חתי אותו למגכעת אבל של
מנחם , לפני יציאתו הביא לטנק תימני אחר, אבל הוא יצא". חוסר אחריות להתחתן בזמן כזה

מנחם התקרב לטנק בחוסר רצון בולט אבל מאוחר יותר הוכיח את . שישמש בתור נהג, כהן
 .עצמו כנהג מצוין

 
 אוקטוברב 31', יום א

. בבוקר התפזרנו לחניון יום מחדש כשאנחנו יודעים שצריך לצאת לקו אבל לא היה ברור מתי
כשאנחנו , (שדרה גדודית)יצאנו במבנה גדודי . חפוזה ליציאהקיבלנו פקודה  07:10בסביבות 

של גוף ליד בדרך עברנו . בכיוון מערב "רביכה"נענו על ציר . מתפרסים במקומות הנכונים
שהופל ( מטוס הסטקטוקרוזר)לפי הסימנים נראה לי שזה הסטרטו ו( מטוס בוכנה)גדול מטוס 

נתתי ". סוף, התקפת מטוסים" :מתקבלת פקודה בקשר,  33:30בשעה , פתאום. לפי שחרורי
' המטוסים הטילו פצצות באזור פלוגה ו. דדו קנים והמשיכו בתנועהפקודה לפלוגה כולם צ  

אחד היה בהתחלת משיכה  9סוחוי . על הפלוגה שלי פתחנו באשכשעברו מווהתחילו בנסיקה 
מכיוון . צלל לכיוון הדיונה הקרובה והתפוצץ ברעם אדיר, למעלה פתאום הוריד את האף

 " ?מי פגע בו" :שהמקלע שלי ירה במקוטע בלבד שאלתי בקשר
מי באמת היה קשה להחליט . לא קיבלתי תשובה אבל שמעתי שהמקלע של גיורא ירה הרבה

, "אל תהיה צנוע כל כך" :אמרתי לגיורא בקשר. הוריד אותו אבל ברור היה שזה מהפלוגה
אז קבל , זה תמיד קשה לזהות אם זה אתה" :אמרתי לו. "אני לא בטוח שזה אני:"והוא ענה 

הפלתי מטוס בגזרה " :ואמרתי לוד "המגמיד התקשרתי לעוזי ". אותו לזכותך באופן רשמי
מאוד . קשר ואמר שהוא חושב שהמטוס נכנס לרסיסים של הפצצות שלונכנס ל עמוס". שלי
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טעות של הטייס שהוא רצה לנחות על הדיונה כי חשב  הייתההתרגזתי על זה ואמרתי לו שזו 
  ...שהגיע הביתה

ונתתי איתו קשר  יהקמת .909מחלקה מגדוד ( תחת פיקוד)פ "אז קיבלתי הודעה שאני מקבל ת
האם אני מכיר " :בקשר שאלתי אותו. מאוד חששתי שלא יגיע. תנועהלו הוראות לגבי כיוון 

 :אז אמרתי". אני קטן ומצחיק, היית מפקד שלי ,חיובי" :קולו נשמע מוכר והוא אמר" ?אותך
 . אמרתי לו שהוא בדרך הנכונהו "טרטור"ציר אחר כך דיווח שהגיע ל "?מה שלומך, מרקו"

" שוףיכ"ו" חוצפה"נענו עליו דרומה ועלינו על גבעה שולטת מדרום ל, "כספי"הגענו לציר 
. ד לשטח למטה"ירדנו לפי הוראות המג. אני עמדתי צפוני ביותרו( א"הגבעה שעליה מגדל ח)

. כי הטווחים היו גדולים מדי ,הבנתי שהגענו לשם כדי לבצע מארב אבל המקום לא נראה לי
חזרתי לטנק מהתצפית והנה מאחורינו . הצטרפה אלי ועמדה מצפוןהמחלקה של מרקו 

 :הודעתי לפלוגה בקשר. התפוצצות ועשן אדמדם יוצא ממקום הפיצוץ ונסחף ברוח אלינו
הוא אמר . ד הודעתי שראיתי עשן אדום אחרי פיצוץ"ולמג, "להיות מוכנים להתקפת גזים"

עניתי ". זה לא גזים, היל את האנשיםאל תב" :דקות התקשר חזרה ואמר 33-לאחר כ. שיברר
גיורא אמר . ועברתי לרשת שלי, "אני מעדיף שיהיו חיים ומבוהלים מאשר מתים ורגועים" :לו

ד לתפוס עמדות במורדות "יותר מאוחר שלח אותי המג". אני איתך, חרדון" :לי בקשר
של מרקו  תוכך שהעמדתי את המחלק, לא היו שם עמדות". כשוף"ו "חוצפה" הדרומיים של

. שלחתי את גיורא לעמדות מדרום. ופרץ בשדרה מאחורי הדיונה ואני עליתי עם טנק לעמדה
לפתע הגיעו מאחורי שלושה . לא ראיתי דבר מיוחד בשטח, ירדתי ברגל ועליתי לתצפית

אחר כך הסתבר שזה )עלו לתצפית לידי ואחר כך במקום אחר , שים עם הרבה אנטנות"נגמ
חזרתי לטנק והנה מודיע לי מרקו שאיש קומנדו מצרי ירד (. כנון הפריצהבתשרון היה אריק 

ט כיוון שהוא ביקש שיביאו לו "שלחתי אותו עם השבוי למח. מהדיונה והם לקחו אותו בשבי
לאחר שקיבלנו ידיעה שהאיום של גדוד . לאחר מכן תפסנו מיד שני שבויים באותה צורה. אותו

עברנו בין הדיונות ". חמדיה"נענו במהירות ל, דרום הוסרטנקים שהיה צריך לתקוף אותנו מ
הודיע ' פ ז"חיים כץ מ. מוביל ואני עם הפלוגה צמודים אחריוד "המגשמדרום לכביש כשעוזי 

 . יהודה נהרג ופונה-שיואל בן
פ שהוחלף אמר שהם נאלצו לנטוש את "והמ" חמדיה"אני תפסתי את העמדות הצפוניות של 

להם מלחמה קשה  הייתההוא אמר ש(. של שמאיהפגוע ומו של הטנק מק) "מכשיר"מורדות 
עמדנו בעמדות ". מכשיר"טנקים אבל זה לא ניחם אותי על איבוד  10מאוד והם השמידו 

בערב צופפתי את הכלים ועברתי בין הטנקים לראות מה שלום . ודיווחנו על תנועות האויב
 . קדיברתי קצת עם מרקו ואחר כך חזרתי לטנ. ה'החבר

 :3791באוקטובר  39בוקר ל', פלוגה חשל שיבוץ ה
 
א 3 3 ג צוותה

לשעבר )
 (א1

1 
 (פ"סמ)

 ב1 א1 1 ב1 א1

שוקה  מפקד
 און-בר

שמעון  פרץדוד 
 וייס

גיורא 
 אילן

אברהם 
 כהן

אברהם 
 ליפשיץ

מרדכי 
( מרקו)

כהן 
1031108 

רון יאיר 
1089907 

גרשון 
לייבל 

1010039 

ישראל  תןתחן
 יששכר

רון 
 עמרם

יצחק 
 הורדי

אילן 
 פרוידנטל

מיכאל 
 וקסמן

חיים 
 רבינוביץ

ששון 
אריאל 

1033919 

נרדי יאיר 
1330871 

יוסף 
קרווני 

1001139 
יהודה  טען

 באליק
דוד 

 ברכה
שמעון 

 כהן
בנימין 
 ארביט

יהודה 
 אזר

אשר 
 זפרני

ציון 
בוחבוט 
1080303 

משה 
שולשטיין 
1003887 

זאב 
וייסבך 

1001139 
 מנחם נהג

 כהן
 חיים

 קורדובה
אורי 

 הויזמן
מרדכי 
 פנחס

משה  דב לוין
 רזיאל

בני 
הרטמן 
1019109 

אריה 
ברכה 

1033301 

משה 
עטר 

1011989 
 839109 839903 839181 839991 839173 839131 839199 839171 839183 'צ 'מס

בן מיכאל         
חורין 
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797103 
 ק"קת

 
 .שהצטרפה בבוקר 909מחלקה מגדוד 

 
 באוקטובר 31, יום שני

לתשומת , תוקפים את האזור ממערב לנו וויראכשמטוסי חיל ה" חמדיה"ך היום עמדנו בבמש
. עם פצצונותמצרר המטוסים זרקו גם פצצות . והחווה הסינית" ויזיהוטל"לב מיוחדת זכתה 

כל ב. (נגד מטוסים) מ"נ נשקאש נוראית של  הייתה, ראינו איך מטוסים מתחמקים מטילים
בורח מעל שהוק יהמקרים ראיתי את עצמי עומד בצריחון מסתכל במטוס סקי תקיפה באותם

, שבור"באגרופי הלמתי על הצריחון כשאני צועק . כשטיל בעקבותיו ומשיג אותו" שוףיכ"
הטיל עבר מעליו והתפוצץ ברגע , למטה ופתח מעצורי אויר ךברגע האחרון מש". שבור, שבור

יהוק מטה וכשרק מספר מטרים ספורים יהסק ענק הושלךשל ביד מו כ. שיצא מנעילה
הוקים היו מבצעים קלע מאזור יככלל הסקי. מפרידים בינו ובין הדיונה יצא שלם מזרחה

הפנטומים היו נכנסים יותר עמוק בגובה והיו חוזרים מזרחה במהירות . העמדות שלנו
בין כתפיו  מקסימלית כאשר אפם המורד נותן למטוס צורה של אדם הבורח במהירות וראשו

 . העצומות
הרגשה והלכו  הייתה, בדרך ראינו דוברות מתרכזות, לפנות ערב נסענו לתדלק ולמלא מחדש

שרל . במילוי מחדש ניגש ליבל ואמר שהתותחן שלו לא חש בטוב. שמועות שנצלח את התעלה
הוא היה יותר משמח להצטרף ולצאת , שאלתי אותו אם הוא ירצה להצטרף, היה בסביבה

 (. הרזרביים)מהקבוצה המדוכאת שיושבת בעורף  לקרב
ירינו ובתנועה ( צפוני ביותרה)כאשר אני הימני  "חמדיה"גלשנו בקו מ. יצאנו להתקפה 11:00-ב

. ממש ליד הגדר "ויזיהוטל"התקדמנו דרך המחפורות של . על כל דבר שנראה לנו חשוד
עמדה מה(. 'נברונים'ה)ישנות הוהחפורות  מצפון לעמדות התותחים, ממשיכים בתנועה מערבה

אז קיבלנו . וחיכינו, שם תפסנו עמדות אחרונות. האחרונה שעליתי אליה ראיתי את הדקליה
ינו לנוע לאחור כדי לא לירות תוקפת על כביש התעלה מדרום לצפון ועל  ( 9) 39ידיעה שחטיבה 

הסתדרנו שם . 'רוניםנב'מזרחית למטרים  800-נענו לאחור עד כ.  ינורו על  יעליהם ושהם לא י
ופתחתי דלתות , בחניון ירדתי. נעהתהטנק שלי עשה בעיות בה. 'בחניון הלילה בצורת ח

נתקלנו בבעיה לפתוח את מגן חום תמסורת כיוון שלא כרגיל הוא היה מחוזק בכל . תמסורת
. ולאחר מכן לא היו בעיות. 'ויץוס-כוונתי את המיקרו, בסוף הורדתי אותו בחושך. הברגים

באותו . מפעם לפעם נפל פגז אבל לא בקרבה מדאיגה. היה ערפל סביבנו ולא ראינו כוחות אויב
 .את התעלה 199יחידה לילה צלחה 
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 באוקטובר 36, יום שלישי
אני . 'נברונים'נעים קדימה לבור שמדרום ל. בבוקר אנחנו מגלים שאנחנו חשופים לחלוטין

. האנחנו יורים צפונ. מערב-דרוםל' מערבה וז' וגה ופל ,"ויזיהוטל"לכיוון  ,תופס עמדות צפונה
לייבל אומר לי בקשר שעד כה לא יצא לו לפגוע . מערב-מספר טנקי אויב מגיעים לכיווננו מצפון

חיים )הוא ירה והשיג פגיעות יפות מאוד  ".לפניך מטרות טובות, בבקשה"י לו אמרת, בטנקים
נתיים התחילו לירות עלינו טילים מכיוון בי. טנקים 8-0לי נראה שהשמיד (. שרל התותחן

כל טיל בזמן להזהיר הספקתי לראות בעיה ו הייתהלא  ון שהיינו בעמדות זומכיו. "ויזיהוטל"
פעמיים עברו טילים בקרבה מסוכנת ליד אוזני השמאלית . ולוודא שכל הפלוגה ירדה

יה עצבני שאני לא יששכר ה. לגול החוטיםביאליק השתעשע בג, ארים על הצריחכשהחוטים נש
. מספר פעמים ניסיתי אבל בכל פעם הפסקתי בגלל האחריות לצפות טילים. נותן לו לירות

כל פעם שראינו אותם ב( לעמדת התצפית המערבית) "יזיהוטלו"לאחר מכן ירינו לכיוון 
בשלב . גדולה הייתהירינו גם זרחניים והשמחה (. אפשר היה לראות בברור)יוצאים עם טילים 

ד ואז קיבלתי "דיווחתי למג(. מאחור)לי הרגשה שיורים עלי טילים גם מדרום  הייתהים מסו
באמצע הדרך נתן לי . פקודה להשאיר את פרץ ומרקו לכיוון צפון ולנוע לעמדות לכיוון דרום

הסתובבתי במעגלים גדולים בבור  .אחר כך לחזור לצפוןופקודה לתפוס לכיוון מערב ד "המג
. מערב לכיוון בתי החווה הסינית-בסוף תפסתי עמדות לדרום. ורבנתמח הייתהוההרגשה 

והראות ' מ 1800-הטווחים היו כ. פתחנו באש לכיוון הטנקים שנראו במטושטש ליד הבתים
 .   גרועה ביותר הייתה

זים שפגעו לפנינו תהם ירו הרבה מאוד פגזים עלינו וקול מעבר הפגז או הנ. לא נראה לי שפגעתי
נושאת  9x9שריונית ) B.R.D.M שריוניתלפנינו  התבמקרה אחד על. א נעימיםהיו מאוד ל

שם בלהבות  הא עמדבירי מקלעים והי ההדלקנו אות .גראעם טילי ס( טילים נגד טנקים
ויר ונופל ומסתחרר בא, לא מכּוון כשמדי פעם בפעם החום מדליק מנוע של טיל אחר והוא עף

ון שעמדנו עם וכי ,מצפון( הדרומיים)של גיורא  לקהמחעל הבאותו זמן ירו עלי ו. לפנינו
מרקו צעק בקשר שהוא לא יכול להחזיק מעמד . על פרץ ומרקו מדרוםכן ירו לשם ו האחוריים

. אז נפצע רון יאיר ביד ונפל לטנק. וכל פעם הייתי צריך להרגיע אותו ולהכריח אותו להישאר
הוציא אותו , ר וקצין"כאיש חי ,חורין-ןאבל ב ,נרדי נתקף בהיסטריה למראה הדם הרב שנשפך

שמעון כהן נפצע קודם לכן ואישרתי לוייס . חבש אותו והכניסו חזרה, השכיבו בחול, מהטנק
' ד החל לקדם את פלוגה ו"המג(. שפוךשל הטנק גלגל מתח )לעמוד עם הטנק שלו באמצע הבור 

גופת המפקד  .ץ ברעם אדירשניה לאחר מכן מתפוצ לפנים ופתאום אני רואה טנק נפגע וחלקיק
טנק שנע לעזור לו נפגע גם כן מיד בהגיעו לעמדה  (.עמיר לזורוביץ)מהצריח לגובה רב הועפה 

ימין כך אגף הטנקים שנפגעו עמדו מימיני והם נפגעו מ. מועסקת בחילוץ' וראיתי את פלוגה ו
. אותו מהבורד החליט לחלץ "המג. קשה מרגע לרגע עשהמצבנו נ. שלא ראיתי מי פגע בהם

ד שנשאר עדיין "חיכינו שכולם יצאו ואז קיבלתי הודעה מהמג. נשארת אחרונה' כמובן פלוגה ח
וגיורא  ,שלחתי את אבי ובני כשאני עומד לידם ומחכה(. השני שנפגע)איש צוות בטנק של יונה 

רו ובתא נהג וחז בדקו בצריח, הם נכנסו לפנים. עשןהם רצו לטנק שהיה אפוף . מהצד השני
התברר מאוחר יותר שהוא יצא ראשון ובמהירות כזו שלא הספיקו )ודיווחו שאין שם איש 

 (. לראות
פרץ הגיע כבר לאזור  ."חמדיה"ברחנו במהירות לכיוון . ד ויצאתי אחרון משם"דיווחתי למג

. אמרתי לו שיפנה את עצמו. והנה נפלה פצצת מרגמה לידו והוא נפצע בכתף" חמדיה"מורדות 
של שמן מותזים  ינפל פגז ארטילרי על המנוע של ליפשיץ וראיתי סילונ" חמדיה"על  בעליה

ליפשיץ דיווח שהתותחן . יצמד אליויאמרתי לו בקשר שימשיך בתנועה ולגיורא ש. מהמנוע
. במקומות הקבועים" חמדיה"תפסנו עמדות על . רבינוביץ חטף הלם ואמרתי לו שיפנה אותו

' גר לאורך כל הקו על הגדוד ופוגע בטנק מפלוגה זאת עובר טיל סזמן קצר לאחר שתפסנו עמדו
נפצעים והשניים האחרים מחלצים אותם וחוזרים לקחת את מהצוות שניים , שעומד משמאלנו
 . טנקים מול גדודנו המצומצם 80-עיניות מסתבר שעמדו כיבידיעות מוד. הטנק שלא נדלק

, כשהגעתי נתתי לצוות לטפל. הפצועים נסעתי למלא מחדש ולראות מה שלום אחר הצהרים
 million dollarו הוא מה שנקרא של פצעה)י עם פרץ שנראה במצב רוח מרומם דיברת

wound )ם"רבינוביץ שכב בחוסר אונים ליד זחל. ביד ובגב והוא מפונה לארץ, רסיסים בכתף 
מה " :מר בלחשהוא היה או. ולא עזר שום אמצעי לעודד אותו( תחנת איסוף גדודית)ד "תאגה

בוא , הם בסדר" "?ומה עם אשר ומה עם רמי". "הוא בסדר" :ואני הייתי אומר" ?עם רזי
 . אבל זה לא עזר ,לקחתי אותו והראתי לו". ותראה
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מעל עין  את הגבה ,אחר כך בתדלוק נפל אריאל ששון ופתח את המצח. השארנו אותו שם
 "אני רוצה להילחם עם החברים שלי, אל תפנה אותי" :הוא בא אלי בריצה ואמר לי. שמאל

אתה " :אמרתי לו". אני רוצה לצאת לקרב עם כולם"אחר כך התעורר ואמר . נפל והתעלף ואז
הוא  "?אתה חושב שתעמוד בזה, כל לירותאתה תהיה אחראי אם תתעלף ולא תו, התותחן

לארגן מחדש  התחלתי. פיניתי גם אותו. והתעלף עוד פעם" ל יהיה בסדרהכ, אני בסדר: "אמר
טען ודוד לוי , בשלב זה מתקן את הטנק מהפגיעה  199טנק ב' ב3מוטי מפקד על , את הצוותים

דני גיל תותחן  ;במקום פרץ 171בטנק ' א3שמעון וייס מפקד על ; במקום שמעון כהן הפצוע
 ויורי ;181בטנק  גורוביץ תותחן במקום אריאל ששון ;991בטנק  אצל ליפשיץ במקום רבינוביץ

 . במקום חן יאיר 903 טנק קובסקי מפקד על'מנצי
 37-נראו כ ,התקפת מטוסים על איזור הגשר הייתה 30:10בשעה . "חמדיה"חזרנו לעמדות ב

 .וירוים ירדו עליהם והבריחו אותם אחרי שפגעו באחד שהתפוצץ בא'מירזו 30-מסוקי מי
 

 באוקטובר 39, יום רביעי
לכיוון " ויזיהוטל"חלנו בתנועה בפריסה מדרום להת. התחלת ההתקפה שלנו 08:00בשעה 
על  את הטייסהעלה , נסע לחלץ אותו' פ ז"וחיים כץ מ ,נפגע סקיהוק" פוטון"באזור ציר  .מערב

לאחר מכן (. הטייס חגאי תמיר)לא לפני שהטייס השאיר להם פתק הודיה , הטנק ופינה אותו
ה היה שהטייס לא נחלץ אבל אחר כך מההתפוצצות נדמ. וירונפגע סקיהוק נוסף והתפוצץ בא

היו לו . הוא נפל בין גיורא לאבי ונתתי הוראה לאבי לפנות אותו. הוא נראה צונח לאט לאט
שמו יורם גדעון או . הוא שכב עם הפנים בחול ונראה קרח במקצת, קשיים בהזזת הרגליים

לאחר מכן נפגע טנק . ונהוחיים כץ נפגע ופ' בערך באותו זמן נפגעו שני טנקים מפלוגה ז. קדרון
 (. הטנק של שוקי)' מפלוגה ו

שם ניסיתי לפגוע בטנק שעמד , קצת לכיוון מערב, "יזיהוטלו"בשאר שעות היום ירינו קצת על 
אך הוא לא העלה , נראה לי שפגעתי בו .שלם עם תותח מצודד לימין בתוך חצר בתעלות החווה

שוט נכנסה מדרום וניסו לנהל טנקי אשר יחידת באזור החווה ראינו פעילות רבה כ. עשן ולא זז
מדרום לנו וקצת ממזרח הגיעה יחידה בגודל גדוד . ר"אש שם ולחפות על פינוי נפגעי החי

הם עמדו וירו לטווחים מוגזמים ירי תותחים וירי מקלעים והיה . A3 טנקי מגחמוקטן של
מיד הסבתי את , "שוטים"י והדליקו שנ" שוטים"לאחר מכן פנו ל. דברבברור שהם לא פוגעים 
הם הפסיקו לירות ועידו חזר . הוא שלח את עידו שיגרש אותם משם. תשומת ליבו של עוזי
ש בתוך "יותר מאוחר עבר נגמ. בית הספר לשריוןכנראה חטיבת  ,"כריש"ודיווח שהם מכוח 

 ,ה נפגעיםופינה כנרא( כולל צבעוניים)החווה במהירות שיא תוך זריקת רימוני עשן ונרות עשן 
 . כולל מהטנקים הפגועים

' זפלוגה אנחנו למערב ו, עם פניה לצפון' בערב נכנסנו לחניון לילה באותו מקום כשפלוגה ו
היה קשה לנו . מפקדה והשליש וחילקו בטנקים מנות שי לחגהפ "בלילה הגיעו מ. נינויב

( דקה אחר חצות) 00:03ל אופן בשעה בכ. ים שעוד מתעסקים בדברים כאלהלהאמין שיש אנש
 .קיבלנו שי ושמחנו מאוד

  
 באוקטובר 38, יום חמישי

 לכיוון החווה" טרטור"ציר חר מכן קיבלנו פקודה לנוע לאורך בבוקר התפרסנו מחדש ולא
 כל. משמאל' ד במרכז ופלוגה ו"המג, נכנסנו לשדרות מקבילות כשאני מימין. הסינית

ולאחר " כריש"בתנועה דרומה כדי לעקוף את  התחלנו .נשארו בעמדות' ז השאריות של פלוגה
בסיבוב . נענו במהירות כשאני נזכר בכל תוואי הקרקע המוכרים". טרטור"מכן מערבה על ציר 

כשהגענו לפיצול הדרכים . ד מעיר לי על כך"כשהמג, אפילו חתכתי( ד"מקום לתאג)החד 
בחר עוזי בשמאלי וזכה ( רסוא-רוושמאלה לכיוון דו[ המשאבות]ימינה ללב החווה , "טרטור)"

חומרי  ,משומשים (law" )לאו"טילי  הרבה, ר"בדרך ראינו סימני קרב חי. לתודתי מקרב לב
 . ואפילו כלי נשקשל עזרה ראשונה חבישה 

ממערב לתעלה  ,עוזי נתן לי פקודה להמשיך ולעלות צפונה. הגענו לאזור התעלה הראשונה
כתי בשדרות מקבילות כאשר ממש ליד מעבר המש. יעלו ממזרח לתעלה' והוא ופלוגה ו

. אנחנו ממשיכים. הוא עלה והחליף את אבי. על מוקש( 131)עלה הטנק של גיורא , התעלה
כאשר אני עליתי על מוקש בצידו והקפצתי  יפניתי ימינה והכנסתי את הפלוגה לשדרה אחרי

יתי לפני קבוצת רא שדה המוקשיםלאחר שעברנו את . ייהפלוגה המשיכה אחר. אותו הצידה
. תי על השיחים כשתי מחסניות עוזיהמקלע כמובן לא עבד וירי. שיחים ולידם מכשיר קשר
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בשלב ראשון בתנועה נענו לאורכה ובשלב שני . הסוללה עושה עיקול ופונה מצפונה מערבה
 . אחרי העיקול, תפסנו עמדות צפונה אחריה

, (מערבמ)משמאל  1שר מרקו ומחלקה התפרסנו כא. גדת התעלה נתנה לנו מחסה לעהסוללה ש
שהוא נמצא ליד  'ב1אז דיווח לי לייבל . ד מימין ומאחור"סמגוה 1אני במרכז וגיורא ומחלקה 

בינתיים . הוריתי לו לירות מספר צרורות על המעבר לוודא שאין שם מוקשים. המעבר בתעלה
בינתיים טנק במקום זה החליף ד "המגעוזי . עמדנו במקום וירינו על כל המטרות שנראו לנו

, גיורא ,אני ,לאחר מכן שאר המחלקה. ומשך שמאלהיצא  'ב1. שנפגע לו והמשכנו בהתקפה
לכיוון ( נשק קל ובכלל זה מקלעים)ל "נקאש התחלנו בתנועה כשאנחנו יורים . לפשיץ ועמוס
לי הרגשה טובה שהעסק מתחיל  הייתה, כל מטרה שראינו בשטח זכתה לתגובה. ההסתערות

זאת צורת הלחימה , התחלה טובה, כאן חרדון, תחנות חרדון" :אמרתי לפלוגה בקשר. זוזל
, שמל" :צעקתי בקשר. לפתע זיהיתי סאגר רץ לכיוונו. יצאנו לשטח הפתוח". שלה הורגלנו

הטיל פגע בטנק ו( ט בשימוש המצרים במלחמת ששת הימים"היה סוג של טיל נ" ְשֶמל)"" שמל
אני ". בכל המהירות( "מעיך"כדורי תותח מסוך )לירות מעיכים " :פקודהנתתי  .(903)של יורי 

. צעקתי "שמל, שמל" .לאחר מכן זיהיתי טיל נוסף. יריתי מעיכים בקצב מהיר לכיוון המקור
". סוף, לנוע יותר מהר" :נתתי פקודה. שעלה מיד באש( 109)הטיל פגע בטנק של גרשון ליבל 
אז כבר לא היה ( 181)הוא פגע בטנק של מרקו , טיל השלישיהמשכנו בתנועה ובירי אז הגיע ה

 . טעם להמשיך
 :'א3-התחלנו בתנועה לאחור אז נתתי פקודה ל". לנוע בכל המהירות לאחור" :נתתי פקודה

הוא רק התחיל בתנועה ותחת החיפוי שלנו הגיע טיל רביעי ופגע בו ". וייס נוע וחלץ את מרקו"
ליפשיץ ועמוס , גיורא. ד"דיווחתי למג, עמדה מאחורי הסוללהיצאתי במעבר ותפסתי (. 171)

הפצועים . אני נשארתי לחלץ. נצמדו ימינה ולאחר מכן יצאו והצטרפו מסביב לשאר הגדוד
גרשון , וייסבך, חבשתי את רון עמרם. התחלתי לטפל בפצועיםוהחלו מגיעים בעזרת הבריאים 

רון עמרם נפצע . גיע ונשכב על הסוללה בהלםמרקו ה. בוחבוט ובדקתי את שאר הפצועים, ליבל
אתה רוצה שיכתבו בעיתון שהפצועים לא : "אמרתי לו". תפנה אותי, שוקה:"ברגל והיה גונח 

לוייסבך היו . אבל לאחר מכן לא דיבר". לא איכפת לי מה יכתבו בעיתון" :הוא ענה" ?זעקו
זה בדיוק כמו , זה כלום" :ושיקרתי ל. שרופות הידיים והעור תלה מהן כמו כפפות שקופות

גרשון ליבל . (תחבושת לטיפול בכוויות) עטפתי את ידיו בתחבושות מטלין". יתיושאני נכו
אמרתי לו , הנהג המחורבן הזה" :חבשתי גם אותו והוא אמר, הוא נפצע קשה ביותר. נאנח

אחד . ובאבל ראיתי שמצבו לא ט, הרגעתי אותו". בגלל זה נפגענו. ימינה והוא פנה שמאלה
רציתי . זרקתי אותו לתוך התעלה וראיתי שהוא נעלב, החיילים הגיע עם רימון מצרי שמצא

התחלתי . הצוות שלייחד עם  10ספרתי את האנשים וראיתי . לערוך מפקד אבל לא היה זמן
 .  לנסוע חזרה

בודה יפה ע, 33חרדון כאן " :ועמוס בניסיון כושל לעודד אותי אמר, ד"המג בדרך דיווחתי לעוזי
אבל כששלחתי , ברכה לא נראה לי פצועדוד . עברתי בזהירות בשדה מוקשים". סוף, מאוד

ישר על הצריחון עם יבזמן הנסיעה הת. הוא התלונן על כאבים בגב, אותו לעזור למרקו להגיע
 :זכו לפינוי שם. עליו את הפצועים תייהעל. ש"היה שם נגמ, "טרטור"הגענו לציר . ביד 'עוזי'

היה קשה לארגן אותם . מרקו ווייסבך, (בישבןעם רסיסים )גורביץ , רון עמרם, בוחבוט, לליב
, הנהג עטר עמד שם. לא קיבלתי תשובה" ?איפה שרל" :לאחר מכן שאלתי פתאום. בפנים

עליתי על הטנק . דחפתי אותו בגסות". אמרתי לך, אמרתי לך" :הוא אמר, שאלתי אותו שוב
נתתי הוראות לביאליק והתכוננתי . העמדתי את הטנק בניצב. ברהגעתי למע. ונסעתי חזרה

ה של 'אחרת החבר 'עוזי'קח " :יששכר ישראל אמר לי. יוון הטנקיםללכת עם הקלשניקוב לכ
השארתי  .התחלנו ללכת. לוודא שאכן יורה, רלקחתי עוזי יריתי ממנו צרו". ירו בךי' ופלוגה 

אליו לא היה טעם ללכת . עשן כשצריחו הפוך פלטטנק אחד . שיחפה עלי, ייאת יששכר מאחור
, חיפשתי בסביבות הטנק השרוף. עברתי בין הטנקים וראיתי שאין אדם בשום טנק. אפילו

כשראיתי שאין . הייתי משוכנע עתה שהוא נשאר בטנק. ר המצרי ולא מצאתיו"בחפירות החי
ידית ההילוכים שבורה , נהגשהיה פגוע בתא ה( 903)נכנסתי לטנק של יורי , מה לחפש שם יותר

, תי את יששכר והתחלתי לנוע במהירות ובזיגזגיםיהעל. המנוע פועלו highשילוב ב הייתהאבל 
ד והודיע לו "ה שלנו והתקשר בבהלה למג'יששכר חשש שיפגעו בנו החבר. להימנע מפגיעה
העמדתי  .מים"ש עם זחל"חרמהפ "מגדעון שם כבר חיכה . נענו חזרה לציר. שאנחנו בתנועה

ירדתי והלכתי ברגל . ביאליק העמיד את הטנק שלנו במקביל על הציר. את הטנק ליד הציר
 . לגדעון
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אני לא , מים"ש ברחו מהזחל"החרמ. 31:10 הייתההשעה , פתאום צללו עלינו מטוסי אויב
הייתי בין שני טנקים כאשר ראיתי גוף . ידעתי מה לעשות מחוץ לטנק והתחלתי לרוץ חזרה

זה היה בידון . אבל החפץ לא התפוצץ, קפצתי עם הפנים לאחור. נופל לפני( בצבע כסף) מבריק
אז שמעתי . ושני הטנקים היו שטופים בדלקבדלק מטוסים נרטבתי כולי  (.דלק נתיקמיכל )

, התחלתי לרוץ לכיוון. הם עמדו ונופפו לי. אבי( גיורא)צעקות היסטריות מכיוון הטנק של 
מכבש היה בהלם . וראיתי את קהילה ומכבש רצים מהכיוון השני שיםשדה המוקהגעתי עד 

הוצאתי את . צעקתי להם שישכבו במקום. קהילה היה פצוע בראש ושתק. וצעק ללא הפסק
מכבש המשיך בצעקות וראיתי . לפי התרגולת בשדה המוקשיםסכין הקומנדו והתחלתי לעבור 

. כשאני מסמן אחרי חריץ עם הסכיןלכן התחלתי ללכת בשדה , שזה לוקח יותר מדי זמן
עברתי את . חשבתי בלבי שאם אעלה על מוקש והחריץ יפסק אף אחד לא יעבור שם יותר

". הם הרוגים" :הוא ענה לי בהיסטריה. שאלתי את מכבש איפה עוד שני אנשי צוות. השדה
". רוגיםהם ה, אל תלך הם חתוכים" :והוא צעק". אל תזוז אני הולך לחלץ אותם: "אמרתי לו

ראיתי שהטנק הפגוע הוא ללא צריחון ולאחר מכן . לקחתי איתי את בני ארביט והתחלנו ללכת
 הבגדים נשרפו מעל, ק יושב שרוע עם פלג גופו העליון על הצריחון שמונח על רגליו"את המט

איש . עליתי על הטנק. זכרתי אותו כילד רגיש". אל תתקרב" :צעקתי לבני. גופו והוא היה הרוג
" ?ה יראו'זה מה שאני צריך שהחבר" :חשבתי. הצוות השני היה מוטל ללא ראש בתוך הטנק

 ".הכל יהיה בסדר" :בקתי את כתפיו ואמרתי לויח. לקחתי את בני חזרה
 ודיווחתי לעוזי בשדה המוקשיםי ילקחתי את מכבש וקהילה אחר, הגעתי חזרה לטנק של אבי

אז שכלי של יגור ינוע " :הוא אמר. את ההרוגים אמרתי לו שאני לא רוצה לפנות. (ד"המג)
הוא ". שלי עלה עליו( ןמשנה הוא כינוי לְסג  ) הנֶ ְש שמ   שדה מוקשיםיש שם " :אמרתי לו". לשם
בסוף ול, המשכתי להתווכח איתו". משנה שלך עלה על מוקש שהיה זרוק על הסוללה: "אמר
שכלי של יגור ינוע לשם ויפנה  ,הטנק הפגוע זה הטנק שלי, אני בעצמי עברתי שם" :אמר

לשדה הוא הגיע . ש לנסוע לשם"חרמ וגתם של פל"בלית ברירה אמרתי לזחל". אותם
התחלתי לרוץ . עשן ואבקם היה מכוסה ב"כל הזחל .המוקשים וברעם אדיר עלה על מוקש

היה מונח שם מפורק אבל מכל האנשים רק  ם"כשהגעתי התפזר העשן והזחל. חזרה לשם
 בשדה המוקשיםי בשורה עורפית יארגנתי אותם אחר. ויה קטנה באצבעוכ תההיילאחד 

אמרתי לך לשלוח אותם " :והוא ענה, עליתי על הטנק ודיווחתי ברוגז לעוזי. ופיניתי אותם
 . אז התעצבנתי לחלוטין והחלטתי שיותר אני לא מתווכח איתו". ברגל

עוזי . ילים עבר לכיוון התעלהרוק המוקשים וגשר הגליבינתיים עבדו אנשי ההנדסה בפ
' טנק מס)זחל  סט בטנק שפר"וליפשיץ חטף נ, ניסה לנוע עם גיורא וליפשיץ מימין( ד"המג)

 שני מיגיםהפלת יר שהסתיים בוהיה קרב או 30:30-ב. וכל הניסיונות לחלצו עלו בתוהו( 991
לכן הסקנו שזה ו, לאחר מכן עבר אותנו הליקופטר לכיוון הנפילה. אחד בלתי מזוההועוד 
 . שלנו

. בלבד כשהפלוגה מונה שני טנקיםהסינית עמדנו בעמדות מעל התעלה הראשונה של החווה 
 :אמרתי בקשר, בד לגמרי את מצב הרוחאכדי לא ל. בלילה נסענו מספר מטרים לחניון הלילה

יותר  .פתגם שזכה להצלחה לפי התגובות". סוף, יינועו אחר, שדרה, כאן חרדון, תחנות חרדון"
, כיוונתי אותו לפי הקודים הישנים. שהיה בתיקונים 199 טנק מאוחר הצטרף מוטי כהן עם

 . הוא הבין והגיע" מרפק"ומכיוון שהוא היה איתי ב
 :לאוקטובר 38-פגיעות בה
 .ויה בידוכ, כאבים בגב, פונה - וייס שמעון .3
 .פצוע ברגל, פונה - רון עמרם .1

 .כאבים בגב, פונה - ברכה דוד .1

 .בגדוד -ובהקורד .9

 .חור בצריח, עומנ, פגוע בזחל - 171טנק  .3
 .פצוע באצבע - הרוידנשל אילן .0
 .הלם, פונה - מרקו כהן .9

 .רסיסים בתחת, פונה -גורביץ .8

 .פצוע ברגל, פונה - ציון בוחבוט .7

 .בגדוד - בני הרטמן .30
 .שבר ביד, פונה - ברכה אריה .33
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 .יד ובחזה, בטן, גב, פצוע ברגל, פונה -גרשון ליבל .31

 .שרוף בידיים ובפנים, פונה -רך זאבויסב .31

 .משתפן בגדוד -משר משה .39

 . נעדר -שרל חיים .33
 

 באוקטובר 37, יום שישי
ניגשתי לעוזי  .ה עבדו בסדר'החבר. למלא מחדש( ד"המג)נסעתי עם עוזי . בבוקר ערפל נוראי

חזרנו לעמדות בחווה עם . מ מזוקן"עם מ A3 טנקי מגח קיבלתי שני. וביקשתי עוד טנקים
 . תוספת כוח

בדקתי אותם ולאחר . הלכתי ברגל לראות מה נמצא ליד הסאגרים  שהיו מוצבים לפנינו ,30:10
באקדח שלוף עקבתי אחרי העקבות וגיליתי שני מצרים . גיליתי עקבות זחילה. מכן סביבם

ץ מצטרף אלי והוצאנו אותם "כשהקמב, 'עוזי'לקחתי , חזרתי לטנק. שוכבים ומדברים בלחש
 . פתוח כדי לראות מה הם עושיםלשטח 

לא היו  109בטנק . הפעם ביאליק הצטרף אלי. נסענו שוב לבדוק את הטנקים הפגועים 33:00-ב
, ניגשתי לטנק הדומם השני. (התותחן הנעדר מהטנק של שמאי, חיים שרל) סימנים לשרל

של תא  בלוח המחיצהניסיתי לחבר מספר חוטים קרועים  .ניסיתי להניעו אך ללא הצלחה
. מעיך נורה מהתותח כדור ,וולט 19אבל לאחר מכן כשהדלקתי מתג , (בקיטון פלייט) המנוע

ואכן הזחל שהיה  ,בזהירות בונהגתי . לקחתי איתי את הטנק המונע. עזבתי את הטנק הזה
(. 171היה הטנק שפיניתי )שם הזחל נפרס  ,"טרטור"מחוזק רק במחבר חוליה החזיק עד ציר 

 ". טרטור"החוצה לציר  181 טנק וגררתי את A3 טנק מגח שבתי עםיותר מאוחר 
ולאחר  1לאחר מכן עוד , 13מיג מהם  1, מיגים 9 מטוסינו ירי בו הפילווהיה קרב או 31:10-ב

 . ירומכן עוד אחד שהתפוצץ האו
 . שני פצועים ואחד הרוג -והתוצאה " ויזיהוטל"שעמד מול ' נפגע טנק של פלוגה ז 31:93-ב
 . ובמקרה זה כולם יצאו שלמים' נפגע טנק נוסף מפלוגה ז 39:90-ב
לאחר מכן נפגע מיג . סואר הטייס נחלץ ונראה צונח-רומ מעל דו"נפגע פנטום מטיל נ 39:00-ב
 . וירונוסף והתפוצץ הא 13
רב איחידה נעה צפונה ונתקלת במ, "לקסיקון"על כביש התעלה , אנחנו מזהים ממערב 39:10-ב
שוב . טנקים שנפגעים ועולים באש 9אנחנו רואים לפחות . נורים מטווחים רחוקיםש 'סאגרים'

 .הצטופפנו לחניון לילה בין תעלות החווה
 

 :(M48-A3) 1-אי-98-טנקי אם ,3מחלקה 
 .998' טנק מס, שלמה לוי, בלנק אריה, בוריס מליכסון, שמעון כהן: 3צוות 
 .113' טנק מס, מאור נאוי, ברק יוסי, דוד כהן, מאיר כהן: א3צוות 
 

 אוקטוברב 10,יום שבת
. אבל שוב ללא הצלחה, עידו ניסה לחלץ את הטנק התקוע של ליפשיץ, בבוקר התפזרנו לעמדות
אני מעביר את שמעון עם  -( ד"המג) פקודות מעוזי. אבי כהן ויורי, לפלוגה הצטרפו ליפשיץ

כוח ב: כעת בפלוגה .חלנו בתנועההת. לכיוון צפון( ממזרח)המחלקה לעידו ונע באגף הימיני 
 .טנקים 1אצל עידו ו טנקים 3שלי 

על . הם מחפים גם לכיוון מזרח. והצנחנים 39על הגדה המערבית של התעלה פועלת חטיבה 
די אני נע בפריסה כאשר אני מעיף מ. "לקסיקון"אנחנו ממזרח ל. 930הגדה המזרחית נע גדוד 

ות מקבילות ונע ממערב עידו נכנס לשדר". זיהיוטלו"פעם מבטים חוששים מזרחה לכיוון 
פ שלי על  "עולה על מוקש וזמן קצר לאחר מכן עולה הסמ עידולפתע , 30:10 .וקצת מאחור
, אנחנו מזהים מחפורות.  הם ממשיכים בתנועה. עידו עולה על הטנק של ליפשיץ .מוקש נוסף

. תותחיםבועה ומידי פעם גם ל תוך תנ"אנחנו יורים נק. כלי רכב רבים וחיילים מתרוצצים
 .בשלב מסוים התחילו להפריע לי ברשת הפלוגתית

מוסיקה קצבית ומאוד  הייתה, מועסקת אי אפשר היה להחזיק מעמד הייתהכאשר הרשת לא 
שאני מעביר את הכלים ( ד"המג)הודעתי לעוזי (. נדמה כביצוע רוסי למוסיקה מערבית)רועשת 

הפלוגתית ששקטה דקות עברנו חזרה לרשת  10-לאחר כ. ואכן כך עשיתי, לרשת הגדודית
ואנחנו רואים פגיעות יפות " מיסורי"יורדים על האויב באזור  מטוסי חיל האוויר. בינתיים
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כדורי "אני מזהיר את הכלים שלא יעלו על  .מצרר הם זורקים בין השאר פצצות. במטרות
ידו עוצר עם פלוגתו ומאבטח ע. שמוטלים על החול (הפצצונות של פצצות המצרר" )הטניס

 .אני ממשיך צפונה .הסינית שעדיין לא נוקתה מאויבלכיוון החווה 
עוצרים בקפל קרקע שמסתיר . יורים גם תותחים בתנועהונעים בפריסה אנחנו . 39:33השעה 

ר ואנחנו יורים עליהם בתותחים כל פעם "על גבעה ממולנו אנשי חי. בערך עד גובה גלגל מרכוב
תיירים ) עם המזוודות המפורסמותבאים " תיירים"רואים שהם מציבים טילים או כששאנחנו 

המזוודות הן הטילים והכוונת שלהם הארוזים במעין . כינוי למפעילים של טילי הסאגר -
 . (מזוודות

. הם מנסים להגיע אליו ולהניח לידו טילים .(נראה דגם ישראלי) פגוע ם"על הגבעה זחל
ויר ולא קמו ושנים המשיכו ללכת ושנים עפו בא, חיילים 9-קבוצה של כבמקרה אחד פגעתי ב

גם ארטילריה יורדת מדי פעם על האויב . האדישות שלהם מוציאה אותי מכלי, אגב. באדישות
. ואני נשאר במקום, עם רדת החשכה מפסיקה הפעילות. לאחר בקשותינו החוזרות ונשנות

ואני נכנס לחניון ממערב לעידו , ומסמן עצמו בפנס לאחור( ד"המג)יותר מאוחר קורא לי עוזי 
 . יות מצריותוהאזור מסריח מגו. ולבית המשאבות

מכשירי משוחח עם האנשים ובודק שאכן  ,שוב אני מחלק הוראות לחניון ועובר בין הטנקים
כדי לסרוק  ,של הנהג והתותחן עובדים( מכשירי ראיית לילה על בסיס אינפרה אדום)א "אה

עידו יוצא . הלילה חשוך ביותר. של המצרים נגד אמצעי ראייה אינפרה אדומים את השטח
 .מחדש ואני מחכה בקוצר רוח לתורילמלא 

 
 באוקטובר 13, יום ראשון

" טרטור"אני בדרך לצומת . מעורפלו חשוך הלילה. לפני עלות השחר יצאתי למלא מחדש
חלק גדול נראה , קים שרופיםמצידי הדרך אני רואה צלליות מרובות של טנ". לקסיקון"

אני משתדל לא להסב את . חלקן שלנו, ויותוליד הטנקים ג, 00-מסוג אם רובם ,כפטונים
פ "שוב קבלת פנים נלהבת ממ .מגיעים לפלוגת המפקדה. תשומת ליבם של אנשי הצוות למראה

צה בוסני עושה בעיות ולא רו. מתדלקים ומחמשים אנחנו. המפקדה והחוליה הטכנית שלנו
לרגע אני . הוא אומר שהוא לא מכיר אותו(. החשמלאי בחוליה ההטכנית) לתת אוכל לשמעון

אני מפעיל עליו , לאחר מכן. חושב שאני במקום הלא נכון ושכמות האדרנלין בדם תגבר עלי
גומרים . בינתיים מתבהר ואני מרגיש לא נוח לעמוד שם. לחץ עדין והוא מחלק גם להם אוכל

 . ספים ואני לוקח את היחידה חזרהלתקן טנקים נו
טנקים שלנו עם . ה את מחזות הזוועה'נעים שוב על הציר הפעם אין אפשרות להסתיר מהחבר

שרוף  A3 טנק מגח ליד. ויות מצריות בכל האזורוחללים שלנו לידם והמון ג, צריחים הפוכים
אובדת שלי הקומנדו סכין  .ממנו כנת מקלע למען הצריחון שלי קופץ עליו ומקלף ,אני עוצר

עוזי . נעמדים במקום ממערב 08:30 בשעה. ממשיכים לכיוון בית המשאבות. בתרגיל הזה
יש עלינו . עם פצצות מצרר א יורדים על מיסורי"מטוסי ח. קורא למפקדים לתדרוך( ד"המג)

. ואכן לאחר כמה דקות הוא מגיע לתדרוך .ועידו מודיע שנפגע קלותמצרית התקפה ארטילרית 
מהצד  930גדוד . אנחנו נעלה צפונה ואחר מכן נפנה מזרחה. וזי מסביר את תוכנית ההתקפהע

 . 'מתפזרים חזרה ואני מקבל את שמעון עם מחלקתו חזרה מפלוגה ו". לקסיקון"השני של 
. מערבית לתעלה( יורים רקטות)אנחנו רואים מטוסים מצריים מרקטים  30:00בסביבות 

בצהרי . הוא לא מגיע ונדחה משעה לשעה .וירי המובטחואהחיפוי לאנחנו מחכים לארטילריה ו
יצאנו להתקפה בדרך זרועות מחפורות  31:90-וב" מיסורי"היום מתחילים מטוסים לרדת על 

 . חיילי אויבשל ויות ובעיקר גו, מ"וטנקים פגועים ואפילו טיל נ כלי רכב, תותחים, רבות
אני נע מזרחה ותופס את הרכס שלפני ומחפה , עליעידו עוצר ומחפה  .אנחנו נוסעים ויורים

 33:03-ב. עלינו יורדת ארטילריה כל הזמן. הוא נע ועובר ממערב לכיוון צפון ותופס שם. עליו
תסתכל , חרדון" :פתאום קורא לי גיורא. לתעלה ומעלה אחריו נד מים אדיר 13נופל מיג 

אש נוסף ועל רמפה יותר צפונית  פרץ. אני מסתכל ורואה על הרמפות דגלי ישראל". אחורה
אני נותן פקודה בקשר שכולם יסתכלו מערבה . צמרמורת חולפת בגבי. מתנוסס דגל ישראל

הצנחנים האלה ברדקיסטים , בלבי אני אומר. ויראו את הדגלים מתנוססים ממערב לתעלה
 ?       מאין הם השיגו דגלים באמצע המלחמה. אבל בהחלט יודעים מה צריך לעשות

ש מטהר עם הפלוגה שלו את "חרמהפ "מ. אש אימים מונחתת על האויב. ההרגשה יותר טובה
שמעון מימיני וגיורא . אנחנו מתקדמים שוב קדימה עד לחולית. שאריות המצרים מאחורינו

אבל , עפים לכיווננו סאגרים נוספים" יזיהווטל"מכיוון . מחליפים אש עם האויב, משמאלי
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. ומשאית עם רקטות ארטילריותאם -די-אר-שריונית בי עומדים לידאנחנו . כולם מחטיאים
הם מדווחים ששני הכלים . פתאום אני רואה פגיעות מדויקות מתחת לטנק של אבי כהן ויורי

כדי שיחליפו את החוליות , אני שולח אותם למפקדה. מסוגלים לנוע אבל זקוקים לתיקון
סבנו למצרים נפגעים יכנראה ה .ון מזרח וצפוןענני עשן שחור מכיו, החשכה מתקרבת. הפגועות

. מקבלים ידיעה שהצבא המצרי נשבר ואנחנו מוכנים לתקיפה בכל רגע 39:10בשעה . רבים
חלק מהם עמד  .טנקים כשאנחנו פגענו ברבים מהם 10-במשך כל הזמן עמדו מולנו לפחות כ

. וצפונה משם 103טליה -בעיקר הכלים שעמדו על א ,עם האגף אלינו וירה לכיוון צפון חשוף
, גיורא מבקש אישור לעוד ירי וכמובן מקבל אותו. בשטח נראים גם מספר טנקים פגועים שלנו

אנחנו מחכים להתקפה . ש ראשון ומקבל תשבחות"חכדור ב 1000טווח ב 33-טנק טיפוגע ב
 .שנדחתה למחר

 
 

 באוקטובר 11, יום שני
על מוקשים ' ועה עלו שני טנקים של פלוגה זמיד לאחר התחלת התנ. יצאנו להתקפה 03:00-ב

עוזי  .טנקים 33רק בגדוד נשארנו . נשאר בודד בפלוגה' ז קד פלוגהמפ. על הגבעה שלפנינו
מאוחר יותר יתברר שאכן נכון )כנראה שיש שדה מוקשים לפנינו , עוצר את ההתקפה( ד"המג)

 'ב3זמזם אתה תהיה " :הכרתי קורט ישראל שאז עדיין לא', פ ז"צירפתי לפלוגה את מ(. רהדב
מאיר  'א1ק "ל הגיע גם הוא והחליף את מט'דודיק אנג. הוא ענה בחיוך". אם אתה לא מתנגד

 . מחלקה אחת כולם קציניםבכעת . נקועה הייתהשידו  ,כהן
הפצצות ירדו ". מיסורי"תוקף את  יל האוויריצאתי וישבתי על המדף כשח. אנחנו בעמדות

 . שומם על המצריםיראת  ברצף אבל לא השאירו
פתאום נשמעו שתי . אנחנו לא ראינו אותם. יהוקיםיכנראה סק, ירדו עלינו מטוסים 08:90-ב

קפוץ " :אני זינקתי לצריח כשאני צועק לישראל. 'מכיוון פלוגה ו, התפוצצויות אדירות מצפון
ם נקשו מעצמת השיניי. קשר ואז היה פיצוץ אדיר מאחורינו-הטעןהוא קפץ דרך תא !". פנימה
רזיאל משה , נהרגו אשר זפרני ודני גול' בפלוגה ו. דממה הייתהלפני ואחרי הפיצוצים . הפיצוץ

 . הם מפונים לאחור, ש היה פצוע קל אחד"גם לחרמ. נפצע קשה ועידו נפצע בינוני
פגע הטיל . ופגע בטנק הפגוע שעמד בראש הגבעה" ויזיהוטל"סאגר מכיוון טיל נורה  07:33-ב
שעכשיו  "ויזיהוטל"המשכנו לחזות בהתפוצצויות על . הטנק לא נדלק, מניעהגלגל הבאזור  בו

 ". מיסורי"ועל  ,כהה עד שחורה לעומת הצבע הצהוב הקודם שהיה לה-אפורה הייתה
פתאום שמעתי , אנחנו ממתינים. שמענו בחדשות שגם המצרים הסכימו להפסקת אש 33:00-ב

ופגע  יהגבעה שלפני מאזורי שהיה זמן בידי להזהיר הגיח סאגר לפנ. זמזום מוכר מכיוון צפון
אמרתי לו . הוא זינק לאחור כאילו נדקר בסיכה, שהטנק עמד מדומם למרות .י שמעון כהןלפנ  

 . הוא ענה בעצבנות". לרוב אני מזהיר אבל הפעם לא ראיתי את זה, 3" :בקשר
המצרים , ה מעלינוימכיוון איסמעיל עבר כלי טייס עם אורות ניווט 38:10-ב .החשכה יורדת

בעוד חצי שעה עומדת להתחיל . אף אחד לא פוגע, מ סמיכה וגם אנחנו"יורים עליו אש נ
ניתנה פתאום פקודת  38:30בשעה . לנו אין מה לירות, הירי מכיוון המצרים גובר, הפסקת אש
שאל ( ד"המג)זי עו. ט נכנס לרשת שלנו ונתן לנו את הפקודה"המח ."ויזיהוטל"התקפה על 

נכנס לרשת  עמוס. ט ענה לו ברוגז שיבצע את ההוראות"אותו אם הפסקת האש מתחילה והמח
 . ט שזה לא זה"ואמר למח

 .מ"ונ תארטילריאש המצרים יורים רק , הפסקת אש 38:31
ט שוב לרשת והודיע לנו לחזור "התחלנו בתנועה ואז נכנס המח. יוצאים להתקפה ,38:33
 . חזרה
 :ריישבכינון ו ת מסלולתלולאש , המצרים יורים מכל מה שיש להם. חזרנו לעמדות ,38:38

רק . האופק מואר מהיציאות. מ בקצב רצחני"ונ סאגרים, ט"נ, טנקים, קטיושות, ארטילריה
החצר ומפקדת , הסינית הרוב נופל באזור החווה. לידנוהפעם מטחים מועטים נופלים 

 . כל הנורים ופצצות התאורה שלרשותםהם גם מאירים את השטח ב. החטיבה
שואל בבהלה מה קורה ומתרגז שאני עונה לו  עמוס. אחרון נורה ןיריתי זיקוק ירוק לסמ 37:01
 .בלצון
. אני מאשר לו שיתחבר למחלקה שלו. בדרך נופל למחפורתוגיורא נוסע חזרה לעמדתו  37:03

 .ניקוב וגיורא מקבל מתנה'קלצרובי בבור אנחנו מוצאים שני . מחלצים אותו במהירות
שמחה , "פנטזיה"כנראה  ,מ"המצרים ממשיכים לירות זיקוקין ונ. הפסקת אש כללית 37:08

 .לא נשמעו יותר יריות 37:38-החל מ. על הפסקת האש
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 באוקטובר 11, יום שלישי

יותר מאוחר התקדמו . אבל התבלבלו בכיוון' מנסה להתקדם עם פלוגה ו( ד"המג)עוזי . ערפל
גדעון . יפ מצרי בערפל'תעה ג 09:13-ב. ומזרחה" לקסיקון"-"האוש"ומנם והחזיקו מצומת א
ט שנורה לעברו החטיא אבל גונן לא החטיא עם העוזי "ררנ, ש שם לבו אליו"פ חרמ"מ

טנק . החלפנו גרביים ולבנים לאחר שבוע נוסף. יפ'יפ ברחו והשאירו את הג'והקצינים שישבו בג
 .הצוות ברח, נפגענכנס לשטחנו ומצרי 

 
 :'אנשי צוות פלוגה ח

 .קיים - און-שוקה בר .3
 .קיים - כהן מרדכי .1

 ."חמדיה", פונה, באוקטובר 30-קיבל הלם ב - רבינוביץ חיים .1

 ."מיסורי", נהרג, באוקטובר 11-נפגע בהפצצה ב - זפרני אשר .9

 ."מיסורי", רגלו נקטעה, פצוע קשה, באוקטובר 11-נפגע בפצצה ב - רזיאל משה .3

 ."מיסורי", נהרג, באוקטובר 11-נפגע בהפצצה ב - בני גול .0

 .פונה בבור, באוקטובר 30רסיסים ביד מנפצע  - כהן שמעון .9

 .בחווה הסינית, באוקטובר 38-נהרג ב - שרל חיים .8

 .החווה הסינית, פונה, באוקטובר 38-גל בנפצע בר - רון עמרם .7

 . מכשיר", פונה, רבאוקטוב 30-בקיבל הלם בטנק של שמאי  - קימלמן גיורא .30

נפצע בכתף , באוקטובר 31-בחזר , באוקטובר 7-בגר אנקע רגל לאחר פגיעת ס - פרץ דוד .33
 ."חמדיה" ,פונה ,באוקטובר 30-ב

 ."חמדיה", באוקטובר 7-בנהרג  - (אהרון)ממן אורי  .31

 .לא התגייס, ל"חו - הררי עודד .31

 . "ויזיהוטל", ונהפ, טנק שלי, באוקטובר 7-ב, נשרף קלות בידיים - יסעור יצחק .39

 . לא השתתף, באוקטובר 0-בבהכנות בשדה תימן , נפצע באצבע - קוסטי יעקוב .33

 .קיים - איזנקוט יהודה .30

 .קיים - קלינגר עמי .39

 .באוקטובר 7-פונה ב, (נהרג)אחיו נעדר  - זיו עמירם-בר .38

 .לא התייצב - קפ עמרם .37

 . "חמדיה", באוקטובר 7-בנהרג  - אזכיראלי אמיר .10

 ."חמדיה" באוקטובר 7-בנהרג  - גורדון אהוד .13

 .קיים - גיורא אילן .11

 .בגלל פצע באצבע באוקטובר 37-פונה ב - פרוידנטל אילן .11

 .קיים - ארביט בנימין .19

 .קיים - פנחס מרדכי .13

 .קיים - כהן אבי .10

 .קיים - וקמן מיכאל .19

 .קיים - עזר .18

 .קיים - לוין דב .17

 .גהמאז לא חזר לפלו .באוקטובר 7-ו באות החלפתי - אשתר איתן .10

 .קיים - אליק יהודהיב .13

 . באוקטובר 13-פונה הביתה ב, אחיו נהרג, קיים - יששכר ישראל .11

לגדוד  באוקטובר 13-חזר ב( חתונה), באוקטובר 31-נסע הביתה ב - משרקי שמעון. 11 .11
 .אחר

 .לא התגייס, ל"חו - לב דוד .19
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 .הרוג באוקטובר 7-ב' פלוגה ז, ויזיהועל טל, נפצע קשה - ביטרן יצחק .13

 .החווה הסינית, פונה, באוקטובר 38-בגר אנפצע מס - ה דודברכ .10

 .חווה סינית, מאחור, באוקטובר 38-בגר אנפגע מס - קורדובה חיים .19

 .פונה, באוקטובר 38-בגר אנפגע מס - וייס שמעון .18

 .קיים - הורדי יצחק .17

 .בגלל אסטמה, באוקטובר 31-בפונה  - מזרחי יצחק .90

 .קיים - הויזמן אורי .93

  .'פלוגה ז, "ויזיהוטל", באוקטובר 7-ב נהרג – אריאל אמנון .91

 7-נפגע גם ב)' פלוגה ו, באוקטובר 30-ב, פצוע קשה ביד ובחזה - פורטוגל אשר .91
 (.באוקטובר

 .מאחור, באוקטובר 7-גר באנפגע מס - מיוני יצחק .99

 .קיים, נהג שלי באוקטובר 31-ב, באוקטובר 7-גר באנפגע מס - כהן מנחם .93

 ."חמדיה", אוקטוברב 7-בנהרג  - מנגר זאב .90

 ."ויזיהוטל", טנק שלי, באוקטובר 7-בנהרג  - לוי יעקוב .99

 ."מכשיר", פונה, באוקטובר 30-ב נפצע באף - שמאי שנפלד .98

 .קיים -ליפשיץ אברהם .97
 

 :'נוספים פלוגה ח

 ."ויזיהוטל", פונה, טנק שלי, באוקטובר 7-בנפגע  - צקי'שבתאי סקרוז .30

 .קיים - יל חיים'אברג .33

 .קיים, חזר, באוקטובר 38-נפגע ב. באוקטובר 39מיום  - ובסקייק'יורי מנצ .31

 .חווה הסיניתה, פונה, באוקטובר 30-נפצע ביד ב .באוקטובר 39מיום  - רון יאיר .31

 .קיים - לוי דוד .39

 .חווה הסינית, פונה, הלם, באוקטובר 38-נפגע ב .באוקטובר 39מיום  - מרקו כהן .33

, פונה, בישבןרסיסים , באוקטובר 38-ב נפגע. באוקטובר 39מיום  - גורביץ אברהם .30
 .החווה הסינית

החווה , פונה, רסיסים ברגל, באוקטובר 38-נפגע ב. באוקטובר 39מיום  - ציון בוחבוט .39
 .הסינית

 (.909-עבר ל)קיים , באוקטובר 38-נפגע ב. באוקטובר 39מיום  - בני הרשמן .38

 .קיים - נהרי יאיר .37

 .909 -עבר ל, קיים - שולשטיין משה .00

 .חווה הסינית. פונה, באוקטובר 38-ב נפצע ביד - כה אריהבר .03

 .החווה הסינית, פונה, באוקטובר 38-ברגל ובבטן ב, נפצע קשה בחזה - גרשון ליבל .01

 .החווה הסינית, פונה, באוקטובר 38-ב נשרף בידיים - וייסבך זאב .01

 .בגדוד ,השתפן, באוקטובר 38-נפגע ב - עטר משה .09

 .פונה, באוקטובר 30-ב ן בתדלוקנפצע מעל העי - אריאל ששון .03

 .קיים - בוריס מליכסון .00

 .קיים - שמעון כהן .09

 .ת הספר לשריוןיעבר לב, קיים - בלנק אריה .08

 .קיים - שלמה לוי .07

 .באוקטובר 11-ב, פונה, נקע ביד - מאיר כהן .90

 (.909)קיים  - ל'דוד אנג .93

 (.909), קיים - ברק יוסף .91

 (.909), קיים - דוד כהן .91
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 (.909), קיים - נאוי משה .99

 .קיים - זילבר בוש יורם .93

 .קיים - ניסים כהן .90

 .קיים - נגר יצחק .99

 .קיים - גיגי-דוד בן .98

 .קיים - רותם איבי .97

 .קיים - ארד יאיר .80

 .קיים - יערי משה .83

 .קיים - זלינגר אלי .81

 .קיים - הרמן אריה .81

 .קיים - פרוידינגר ראובן .89

 (.אחיו נהרג)פונה , קיים - בוזגלו יהודה .83

 .קיים - כהן יעקוב .80

 .קיים - הוד רשףא .89

 (.עבר)החליף את וקסמן  - שורץ צבי .88

 (.עבר)החליף את בוזגלו  - מסינג אבי .87

 (.עבר)נהג מחליף  - נהרי אהרון .70

 .קיים - נעמן שמעון .73

 .'ז פלוגהחזר ל, 909-עבר ל - נחמי סגל .71

 .   'זפלוגה עבר ל - מישל כהן .71
 

 :'פלוגה ח, טנקים
 .מזרח, הסינית חווה, (ליפשיץ)פרס זחל , ט"נפגע מנ - 991 .3
 .330מתחת לגבעה  "מכשיר". מידי המצרים (שמאי)נפגע ממעיך  - 133 .1
 ."ויזיהוטל"דרומית ל' מ 300(. שוקה)בידי המצרים , גר ונשרףאנפגע מס - 179 .1
 .ד"טנק מג - 171 .9
 . "חמדיה"מורדות צפון מערביים של , פונה(. ממן)נשרף , ש"נפגע מח - 170 .3
ה יוהתעלה השני "טרטור"חווה הסינית צומת (. יוראג)פונה , נפגע ממוקש - 131 .0

 .  ממזרח
 . 'ז טנק שעבר לפלוגה - 173 .9
 . הטנק שלי, קיים - 183 .8

 .החווה הסינית, (וייס)פונה על ידי , גר בזחלאנפגע מס - 171 .7
 .ב3 ,מוטי, קיים - 199 .30

 רביתמע-ומיתדר מטרים 300(. פרץ)נשרף בידי המצרים , גראנפגע מס - 181 .33
 ."יזיהווטל"ל

 (.עוזי)י עוזי פונה על יד, אגרנפגע מס - 189 .31

 .החווה הסינית, (לייבל), פונה, נשרף, גראנפגע מס - 109 .31

 החווה הסינית, (מרקו)חולץ על ידי , גראנפגע מס - 181 .39

 .החווה הסינית, חזר וקיים, (יורי)חולץ על ידי , גראנפגע מס - 903 .33

 .A3, וקטוברבא 30-ב 930 -הועבר ל, שמעון, קיים - 998 .30

 .A3, באוקטובר 30-ב 903-הועבר ל, דודי, קיים - 113 .39

 .1אייבי , קיים - 819 .38

 .'א1אבי , קיים - 318 .37

 .גיורא, קיים - 191 .10
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 .ליפשיץ, קיים - 190 .13

 .הרמן, קיים - 119 .11

 .זמן קצר מאוד -עבר לעידו , ליפשיץ .11

 .זמן קצר מאוד -' זעבר לפלוגה , קורט .19
.זמן קצר מאוד - 'עבר לפלוגה ז', א1, כץ משה .13



 doc.און-שוקה בר -יומן מלחמה ערוך 

 

 

24 

 :9.30.3791בבוקר ', שיבוץ קרבי פלוגה ח
 

 ד ב1 א1 1 ב1 א1 1 ב3 א3 3 ג הצוות
-שוקה בר מפקד

 1011333און 
פרץ דוד 

103909
0 

אברהם 
ליפשיץ 
1031031 

-רמי בר
 זיו

גיורא אילן 
1010997 

אברהם 
כהן 

108011
3 

איתן 
אשתר 
109301

3 

שמאי 
שנפלד 

1031101 

שמעון 
 וייס 

אמנון 
אריאל 

1037039 

  מוטי כהן
1033911 

חיים  תותחן
רבינוביץ 
1080093 

אהרון 
ממן 

100101
3 

יהודה 
איזנקוט 
1000991 

עמיר 
אזכירלי 
1019909 

אילן 
פריודנטל 
1080099 

מיכאל 
וקסמן 
109089

0 

ישראל 
יששכר 
109080

3 

שרל חיים 
1000103 

יצחק 
הורדי 
108090

9 

אשר 
פורטוגל 
1099789 

עמרם רון 
1001339 

זפרני אשר  טען
1001013 

יעקב 
לוי 

103789
9 

חיים 
יל 'אברג

1081931 

מנגר זאב 
1099331 

בני ארביט 
1099330 

אריה 
עזר 

109113
0 

יהודה 
אליק יב

109303
1 

שמעון כהן 
1090170 

יצחק 
מזרחי 
109108

8 

מיוני יצחק 
1099190 

ברכה דוד 
1091009 

משה רזיאל  נהג
1001070 

יצחק 
יסעור 
100191

0 

עמי 
ינגר קל

1037710 

אהוד 
גורדון 

1001919 

מרדכי 
פנחס 

1093119 

לוין דב 
100100

0 

שמעון 
משרקי 
109913

8 

גיורא 
קימלמן 
1018199 

אורי 
הויזמן 
109130

0 

מנחם כהן 
1091937 

חיים 
 קורדובה
1093110 

 839171 839181 839199 839133 839183 839173 839131 839170 839171 839179 839991 'מספר צ

 
 

' מס שם תפקיד
 אישי

סמל חוליה 
 טכנית

 1099331 מוטי פלד

 1017719 מיקי פלד מכונאי
 1017383 ליזרוביץראובן  מכונאי
 1037133 ארדיטייהושע  מכונאי

אליעזר  טכנאי צריח
 אלפרשטיין

1010007 

 1039981 שטיינרשמעון  חשמלאי
 1090910 אוליאלמשה  נהג

  חזןאשר  חובש
  930933של ' צ' מס
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 ם"להזח
 (.מלחמת יום כיפור)ט של שוקה במשך כל המלחמה "היה המח בטוביה רבי

 1011333: מספרו האישי של שוקה

 
 


