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   השריון סיירת

  

     פרשת לחימתה של סיירת השריון אשר פרצה, שטפה בציר הצפוני עד הגיעה לתעלה 

 ופרשת גבורתם ומותם של אלו שלא זכו להגיע.

 1967יוני  5

  

 אמציה ברעם –ליקט וערך 

 משה סעידי –עריכה גראפית, עיצוב ועיטור 

 

 בהוצאת חברים לנשק

 מנחם-חברי קיבוץ כפר

 הזכויות שמורות לצוות ההוצאה לאורכל 

 5.6.1969תמוז תשכ"ט. 

  

 נדפס בישראל

 דפוס בארי
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 תדריך

 כשכותבים הספד לחברה שלנו 

 אסור להיות רגשנים,

 הרי הם כאן עומדים לצידנו

 ואל השורות מביטים.

  

 אסור להיתפס בכבלי מוסכמות

 כמו היו זקן שהלך לעולמו,

 –שרק חלום אחד היה לו  -

 ולהם יש עדיין אלפי חלומות. -

  

 ההספד שלהם כמו שלנו

 והרי זה היינו הך

 אם המוות חלף לידינו

 הן עכשיו מצטער הוא על כך.

  

  

 טיפול שבועי  
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 באימונים 

  

 

 בניווט רכוב 
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 אחת ההפסקות   
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 אבלות

 לאסוף מדממת הקברים 

 בשמשות, ושריצדתלתלים 

 לחפון ברעדה אכזבות ותקוות

 חיוכים ומשובות שהיו...

 נצמד שוב ושוב ברעדה למבט המוכר,

 האהוב שנחתם בתמונות,

 המבט שכבה.

 אל תבכינה מרות אישה בפינתה, -

 ושברון לב הלטנה באבלות.

 אישה יד חברתה אחזנה,

 אמצו אבות איש לב רעהו

 במות יקירו.

 כן אנו הרעיות ועמנו האהובות שבעורף

 אחזנו ידיים.

 מידי יום רתחה תפילתנו:

 החזר אותם לבתינו הטובים,

 ולא היה לנו שומע....

 והוא מט, –כם עהן לרגע בלבד אחזנו בגז

 אמירים נפלאים שכרעו !

 "רק רצינו לאמר לך עוד אמא, אמצי.

 הליטי שערך בצעיף האבלות וחשקי שפתיך.

 הסבירי לאבא שאסור לעצור עכשיו,

 הלאה !"ויש ללכת 
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 דבר המ"פ

פלוגת הסיור שלנו, שעמדה לי הזכות לפקד עליה במלחמה קשה ואכזרית זו, מרכינה 
 ראשה לזכר חבריה שנפלו.

מלחמתה של הפלוגה הייתה גילוי מופלא ומלא הוד, אשר אדם מאיתנו, לא ראה 
 כמוהו.

למלחמה כחבורת צעירים. קרובים אחד לשני, חשים איש את רעהו. עוד מימים יצאנו 
שלפני המלחמה, תוך כדי מסעות וניווטים בארץ, נוצרה רוח של אחווה ורעות בפלוגה. 

גאוות הסיירים, אשר ידעו מלכתחילה שהמה יהיו הנחשונים, זקפה את קומתנו, 
 רכבנו.-כלי הפיחה רוח גדולה יותר וחיזקה את השריון הדק של

, יונס-חיילי פלוגת הסיור ראשונים היו, כעמוד אש לפני החטיבה המשוריינת, בחן
עריש ולאורך כל הדרך. הג'יפים הקטנים, אנשים גדולים ועצומים בתוכם, -רפיח, אל

 הסתערו, לחמו והמשיכו להתקדם בראש.

כאשר מפקדו נהרג, אנשים המשיכו להסתער בשדות  םלהילחצוות סיור המשיך 
רכב בוערים ומרוסקים, חילצו את -מוקשים, עד כבוש היעד כולו. החיילים קפצו מכלי

חבריהם והמשיכו הלאה. ג'יפים קטנים ופתוחים, התמלאו קליעי פלדה, כאשר חילצו 
 רכב מעלים עשן.-פצועים מטנקים וכלי

ידינו מתבוססים בדמם ולא הייתה לנו ברירה, כי אם אנחנו ראינו את חברינו, שנפלו ל
 רכבנו קדימה.-להסב את ראשינו ולנוע עם כלי

אך כאשר עמדה פלוגתנו הקטנה על גדות התעלה, הבנו כולנו באלם, מה מופלאים 
ונדירים היו המעשים אותם עשו חברינו, שאינם אתנו עוד. ויתר החיילים נשארו בוכים 

 ללא דמעות.

ששילמנו, הכה בנו כקורנס כבד ומהל בכאב קשה וחד את שמחת הניצחון. המחיר 
 כאב, אשר רק מי ששיכל את טובי חבריו, יבין.

 אורי אור
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 )לפנות בוקר( 04.30

שכחה -מוות כבדה, שנת-שחר אפרורי וחיוור שלח אצבעות ראשונות אל הפלוגה השקועה בשנת 
 ואובדת.עמוקה 

המדבר הזהובה רפרפו קלות על פניו הגלויים של דיטל, שהיה מוטל -קרניה המהססות של שמש
על צידו על אדמת החול התלולה, מכורבל במעיל הרוח, כשהוא חובק את הרובה כילד זה, החושש 

 כי ייקחו ממנו צעצוע בעת שנתו.

-ון על הגה הג'יפ, וממנו החליקו רציבגבו של תני, שהיה ישן כשהוא שע –נגעו לא נגעו  –הקרניים 
 האור ופיזזו על בלוריתו לבנת האבק של קפלן, שזעה ברוח הבוקר החרישית.

השחר התכולים, הקרירים -שרוע לצד שרשרת הפטון הדומם, הקר, היה פלווס בוהה אל שמי
 שממעל בעיניים לא רואות.

קפאה על עמדה בצוו קסם. רק בהגנה היקפית מושלמת נחה לה הסיירת על הרכס החולי כאילו 
 השומרים, משפשפים עיניים דלוקות מאבק ומלילות ללא שינה, הרימו מבטים לא מאמינים.

לאורו האפור של היום החדש, מבעד לערפילים דקים, מתפוגגים במרחק, נתגלתה עיר רפאים, 
קרוב יותר,  דקלים ואשר נעים בבריזה. ומעט-מופיעה ונעלמת חליפות. בנייני ענק לבנים, עצי

ריצדו והבהיקו בברק תכלכל מימיה השלווים של תעלה הנמשכת מאופק עד אופק. בצפון מזרח 
מידות, שכאילו הושלך ביד ענק אל -התקשטו הקמרונים המוזרים, הסוריאליסטיים של גשר גדל

 לב ישימון החולות וביצות המלח הטובעניות. שני סרטי אספלט חצו זה את זה, בזוית ישרה, שם
 ניצבה בצד סככת זקיף קטנה ומלבינה.

איסמעיליה, תעלת סואץ, גשר הפירדאן, הצומת.... כל אלה יהפכו בעוד שבועות לשמות נרדפים 
נלאית של -לתעוזת השריון, לעוז ההחלטה, לפריצה שוטפת של אוגדת הפלדה ולדבקותה הבלתי

 הסיירת במשימה.

האי המפרפר, במאמץ אדיר אל -ביתרה את חציהם יהיו לשמות נרדפים להבקעה חדה כברק אשר 
-תעלת סואץ. ולקורבנות, קורבנות שלעולם לא תהיה להם תמורה. לתהילה, שנקנתה בדם רעים
-בנפש ובמבט אחרון של עיניהם הכבות, מצועפות מלהט מדבר וייסורי גסיסה נוראים בתוך מפץ

 הסער וילל הפגזים השורקני.-רימונים, נביחת רובי

הם נחים להם, המקומות האלו ללא שם, בשלוות השחר הקרה, אלמונים לנגד עיניהם אך עדיין 
מאמינות של ששה זקיפים, לרגליה של סיירת אחת שסועה, שמחציתה נותרה חרוכה -הלא

 ומעוותת בצידי הדרך:

מ"מ מפוחם וקרוע, בג'יפ שרוף ועשן, בתעלות קשר, אשר צחנת חללים כבר עומדת  20בזחל"ם  
השריפה וט.נ.ט. שטרם נפוג, על רצועת האספלט המתפוררת תחת -מעורבת בריח אבקבהם, 

 נקצרו ברעם סופה. –שרשראות הפטונים, בשדות הלבנים אשר רבבות המוקשים שנזרעו בהם 

 כיצד הגיעה הסיירת אל גבעת החול הזו, לנוכח איסמעיליה ותעלת סואץ ?

ביום ה' עם רדת החשכה. הסיירת, שהייתה  הזינוק האחרון אל התעלה החל עוד בערב הקודם,
טנקים  150קילומטרים של לחימה לא פוסקת,  300החנית של חטיבה, שהותירה אחריה -חוד

סובייטים מובסים בחולות הטובעניים, שש חטיבות אויב מנופצות, נצטוותה לנוע במהירות לעבר 
 התעלה.

שלו, לוודא שהטור מוכן לתזוזה והוא אל"מ שמואל, המח"ט, פקד על שלומי, קצין הסיור האישי 
איסמעיליה -עצמו הצטרף אל ראש הטור, כשהוא מדווח לטליק על כוונתו, אך לצומת קנטרה

 הגיע שמואליק אחרי הסיירת. מפקד האוגדה פקד עליו שלא להצטרף לכוח החוד.

ים ששה טנקים, שמיכליהם מולאו בדלק שנאסף משאר הטנקים של החטיבה הממתינה, והג'יפ 
שנותרו לפלוגת הסיור המחוצה, פתחו בתנועה על ציר הכביש. לילה רביעי ללא שינה של ממש 

 ליבני לפני יומיים.... חודשיים.... שנתיים....(.-)מספר שעות שינה טרופות בחניה בג'בל
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עת הטנקים בראש נעצרים מפעם לפעם לפקודתו של אורי, מאירים מטרה על קו הרכס ויורקים 
 הייתה הסיירת ישנה בתנועה. פגז לעברה,

כחזיון מעולם אחר נעה השיירה לסירוגין בטמטום מנומנם של אנשים, שהיו נותנים הכול תמורת  
שעת שינה אחת. עם העצר הטור לרגע, נפל ראשו של אסא ונח על המקלע שלפניו. מוטי ברלבב 

 מו כהרף עין.נרדם, שעון על ההגה. הלפרין, הרכין ראשו על מכשיר הקשר ועיניו נעצ

מ' והחטיבה כולה ממתינה באי ידיעה מאחור, לצוות  500 – 300הכוח שלפניהם כבר התקדם 
 הג'יפ שיתעורר.

 ידו של עמוס נחה על כתפו של אסא, טלטלה אותו בחשכה והג'יפ זינק קדימה לסגור את הרווח.

ע ממכשיר הקשר הגדול, קולו היעיל, השקט של אורי בוק  תנומה...   – תנועה   – הבהק   – פגז 
שנורותיו הצבעוניות מנצנצות בדממה בעלטה. אורי נותן פקודת 

שני הג'יפים, של אורי ושל אלי התקדמו מעט לפני הטנקים. אורי  תנומה....   – תנועה   – פגז  אש, 
 –מנסה להיזכר בנפגעי הפלוגה, אשר נותרו מאחור, הרחק לאורך ציר ההתקדמות מחציית הגבול 

 עתה.ועד 

 אפשר לקרוע בו פתח.-גפן רך, סמיך, שאי-השינה עוטפת כצמר

מוכרחים ! מוכרחים... הטנקים מתקדמים, הג'יפים מתגלגלים אחריהם, נעצרים. מי מת ? ומי 
 ומי לא ? מי נפגע האחרון ? –פצוע ? מי עוד יהיה אתנו 

היה ברפיח ? לא, נדמה  צביקה קורנבליט, האם נמחץ למות בשרשראות הצנטוריון שלנו ? רגע, זה
 עריש, בלילה האפל של יום ב,.-שבחוצות אל

 קשר בג'יפ, יורם אבולניק,-עריש, היה הג'יראדי, הסייר-אל יולפניו, לפנ

הלך. מת גם בנצי צור, הסמב"ץ שהצחיק את כל הפלוגה עד דמעות, עד  –שחרחר, מוצק, ידי זהב  
 דמעות.

סייר מלידה, תמיד מוכן להתקדם, תמיד לנוע.... בג'יפ  סמבצור מת. וסג"מ שאול, מרושל הלבוש, 
פתוח אל לוע הג'יראדי. פגז נפיץ מטווח קצר עד אימה, עצר אותם. נותרו מכיתות מתכת 

 מעוקמות, גומי שרוף, עשן דועך.

 , הוא הועבר אחורה, האם הוא חי עדיין ?0.5בג'יראדי, נפגע גם אורי זנד,  

אבל מה עם היד שלו ? וגבי ? הוא נותר שם מרוסק מהתפוצצות את עציוני ודאי נפגוש בבית. 
 מוקש תחת הג'יפ לצד הכביש... הג'יראדי... כביש האספלט... העיניים נעצמות, השמורות כבדות.

יד כבדה הניעה את אורי. הוא התנער בחשכה הסמיכה סביבו. היכן אנו ? הטור על הכביש,  
גפגפה ? לא לא, אנו כבר קדימה יותר, בדרך לתעלה, -ירליבני ? ב-הג'יפים הנעים קדימה. ג'בל

 שמוליק אמר לרוץ !

קולו של היימן בוקע מבעד לערפילים המתפזרים : "אורי, יש מצרים לפנינו ! תרביץ בהם" אלי  
מ'  30התנער גם הוא בספסל האחורי, שפשף עיניו הדלוקות ושב לאחוז ברובה הסער. במרחק 

שקוע עמוק בחול הטובעני. ליד הכביש ניצבו ארבעת אנשי הצוות  כשהזחל הימני 54ניצב טי 
המצריים ואותתו לסיירת, שחשבוה ליחידה מצרית, שתאסוף אותם בטרמפ לתעלה. עולם מוזר... 

 צרור ארוך והג'יפים המשיכו להתקדם לאחר שהטנקים הדביקו אותם.

ה של נפיץ, בצומת רפיח, ומי נפגע לפני הג'יראדי ? הזחל"ם, הזחל"ם השרוף, פגיעה ישיר
 בהסתערות. אורי ניסה להעביר לפני עיניו את אנשיו שלחמו מתוך הזחל"ם.

שלמה קניגסבוך היה שם ? הרי בעצם לא זה היה מקומו. נדמה לי שנפצע. בטח נפגוש אותו מדדה 
-השומר טוב יותר. אפשר יהיה לגנוב אותו לתל-תל –שבע. בעצם -על קביים בביה"ח של באר
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נורמאלית, כמו שקבענו לפני הקרב. נשב ונשיר ונשאג בצחוק פרוע -, לארוחת שחיתות לאאביב
 וכולם סביב יסתכלו. ושלמה יהיה שם בחיוך שקט.

-שרק יצא מזה ! רגע, הרי הוא היה בג'יפ בפריצה לרפיח. האם עבר לזחל אחרי –בנצי ניסנבויים 
 כן, במלכודת הצומת ? האם נשאר בג'יפ ? הרי נפצע...

ומה עם סמל המילואים, פולק, החובש, גם הוא היה על הזחל"ם כשיצאנו. בחור חמד, מן אבא 
שכזה. תמיד הושיט יד לעזור. איך בעצם הגיע ליחידה ? הרי התייצב ממש לפני שהכול התחיל. 

 נדמה לי שהתחתן לפני חמישה חודשים, היכן הוא כעת ?

לבן, ויש לו חיבה מיוחדת לממטרות בימי חמסין, לבחור יעקב יעקבי, רצה להגיע לקהיר במוסטנג 
 הזה. השקה את חצי הפלוגה כדי לסגל אותם לתנאי המדבר...

האוויר, מה -וזוילי מקס, הבחור בעל העיניים הנוגות והמבטא הצרפתי הקל, שהגיע אלינו מחיל
 איתו ?

ם דבר. הרסיסים בטח גם גושן היה צריך להימצא בזחל"ם. אבל לאחד כזה לא יכול לקרות שו 
 עבר יבש, הרי אי אפשר אחרת.-קפצו בריקושט מהעור שלו. אולי קצת נחרך, אבל בטח צלח

בורביל היה המקלען. הוא היה שרוף וכווי עד לבלי הכר. אבל בהכרה מלאה. הוא דיבר עד הרגע  
" אמר. ומת. האחרון, בעיניים פקוחות, בייאוש שקט, נורא, "אפילו העצים לא יסתכלו עלי עכשיו

 בשקט, בעיניים פקוחות,

 בפנים שרופים.

רציני,  –ואבי, הרובאי שהסתייג מהרובה, מהנשק. אבי, שפניו מהורהרים תמיד. וחן רוזנברג  
בוגר, שקט. ו"ג'וזף" אליהו, עם החיוך הנצחי, הקונדסי. האם ניצלו ? האומנם לא נותר מהם דבר 

 בגדים חרוכים-זולת קרעי

 בזחל"ם מנופץ, 

היכן ירקוני ? אסא ראה אותו בנקודת איסוף פצועים ליד הצומת. הד"ר הבטיח שיחיה. פצוע, 
 אבל יהיה בסדר. יחיה... יחיה...

פניכל עם הפצועים, מאה אחוז. ראינו אותו נוסע לאחור, פצוע, על גבי הקומנדקר, ליד הצומת.  
 גם הוא בסדר.

לגמיס. הסמ"פ השחום, הנוקשה, שידע להתהולל א –ולפני כן, לפני צומת רפיח, בתחילת הפריצה 
 כך אמר. –עם החברה "כל זמן שעוד אפשר" 

יוסי שחיוך אחד שלו היה שובר את ליבן של כל בנות הבסיס. יוסי, מוטל נקוב כדורים במבואות 
יונס. ולעולם לא יכריח עוד את החברה לאכול ולבלות על חשבונו בעיר הגדולה בימים של -חן

 ות.סדרה וכוננ

  

  

 

 הכוננות

הפלוגה התכנסה לבסיס טיפין טיפין, לאחר המצעד בירושלים חזרו חמישה סמלים ושני קצינים  
וכן מספר טוראים עוד באותו ערב ומבלי לשער כלל את שצופן להם היום הבא. הם התכרבלו 

בשקי השינה שלהם באוהלים ושקעו בתנומה. לא עברו שעתיים ואלגמיס עבר באוהלים כשהוא 
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חד. בגניחות מחאה נשלפו אנשי הסיירת ממיטותיהם. האפסנאי כבר ישב מנער אותם אחד א
במקומו, אור לילי דלוק באפסנאות, והיה מחתים מוכנית את הסיירים המנומנמים על זיווד 
ג'יפים והזחל"מים. מוקי רטן, "לא די שכל החברה הטירונים מהמחזור שלי כעת בבית ואני 

 צע הלילה !"עוד לזווד ג'יפים באמ –מרותק במחנה 

עם בוקר החלה הפלוגה להתקבץ וגם הפחות מנוסים בהם הרגישו מיד באווירת המתח המיוחדת 
של כוננות מבצעית. עברו יומיים שלושה, וטורים אינסופיים של רכב ב', זחל"מים וטנקים החלו 

ים חולפים ברעם ליד שער המחנה בדרכם דרומה, למרחבי הנגב, לשטחי הכנוס. וכך זה היה בימ
וחוזר חלילה. הסיירת הייתה נעורה עם שחר, מתניעה את הרכב המזווד, לאחר קשירת  –הבאים 

 –דקות, מדוממים מנוע  10הפק"ל ובדיקת הנשק. החיילים היו יושבים על הרכב המזווד 
ולאוהלים. שחרית וערבית, יום יום. מה יהיה ? כל צה"ל כבר ערוך על הגבולות, עוד מעט תפרוץ 

 והסיירת תתקדם לחדר האוכל של הבסיס... –ה"ל יתקדם לקהיר מלחמה, צ

מי יהיו  –מידי פעם יצאו שני ג'יפים לסיור בשלוחת קרן וברצועה ואז פרצו מריבות קולניות 
 היוצאים.

היחידה התנודדה בין תשוקה לפעולה ואכזבה מרה מהישיבה במחנה. והאוגדות השוטפות דרומה 
 ורת מתמדת : "אתם תישארו, אתם תישארו..."על הכביש, לפני השער היו תזכ

לא ידע איש כי למעשה נשארה הסיירת במחנה משום שזה בעצם הווה את  –מלבד סגל הפיקוד 
 שטח הכנוס שלנו.

מיום ליום קטנו צרורות הפק"ל שנקשרו לג'יפים עם שחר. החברה החלו מתלבשים על גבי 
השינה בחיסכון מרבי. אפילו ביקור הרמטכ"ל, ושוב משתחלים אל תוך שקי  –מניעים  –הפיג'מות 

לא הוסיף  –שבא לראות כמה זמן לוקח ליחידה להימצא על גבי הג'יפים המונעים מרגע ההתראה 
 הרבה למוראל הדועך.

עסלוג'. שם, במטה החטיבה, האמינו הכול -רק כעבור כעשרה ימים התקבלה ההוראה לנוע לביר
 ף ניתנו תדריכים.שהמלחמה תפרוץ עוד יום יומיים, וא

 לאחר שעתיים בצומת פנתה הסיירת בכביש ההרוס לכוון גבולות וצאלים. 

גדוד הצנטוריונים הצטרף לצוות הסיור בנקודה מסוימת, והתנהל בעקבות הג'יפים כשורה ארוכה 
תרנגולת קטנה וזריזה. לפתע מצאו עצמם אבנר -של אפרוחים מגודלים המדדים אחר אמא

לעבור את המלחמה בשלום, אך ימצא את מותו הרועם על מוקש מצרי ליד  שמחוני, אשר עתיד
תעלת סואץ, שנה וחצי אחר מכך, ירקוני, שלא נותרו לו כי אם ימים ספורים לחיות, ובנצי 

לפתע נמצאו  –נויסבוים שיחדל לנשום בטרם הבין מה ארע, בזחלם מרוטש על צומת רפיח 
נצי קם בקללה ערבית עסיסית על שפתיו ושאג שלעולם שלושתם על הארץ והג'יפ הפוך לצידם. ב

לא יישב יותר בג'יפ. שמחוני התרומם המום ולא יזכור מה בדיוק קרה להם, ירקוני התנער ומיד 
 נגש להחזרת הג'יפ לכביש בשקט וביעילות.

באותה התקדמות נפל הפק"ל של קמרון מן הג'יפ, ואבד לו הטרנזיסטור היקר לו כנפשו. קמרון 
לא ייקחו שום שלל חוץ  –יר באזני אנשי צוות הג'יפ באופן חגיגי שאם תפרוץ מלחמה הצה

 מטרנזיסטור אחד. סג"מ שאול ומנחם שובל חייכו בהבנה.

כחמש שעות לפני מותו ייזכר שאול במקרה בעת שיחסל פילבוקס במבואות רפיח ויפליט לעבר 
 ם !"קמרון "מצאתי בבונקר טרנזיסטור אבל החלטתי להשאירו ש

במשך הימים הבאים החליפה הסיירת מקומה מספר פעמים במסגרת שנוי המערך של החטיבה. 
רביבים, כשבימים האחרונים חלה ירידת מתח תלולה. ברביבים היו עוסקים  –גבולות  –דקלת 

 בספורט.

המילואימניק ראובן היה מביא מהבית, מנירים, אפרסקים ענקיים וסמוקים והחברה היו 
 מחלקים בניהם את חבילות המזון שהגיעו מן הבית.
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בכל ערב היו שלושת הצוותים מתכנסים יחדיו )במשך היום היה כל צוות צמוד לגדוד הטנקים 
שהיה עליו להובילו לקרב עם פרוץ המלחמה(, היו יושבים ליד מדורה עוממת עד השעות הקטנות 

ת שיריו, כשהשאר מצטרפים בניהום בלילות יוני החמימים ושרים, ושרים. כל מחזור שר א
 והמהום.

ירקוני היה מנהל וויכוחים אין סופיים עם שמחוני על הקיבוץ, היה אוחז בידו סיגריה לוחשת, או 
נועץ מבטו בגחלים הסמוקות כשהוא מסביר באריכות לפניכל שישב מימינו ושעתיד היה להוציא 

ולאליהו גושן וחן רוזנברג, שבעוד ימים נפשו על קומנדקר פנוי פצועים, מפגיעת פגז ישירה, 
ולזחל"ם שרוף לצד הדרך, היה מסביר להם עד  –אחדים לא יוותר מהם מאום פרט לזיכרונות 

 כמה חשוב להתבונן באש או בגחלים, כדי לרכז את המחשבות...

 מי יאסוף יותר צל"שים בקרב ?

 ואיך זה להיות במלחמה ?

א שמעו שריקת פגז קרוב, לא ילל הכדורים הניתזים מאבני נערים שלא ראו אש, אלא באימונים. ל
סמוך, היו צעירי הסיירת תוהים על העתיד ומצפים לקרב בסקרנות. בעוד -הגבעה, סמוך

דביר ובמקומות אחרים, מצפים -הוותיקים שבהם, אלה שהשתתפו בפעולת סמוע, בהיתקלות להב
 להתחלה בשקט מבין.

ות, כשהוא גורם לפלוגה כולה להתפלש בצחוק, עד כאב בטן, בנצי צור חיקה את אורי במשך שע 
שירים מן הבית, שירים מקורסים ומפגישות רחוקות. והלילה,  –על אדמת הלס הקשה. ושוב 

הבהיר והמכוכב, נוטף לו עם הטל אל הבוקר המאפיר, הרחק באופקים. מבט לשמים שגוון הפלד 
ת" היום מערבה ? האם היום זה יתחיל ? לא. שלהם מתערב באודם זריחה, האם תעבורנה "הפוגו

עוד יום המתנה ארוך, מאובק וחמים מתחת לרשתות ההסוואה או בצל האיקליפטוסים לצד 
כך חוזרים ליום -הדרך. שאול מקפיץ את המחלקה לרכב ותובע הקפדה על כל פרט מדוקדק. ואחר

 בטלה מתמשך בעצלתיים.

עם משקפות וטלסקופים אל כל נערה שחלפה על  תצפיות מהסילו אל הגבול, תצפיות מהג'יפ
בש מאולתר )אמנון פישר צייר בגיר וכל -זחל"ם בדרך, בשול ארוחות שאינן מסתיימות לעולם, שש

הצוות היה משחק ב"תורות"(. פקקים מפוררים במרק של בסלר ושאר מעשי קונדסות להעביר 
 אי יתחיל".תדריך של המ"פ. ושוב : " מחר זה וד –את הזמן. ועם ערב 

הצטרפו ליחידה. בלי טקסים, בלי  –מילואים, שאיש לא הכירם ופשוט -יום אחד הופיעו שני חיילי
תרועות. ומיד התקבלו, התחבבו, והפכו לחלק מן היחידה. מיכאל פולק, חובש קרבי. ויעקבי 

ה תבעו להישלח ליחיד –יעקב, סמל חרמ"ש. היות ויחידותיהם כבר היו שלמות בתקן האנשים 
 ונשלחו לסיירת. –קרבית אחרת 

הסיירת לא קבלה בתשואות שום אדם גם לא את שלמה קניגסבוך, שהופיע ערב אחד, שמונה 
חדשים קודם למלחמה, נכנס למגורי קצינים, שם ישבו מפקדי הסיירת ואמר "שלום שמי שלמה" 

מבט מסתייג בצפותו, ודאי, לתרועות שמחה של קבלת פנים. אלי לא הגיב כלל, שלומי שלח 
מזווית עינו, השאר תקעו מבטים קפואים בחלל לפניהם. שלמה כל כך נדהם, עד שיש אומרים, 

 שממש באותה שנייה נולד הקצין הקשוח ביותר של הסיירת.

זוילי מקס, היה פנים ידועות בסיירת. הוא הופיע מיד בראשית הכוננות וכבר שנים מספר ששרת 
 במילואים בסיירת שריון אחרת.

ולק, יעקובי, קניגסבוך, זוילי. לא ימים רבים נותרו להם לחיות. הם ימצאו את מותם הנורא, פ
 בתוך אותו הזחל"ם, שבמוצבי צומת רפיח.

 . אין מטוסים ! אין כלום. והרי אתמול אמרו שהיום ודאי הכול יתחיל !5.6.67ערב, לילה, שחר, 

 –נוהרות מערבה  –והטייסות  –הראש  מטסים ! מטסים של פוגות מעל –בבוקר  7.30פתע בשעה 
 לעבר סיני !
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 זהו זה !

אורי אוסף את הפלוגה. בקול שקט, בשלוה סטואית, הוא אומר "זהו זה. המלחמה מתחילה.  
 כולם לעלות לרכב. אנו זזים !"

ריצה של הרגע האחרון. כל אחד משרבט מספר מלים הביתה. על גבי מכסה המנוע של הג'יפ, על 
הזחל"ם או תובת הטנק. מה כבר אפשר לכתוב ? אסא הציץ באגרתו של ירקוני, שכתב לצידו דופן 

  והעתיק ממנו בחפזה : "כרגע זה מתחיל. להתראות"....

רעם מנועים מותנעים, מכשירי הקשר מצפצפים ומדברים בקולות חלולים. "נוע, נוע, סוף !" 
מתו. אורי עוד הספיק להפטיר לירקוני לכל אחד גדודו ומשי –הסיירת בראש. שלושה צוותים 

 ולשאול : "חברה, מכם אני מפחד, אתם פזיזים ! תיזהרו ! היזהרו ! " והכוח נע.

הצוות של יוסי אלגמיס בראש, שבעקבותיו שועט גדוד הפאטונים. מאחור נותרו שתי הפקידות, 
יום חבילות ומכתבים -שרה ונירה. ישובות בטנדר הויליס האפור, האזרחי, אשר הביא ליחידה יום

מהבסיס. הטנדר נעלם בתוך ענני האבק של טורי השריון, כמזכרת אחרונה מחיים של עולם אחר. 
 של שלום, של בית.

 החטיבה פרצה אל הקו הירוק.

  

 

 הסיירת במסדר הניצחון        

  

 

 

יונס. לצד -בעבורי חןכביר, כפר חושות קטן -אל-צוות הסיור של אלגמיס נכנס אל מבואות עבסן
הכביש עמדו שני חיילים מצריים והסתכלו בתדהמה משותקת בטור העובר לפניהם. אחד מהם 

 נפנף לשלום לחיילים אשר החזירו לו שלום מהוסס. האומנם זוהי מלחמה ?

לפתע פצתה התופת את פיה פגזי ארטילריה, עמדות מקלע, טנקים, נ.ט. הכוח החל מחפש דרך  
 והחל מתקדם בו. –נס. יוסי גילה שביל, שהוליך הישר מערבה בין הבתים יו-לפרוץ לחן
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ומעברה השני, עמדת גוריונוב.  –, נתקל הכוח בתעלה נ.ט עמוקה, חפורה לרוחב ונסי-בפרברי חן 
 ממעל התנשא מגדל.

קרס לפתע על  –בסרט חדש  0.5-הטור נעצר. יוסי, שעמד בתוך הזחל"ם הראשון, טוען את ה 
קפל בתוך שלולית דם על קרקעית הזחל. הצלף פגע בו מטווח של כמה עשרות מטרים, עמדו והת

 מראש המגדל. הצלף עצמו נשאר בראש המגדל, נקוב כדורים.

כשהג'יפ של לוסיאן התקרב לצד הזחל"ם, לא נותר להם אלא להעביר את גופתו של יוסי, הסמ"פ  
ן עברו לרכב אחר. והמכונה נעה עם החלל הנוקשה והאהוב של הסיירת, אל הג'יפ. פלווס ולוסיא

 הראשון של הפלוגה, חזרה לעבר הקו הירוק.

ההרוג הראשון. כמה ילכו בעקבותיו ? כמה עוד ייספו בטרם תשקע השמש הרחק במערב, מעבר  
  לענני האבק והפיח ?

  

  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 במבואות חאן יונס מיריית צלף 5/6/67נפל ב  סגן יוסי אלגמיס, סמ"פ
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 יוסי אלגמיס ז"ל                                                 

 .אלי מפקד צוות בסיירת, מבכה את יוסי אלגמיס, רעו ומפקדו 

 התזוזה.יוסי, אל תכעס שלא נפרדנו לפני  

לאכול " ארוחת  –אל נא, אל תשנא אותי בשל כך. הן בטוח הייתי שנקיים את מה שאמרנו 
 כתמיד, כרגיל, כאילו... –שחיתות" נוראית, כשהכול יגמר. ואז, בחיוך, לספר על הכול 

 אתה בטח זוכר אותם ימים סוערים. הרי זה היה לפני תקופה כה קצרה, איך תוכל לשכוח. -

י, גשם אימים ורוח משתוללת בחוץ. הקור חודר לעצמות. שעת ערב עצובה ואנו חורף נורא -
מסתגרים במאורות, מנסים לחמם עצמנו בכוס קפה מהביל. ולפתע, דפיקה בדלת וצחוק פראי. 
אתה נכנס כפרחח, עם מכנסי התעמלות קצרצרים, קורן כולך ושואל כילד, אם אפשר להצטרף. 

סתער ומשתרע על המיטה. סיגריה תורנית בזוית הפה, מקלל את ומיד, מבלי להמתין לתשובה, מ
כל מי שברא את החורף, מספר על הקפה הטוב של בית אמא במין חיוך של עצבות. עצבות של 

 חורף, של מרחק.

ערבי כוננות. ערבים ארוכים ומתמשכים. ימים של חוסר פעילות, ימים של לפני... ימים של רצון  -
 ם.לבלוע הכול, ימי חיי

הן זו הייתה סיסמתך בתקופה מעין זו. רק מתחיל  –הוללות, כן, האין המלה מזכירה לך משהו ?  -
להחשיך ואתה כבר מופיע בבגדי א', מלוטש ומהוקצע, כתמיד. והשאלה האופיינית "לאן הערב". 

זעקת קרב "על הטנדר עלה" ובדהרה נוראית העירה, כשמספיקים עוד  –ובלי להמתין לתשובה 
 דיע, "אנו בעיר".להו

זוכר כמה שנאת לצאת עם דרגות. זוכר כמה פעמים היינו מורידים אותן, כדי שנוכל להתהולל 
 ולא נוטרד בשל מעמדנו כקצינים.

שבע. -זוכר את ההתקפות הפתאומיות של פראות. מורידים דרגות ומסרבים לחזור ברגל מבאר
וקצין צעיר רטן והחמיץ פניו למראה ויכול היה הדבר להימשך שעות, אלמלא עצר לפתע ג'יפ 
"הואלנו"   – בחיוך של הבנה וסלחנות   – חוצפתם של "חיילים". ועשה טובה שלקח אותנו. ואנו 

 להצטרף ולעלות.
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ככה.  –אביבי ולחזור, למה ? -אביב. סתם לאכול סטייק תל-זוכר את הנסיעות הספונטניות לתל -
 למי אכפת, ענינו של מי זה.

 רת אחריות לאשקלון. שוב רק כדי לנסוע ולחזור.או נסיעה חס

אל תגיד לי שאינך זוכר את "מוריס" ואת ההשכמות המאוחרות ואת סדר היום הפראי. רק בגין 
 אלו לא תכעס עלי שלא אמרתי שלום.

 לא, אל חשש, לא יכולתי שלא לקיים את ההסכם. כי רק למענך נשארתי, רק בגללך אני חי.

 ור זה יוסי, אל נא.אל נא תשנא אותי בעב

 

ושלומי, אשר בקרבות היה קצין הסיור האישי של המח"ט, אך נולד בסיירת וגדל בה, מוסיף  
 .זיכרונות משלו

 יונס, עת נכנסנו לרחובות העיר. כדור אויב השיגו והכריעו.-סגן יוסי, סגן המפקד, נהרג בפאתי חן 

 נפל ראשון.ראשון. והפעם, הוא   –  תמיד צעד לקרב, או לכל מבצע

את היכרותי הראשונה עם יוסי, עשיתי עת הייתי חניך והוא מפקדי. עוד לפני בואו, כאשר היה 
מראה, -קומה ויפה-בקורס קצינים, כבר אנו החיילים ידענו ושמענו עליו. סופר לנו על גבר גבה

ידונו שחרחר במקצת וירושלמי בדם. נוסף על כך, היה חניך מצטיין בפלוגה. כל מפקדינו הפח
מפניו כי הוא קפדן ודקדקן. וכי מחכה לנו תקופה קשה ומפרכת. היינו סקרנים לבואו. בתחילה, 

 היסס והיה קצת מתוח ונרגש לעמוד בפני חניכים. אך כעבור מספר ימים, כבר שלט בעניינים.

את יוסי למדתי להכיר, כשהצטרפתי אף אני לשורת המפקדים. הכרתי את הצד השני של אותה 
נות וקשיחות. יוסי היה בחור כדין ורגיש לכל. תמיד היה מנסה ליישב כל חיכוך קטן בינינו, דקדק

 הוא דאג לשלום הבית.

יוסי, בקולו השלו והבוטח, ידע להשרות בנו עוז ובטחון. אהבתי לשמוע את קולו דרך מכשיר  
 הקשר. קול עמוק וצלול, אשר מסר פרטים ללא כל התרגשות, בבהירות.

וך, יוסי. וזכורני, כי גם בנות המין היפה היו פוזלות אליך. כולם נדבקו להופעתך כולם אהב
התמירה והגאה. יוסי, עם כוחו וגופו האתלטי, היה הראשון בכל. כל מאמץ פיזי בשבילנו, בשבילו 

 כך. כי דוגמה חיה ומוחצת כשלך, השרת הערכה וכבוד.-זה היה כלא כלום. חייליך העריצוך על –

תמיד לקרוץ ולעודד ו"לשלוח" לך מילה טובה. זכורני כי תמיד נסענו בחופשות הביתה  יוסי ידע
 יחדיו. הפרידה ב"סיבוב" הייתה קשה. היינו קשורים, כל חבר הקצינים "כמשפחה אחת".

איש לא התבייש מרעהו ולא פעם, היינו משוחחים בינינו, על בעיות אינטימיות של "הוא והיא",  
 לקרב ולנשק, הוא עמוק ונצחי.כי קשר של חברים 

את אופיו האמיתי של יוסי, למדתי להכיר החל משעות הערב המוקדמות ועד שעות הבוקר 
 המאוחרות.

כאן הוא אדם, אשר ה"שינה" בשבילו היא פולחן. להעיר אותו, זה היה טקס בפני עצמו. לאחר  
"טקס הלבוש". לא  –חן חדש שעה של ניסיונות כושלים, הוא היה לבסוף קם. ואז היה מתחיל פול

היה בינינו קצין יותר דקדקן וקפדן ממנו. הכול מגוהץ ומעומלן. כל הכפתורים רכוסים. והוא 
תמיד מגולח ומצוחצח וזה יכול להיות גם בסדרה בשדה. ובהופעתו זו, היה יוסי מאלצנו גם 

מונים. ולא היה להופיע כך. ומרצו הרב והשופע היה מיד מחדיר בנו שהגיעה העת להתחיל בא
צורך במלה נוספת, כי בהתלהבותו היה מדביק אותנו. יוסי, כמפקד קפדן ודייקן, כמפקד המבצע 

 הכול בצורה מושלמת, היה לדוגמה ולמופת.
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לצאת לבלות עם יוסי, זו הייתה חוויה מיוחדת. הארוחה המגוונת, שיוסי אילצנו לאכול. ואחריה 
הקולנוע. עצות, הערות, -. הוא היה שותף למתרחש על בדהסרט ולא חשוב מהו, העיקר יהיה מתח

לא פעם אף רוגז על משגים של הגיבור עצמו. לא פעם שאלתיו : "יוסי, מדוע אינך חוסך את כספך, 
צחוק על שפתיו : "עזוב -הרי רוצה אתה ללמוד ולבנות את ביתך ?" והוא היה משיב לי כשבת

 שטויות, תן ליהנות, כל זמן שאפשר עוד".

 לא ידעתי, כמה זה קרוב למציאות. –אז 

  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

קיסילוב שקע בזחל"ם כשכולו המום. פגישה ראשונה עם המוות. הצוות, פתח בתנועה מחודשת,  
 הפטונים שועט אחריו.בפקודו של בועז. וגדוד 

טנקיות -יונס לרוחב, כשהטנקים פרושים לצדדים ונתקלים בתעלות אנטי-הכוח חצה את חן
ועמדות מקלעים. אך ההתקדמות נמשכת. שני הצוותים של אלי ועמוס, נתקלים לראשונה 

במראות המלחמה. פלח ערבי, זינק ונמלט אל בין החושות. חמור מת, מוטל על הדרך, שכוב על 
דו. דגלים לבנים אחדים. הרוגי האויב. לצד עמדה מחוסלת, שכב על ערימת קש, ילד כבן עשר, צי

 לבוש חולצה אדומה, הרוג. כשמחסלים התנגדות, קשה להבחין מי נקלע לקו האש...

מרקל כרע על ריצפת הג'יפ, בהרגשת קבס נוראה. מפקד הג'יפ, טפח לו על שכמו בחזקה וצעק לו 
 להתקדם, שזו מלחמה שאין מה לעשות. שיתאושש, שממשיכים

עריש. -יונס. ובזרוע שנייה שמאלה, לכוון אל-הצוותים הגיעו לכיכר הפונה בזרוע אחת אל תוך חן
הצוות של יוסי בפקוד בועז, אחריו גדוד הפטונים, כבר היו בתוככי העיר. גדוד הצנטוריונים פנה 

 תחת פיקודו של אורי. שני צוותי הסיור של עמוס ואלי, –שמאלה ובעקבותיו 

ליד הכביש ניצבו, רמוסות ומנופצות, מכוניות אזרחיות, משאית צבאית מצרית, אנשי הפלוגה 
השתעשעו בירי מן העוזים אל שדרות הרכב המרוסק, כשהם מביטים סביבם בעניים משתאות. 

 הזוהי מלחמה ?

קאות אל תוך ממלכה שני צוותים טרם נתקלו בהתנגדות של ממש. הכול נראה להם כמסע הרפת
אסורה, כטיול קסום ומוזר. הג'יפים והזחלים נדחסו זה אל זה, כמחפשים יתר בטחון בגוש כלי 

 הרכב.

כשהתקרבו לפרברי רפיח החל שאול, שנסע במרכז השיירה, לצעוק לאנשים לפתוח רווחים לפזר 
לקיר בנין לבן,  את הכלים על ציר הכביש, כשלפתע, מתוך פילבוקס שאיש לא הבחין בו, הצמוד

לצד הדרך ממש, נפתחה אש אוטומטית אל הצוות שעצר ערוך על הכביש בטור. החיילים 
)עוד אצטרך  18המופתעים הגיבו לאט, לאט מאד. בטרם הספיקו לנוע שלף שאול את הרימון מס. 

את זה, אמר בטרם יצא הכוח לעבר הקו הירוק( ובתנופה מדויקת השחיל את הרימון דרך חלון 
התפוצצות. שאול נכנס ויצא משם עם שני תמק"ים קרל גוסטב   -  מ' 20ילבוקס, מטווח הפ

אבל החלטתי   -  תלויים על זרועו, כשהוא מפטיר לעבר קמרון : "מצאתי שם גם טרנזיסטור
 להשאירו"...

  

 פנה הצוות של אלי ימינה, עלה על  -  הטור נע שוב קדימה. אחרי מחנות האו"ם, עם עקול הכביש
דרך עפר שהתמשכה בזווית לכביש, מימין, והתקדם לעבר בית נמוך וארוך שניצב על רכס שטוח, 

בשליש הדרך אל צומת רפיח, אליו נע הכוח כולו. בשלב זה כבר עברה הסיירת על פני 
והובילה את ההתקדמות. תוך התפרשות בשטח שמימין לכביש , נתקל הצוות של   -  הצנטוריונים

קות אשר הג'יפים לא יכלו לעברן. לכן פנו אחורה בחזרה אל הכביש. מספר יריות אלי בתעלות עמו
נורו על הצוות. טנק אחד עלה על מוקש, הזחל"ם של אלי עלה גם הוא על מוקש, ובאותו רגע נפגע 

 השני בפגז מטען חלול.
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רק  הג'יפים ניסו להצטרף על ציר הכביש אל הצוות של אורי שנע לעבר הצומת, אך הם הגיעו
אחרי שההסתערות על הצומת כבר החלה. אלי המשיך להתקדם בפריסה עם טנק אחד ושני 

מטר מהם והלאה. לפתע ניתכה עליו הפגזה כבדה מכל  500זחל"מים אל הצומת שעדיין היה 
העברים. ממש באותו רגע נתקל גם הצוות שנע בטור על הכביש באש תופת של ארטילריה והשטח 

וטפים של נשק קל. שני הצוותים נוכחו שאין כל דרך להיחלץ, אלא כוסה כליל בצרורות ש
 להמשיך ולהתקדם, להסתער על מתחם צומת רפיח.

למעשה הייתה ההתנגדות במקום זה הפתעה גמורה. איש לא ידע על מוצבים מצפון לצומת )בעוד 
ורה שאת המתחם שמדרום לו, הוטל על הצנחנים של רפול לכבוש(. הכוח שם היה מסווה בצ

מושלמת. זחל"ם המרגמות של אלי עלה על מוקש ונשאר שעון על צידו בחולות. הטנק והזחל"ם 
הנותרים המשיכו להסתער לעבר הגבעה, תחת ברד פגזים, כשהם יורקים צרורות ארוכים. הצוות 

של אורי ועמוס נע תחת אש טנקים, מרגמות, ונ.ט., שניתחו מכל העברים ואשר הייתה מטווחת 
מטר  150מטר מן הצומת, ולאחר  500ציר הכביש. הם נתקלו בחומת העופרת במרחק  מראש אל

של התקדמות על הכביש ראה אורי כי אין כל דרך מלבד הסתערות. הוא פקד על הצוות לשבור 
ימינה ולעלות חזיתית לעבר הרכס השטוח, החולי, שכמה עצי קיקיון פזורים עליו, צבר בודד, גדר 

 ירות שניכרו בקושי על רקע החול והלס.וחפ  -  תיל חלודה

עלה לעמדת צריח מעבר לרכס הסמוך מאד. "מוקשים! "  34חיילי האויב צצו כמתוך האדמה. טי  
אפשר להיעצר עכשיו. ממש בטרם פקד -ובנשימה אחת המשיך אורי את הפקודה להסתער. אי

וגלנטי זנקו אל הדלת  אורי להסתער ספג הזחל"ם האחרון בטור פגז בחלק הימני הקדמי. שלמה
הימנית, כדי לחלץ את בורוביל, ובעודם פותחים את הדלת שהתעקמה ונושאים את בורוביל 

החוצה נחת פגז שני במרכז הזחל"ם, שהחל לבעור ולהעלות עשן סמיך. רק מאוחר יותר התברר 
רוביל מלוא הקף האסון. רוב אנשי הזחל נהרגו באותו הרף עין כששלמה וגלנטי מניחים את בו

רי דפנות הפלדה הדקות. במחי אחד ובחוץ, והאנשים צופים לעבר הגבעה ויורים לסירוגין מאח
הקיץ סוף נורא על שמונה אנשים, שמונה עולמות, מאה חלומות, אין סוף מאוים. שמונה רעים 

 לנשק נותרו מפוחמים בזחל העשן ולידו, דוממים בעוד הקרב רועם סביבם.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צומת רפיח בקרב על 8/6/67נפל ב  סגן שלמה קניגסבוך
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  שלמה קניגסבוך ז"ל 

 :על סגן שלמה קניגסבוך אשר נפצע פצעי מוות בהתפוצצות, כותבת נירה, הפקידה הפלוגתית 

אולי לא אהיה במאה אחוז צודקת בדברי אלה על שלמה ; אני חושבת שלא הכרתי כל כך את  
מידידיו.   -  משום שלא הייתי חייל שלו, משום שלא הייתי מפיקודיו, אלא יותר  -  שלמה הקצין

יותר משהיה קצין   -  חברותי עם שלמה היא מנקודת ראות של ידיד.... ובכלל אני חושבת ששלמה
היה אדם. וזה מה שהבדיל אותו, קודם כל, מכל השאר. שהיה אדם עד תומו, ללא שמץ   -  וחייל

של "צבאיות" קישחת. ולכן היה נעים כל כך לפגוש בו בשבילי הפלוגה, בתוך כל האסור והחוקי, 
 ולראות חיוך לבבי ורגש שהוא מעבר לכל זה.

ולוחש   -  י, ולפתע היה נכנסבמשרד הייתי יושבת לפעמים עצובה, כשהדמעות עצורות בקוש
 היו הדמעות פורצות... כי היה מי שהבין.  -  שדווקא אז  -  באוזן : "אל תיקחי ללב...." ומוזר

היה זהיר שלא לפגוע. כאשר נדמה היה לו   -  לפעמים היה מקנטר אותי בכוונה, אך לעולם
 ... ואני תמיד ידעתי...מבקש סליחה, אומר שבכלל לא התכוון  -  היה בא מיד  -  שנעלבתי

זרק כמה עקיצות שובבות. אחר כך   -  פעם ישבנו ליד מדורה. ושלמה, כתמיד, בתוך הדברים
ולפתע היה שלמה לידי,   -  הסתובבתי עם הגב לאש  -  המשכנו לשיר ולשוחח.... אינני יודעת מדוע

מזמן ! אבל ישב ושאל בדאגה : "נעלבת בגלל מה שאמרתי ?" מחקתי, הלא כבר שכחתי 
משום שהיה   -  כזה היה, מעולם לא חפץ להעליב. בתוכנו, בחוג ידידיו, קראנו לו "ילד"  -  הוא

 שלוקח ללב, עושה הכול ברצינות, הכול באכפתיות נוראית.  -  מין אחד כזה

בימים הראשונים של טרם קרבות, לא היה שלמה אתנו. הוא היה עסוק עם ה"מבצעים" 
עבר השתלמות מסוג מסוים של   -  בא יום אחד. קצת לפני כן  -  אחר כךבאימונים אחרים. 

תותחים, וכשבא, אז לשטחי הכנוס, הוא קיבל תחת פיקודו שלושה זחל"מים נושאי תותחים 
בקשתי שיראה לי אותם. כשעה   -  כאלה. הוא היה מאושר עד אין הכיל. בלילה שהגיעו התותחים

כיצד יורים מהם, ומה טווח פעולתם... אותו לילה "נתקע"  הסביר לי בפרוטרוט כל חלק בהם,
ששלמה לא הלך   -  הטנדר, שהיה צריך להחזירנו מהשדה, ונאלצנו להישאר שם. אני זוכרת

 עד אשר מצא לי שמיכה להתכסות בה, ומקום לישון.  -  לישון

בערב לפני היציאה, חגגנו את מאורע קבלת ה"סגן" שלו. היו פרחים ויין ועוגות וכולם היו 
מאושרים. הרימו כוס למען הניצחון וצחקו עד שעה מאוחרת בלילה. אני זוכרת, כאשר נודע לי 

שהם יוצאים למחרת, באתי להיפרד ממנו, ומעוד שני קצינים, שישבו יחד. עמדתי מהצד 
צחקו ממני. שלמה התרחץ באיזה מקום לפני כן, ובלוריתו הייתה רטובה ופנים   -  והם  -  עצובה

האיר עלי בפנס ושאל בצחוקו "מה  נוצצים. הוא קרא לי לשבת לידו וכאשר ראה שאני שותקת,
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כי הן היו מסומנות   -  הדמעות ?" הם ישבו והתבדחו. מה יהיה כאשר המפות "יגמרו" להם לפתע
תי : צריך להגיד לכם שלום, כי אתם יוצאים, נכון ? ושלמה צחק ואמר : עריש. אמר-רק עד אל

 "שטויות ! בטח יבטלו את זה ברגע האחרון".

 ...ולפתע הכול נגמר...

כשידענו שהוא בבית החולים בכלל לא דאגנו. אמרנו לעצמנו : "הפצועים, זה בטח שיבריאו, 
. ושלמה לא הבריא. הידיעה על מותו הרפואה בימינו משוכללת..." אבל המוות היה חזק יותר

כאילו כבה כל האור   -  ולפתע  -  מצאה אותנו בבית של אורי, כשישבנו להתעודד עם יעל...
 באה וכיסתה והאפילה על הכול...  -  שבחדר, והאפלה שהייתה שוררת בחוץ

--- 

 יראת העונש. מאיר הרן, נזכר בשלמה המפקד, שניסה לבנות משמעת על אמון וחברות, ולא מתוך

"והשתתפות    שאלו החבר'ה מה"מבצעית" במין לגלוג  -  "אתה הולך לתח"ש עם שלמה ?"  - 
 הוסיף אחד המ"כים.  -  "וולאק מסכן !"  -  בצער".

ונראה, שאיש לא הכירו. הוא היה טבעי, חסר מלאכותיות, פועל לפי דעותיו   -  שנה היה בפלוגה  -
בל את הפיקוד על המחלקה המבצעית עם העברתו של אלי. אחרי הוא ורחוק מחיקוי אחרים. ק

תקופה ממושכת של לחץ על המחלקה מצד קודמו, ניסה שלמה לתת לה יד חופשית, ולבנות 
משמעת מתוך הכרה ולא מתוך יראת עונש. מכאן גם מסירותו לפיקודיו והשתדלויותיו למענם, 

המחלקה ראתה משחק והפגנת רושם בזה שגרמו לא פעם לסכסוכים בינו לבין מפקד היחידה. 
שהיה עורך מידי פעם מסדרי נשק, בעקבות מציאת נשק לא נקי אצל אחד מהחיילים. לו ידעו כמה 

 כאבה לו המעילה באמון שנתן, ודאי היו החבר'ה שופטים זאת אחרת.

שהיו קשה לחוות דעה לגבי כושרו המקצועי. מיסודו היה קצין טנקים וחסרו לו יסודות הסיור, 
בדמם של פיקודיו. ניסה להשלים את החסר כמיטב יכולתו. עד היום מדברים בחוליה הטכנית, 

בהערכה, על הקצין "המכונאי" שהיה שוהה במחיצתם עד שעות מאוחרות בלילה ולומד את 
 בעיות הג'יפ ופתרונן.

בידיעה, בעבודה בתח"ש נהג להסתובב ולבדוק כל דרך באזור האמונים. לא בשביל הסנוביות ש
 מאהבת מולדת ורצון להכירה.  -  אלא כדי לתרגל עצמו בנושא ; ויותר מזה

ימי הציפייה והכוננות, רצופי הבטלה, חשפו את שלמה האיש. בחור פקח, ישר והגון, ועם זה שחצן 
-בשקט כל היום. חזרה על מקלע, אמוני כושר, כדור במקצת. מזגו הדינמי לא נתן לו לשבת

אם   -  ויעשה התעמלות 05:00לאה. זוכרני כיצד התערב עם החבר'ה שיקום בשעה פעילות מ  -  עף
לכל המוקדם !(. סבורים אתם שלא קם  07:00הם יצטרפו אליו. )היינו קמים בדרך כלל בשעה 

 ו"קרע" את המחלקה ואת עצמו ?!

צות היו בלתי רגילות. בדברו על המלחמה הצפויה היו עיניו נוצ םלהילחנכונותו ורצונו 
מהתרגשות. ערב אחד אמר לי : "מאיר, אינני חושב על המוות ועל תוצאותיו. פעם אחת בחיים יש 

ולא   -  , ולא אסלח לעצמי אם אחמיץ הזדמנות זו". כן פעם אחת לחםםלהילחלאדם הזדמנות 
 יותר.

 אהב לפלרטט, דרך משחק, עם הפקידה שלנו, בלהה. חבבו מאד אחד את השני. עם כל עוקצנותו
הרבה, היה עדין מאוד ביחסו אל בנות. אחרי מותו ספרה לי בלהה כיצד ישבו ודברו במשך שעות 

 בלילה האחרון לשהותו אתנו. כשנפרדו אמר לה : "בלהה, יש לי הרגשה שלא נפגש עוד".

בשבוע לאחר מכן הלמה בנו הידיעה. ממאנים להאמין, חשנו לבית החולים בבאר שבע, שם נמוגו 
 האשליות. את מקומן תפסו היגון והכאב.

יצאנו מבית החולים לחשכת הליל. ראובני בעט בג'יפ... מיכה הסב ראשו... במשרד תח"ש בכתה 
 בלהה ובכתה.

 שלמה איננו.                                                                               
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 בקרב על צומת רפיח 5/6/67נפל ב  סמל בנצי ניסנבוים
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 ציון ניסנבוים ז"ל-בן

בעוד ששלמה נפצע קשה וחולץ, מצאו רוב האחרים את מותם כחתף. סמל בנצי ניסנבוים, שעבר  
לזחל"ם לאחר שנפצע קודם במעבר דרך רפיח, ישב על הספסל הנמוך כשהוא חונק את הכאב 

 המפעפע ברגלו השסועה. הפגז נחת קרוב, קרוב מאד.

בנצי יליד מחנה עקורים באירופה, בנצי שהפך לצבר עליז ומוכשר, שקיווה לכה הרבה וכה הרבה 
תמיד כסייר קשוח "שאותו לא מסדרים", בנצי אך הופיע   -  חיכה לו, בנצי שכתב שירים בסתר

 הלך.

האמונים המפרכים, אשר ברגע בו קפד הפגז את פתיל חייו שח -לאסא, חברו למסעות
נמצא בג'יפ שדהר על הכביש לעבר הצומת, אחד מארבעת הג'יפים שנפרדו מהצוות של   -  בנצי

 ומה כי מאוחר מדי.אלי, לא נותר אלא לעצור ליד הזחל"ם העשן ולהיווכח בתדהמה אט

 אסא כותב:

אני יושב זה זמן רב ומנסה לכתוב עליך, בנצי. אני מנסה לספר לכולם כמה היית יקר ואהוב. אבל 
זה קשה, קשה לי להתמודד עם העובדה המכאיבה שאתה בעצם אינך קיים. לעולם לא נראה 

רגשתי, המלים אותך יותר. איך אוכל למצוא את המלים שתוכלנה להביע באמת ובכנות את ה
שהייתי קורא לעתים בספרים, ושהיו רחוקות ממני. עתה לאחר המלחמה, הפכו המלים הללו 

 למציאות אכזרית, שאתה, בנצי, משתייך אליה.

היינו שמונה מכ"ים, חברים לעבודה משותפת במשך שנה שלמה, יצרנו לנו גוף מלוכד, בעל הווי 
 ה אותו הווי היה יקר לי. ובמה יחודו.משלו. ורק עכשיו שנותרנו ארבעה, אני חש כמ

המחלקה, -אתה, בנצי, היית אחד מאתנו ונחשבת לאחד הטובים. ולכן נתנו לך את תפקיד סמל
עשית את עבודתך  –שדרש אחריות ומסירות רבה יותר. ואני משוכנע, כמו שכולנו יודעים 

 בהצלחה ובמסירות.

רבעת ידידך, נזכרים ומספרים, מנסים אנו יושבים פעמים רבות בצוותא, כמעט ערב ערב, א
לשחזר ולהחזיר לעצמנו את אותה רוח ששררה בתוכנו, את אותו הווי שכה אהבנו. אבל זה כבר 
לא אותו דבר, לא יכול להיות אותו דבר, כי אתה איננו אתנו, בנצי. מי יסביר ויתרגם לנו מלים 

 הצחוק המתגלגל של פניכל ?באנגלית, שאיננו יודעים, כפי שעשית אתה. ואיפה נמצא את 
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לקחתי על עצמי לספר עליך, לספר על תקופה של שנתיים בצבא : שנה של חניך ושנה של מדריך 
ומפקד. נראה לי שבעצם לא ספרת הרבה. זה היה באופי שלך להיות סגור ולשמור את רגשותיך 

הג, אך זה אף ואת תכניותיך. אבל מכל דבר הראית קצת, אף בקרירות מסוימת. כך אהבת להתנ
 פעם לא פגם ביחסך אלינו, תמיד ידעת להיות ידידותי ונעים.

באת אלינו בין החיילים האחרונים. היית צריך להתמודד עם חיילים וותיקים יחסית. לא עבר זמן 
ויצאת לחופשה הביתה בתור חניך מצטיין. אז, עוד בכלל לא הכרתי אותך, הבטתי והשתוממתי : 

 וניותו, אבל איינו נראה מצטיין... וכה מהר.בחור נאה ביותר בחיצ

מיד ראינו כמה יפה שלטת בחומר שהועבר, לא הייתה שאלה שלא ידעת לענות עליה. כמה מפליא  
היה לראותך קם ומסביר מושגים שכמעט אף אחד מאיתנו לא הבין. זכור לי במיוחד, הסבר על 

מ"מ אהב אותך במיוחד. ואנו, החניכים, , אשר מרבית החיילים התקשו להבינו. ה0.3מנגנון מקלע 
י" )המ"מ(. כזה היית כחניך וסיימת את שלושת הקורסים שקראנו לך : "ילד טיפוחיו של קו

 בהצלחה.

דופן במחלקה. בחרת לך גישה קשוחה, -כמדריך הייתה לך גישה מיוחדת בהתאם לתפקיד היוצא 
"את בנצי לא מסבנים". ערמומיותו כך פעלת וגם הצלחת. החניכים פחדו מבנצי, כיוון שידעו 

ופיקחותו תפסה אותם תמיד. והם ידעו, שאם ינסו לזלזל, "בנצי יכניס להם חזק", כי אצלך לא 
היו פשרות. אתה ידעת יפה היכן הגבול. כשהוטל עליך להחליף לשעות מספר או ליום שלם, את 

למה ובמקומה באה הפכת את עורך ונתגלית כאדם שונה לחלוטין. הקשיחות נע  -  המ"מ
 התמימות המיוחדת שלך, אותה תמימות כובשת שידעת לנסוך על חייליך.

במלחמה ובחלק גדול מהכוננות, לא ראיתיך, היינו בצוותים שונים. לעתים רחוקות עברתי על  
חיוך ואמירת שלום רגילה. לא חשבתי שאולי נחזור איש אל רעהו. לא הספקתי  יתבלוויפניך 

על המצב. זה מאד חסר לי עכשיו, כי רציתי מאד לדעת, בנצי. הצורה האכזרית לשאול את דעתך 
זהו מוות כפי   -  בה הלכת, נותנת לי הרגשה כה איומה ומשונה, זה בנוסף על הכאב שלי ושל כולנו

"לא פייר". לא ניתן לאף אחד מאתנו לראות איך זה קרה, איך התנהגת, מה   -  שאומר הסלנג
ונים, אם בכלל הספקת. לא, מאומה איננו יודעים. אנו רק יודעים אמת אמרת ברגעים האחר

הזחל בו היית עם כל חניכיך, קיבל פגז ישיר ונשרף כולו. לא ניתן לך להגיד כלום.   -  אכזרית אחת
 ואנו כולנו יודעים שהיה לך תמיד מה להגיד.

לשמור על קשרים ידידותיים, רציתי להיפרד ממך בעוד מספר חדשים, עת נשתחרר מהצבא ואז  
 להתכתב ולבקר. חלום זה נבצר ממני ומכל ידידך.

 בנצי ! ממך נותר רק זיכרון. זיכרון יפה שסופו כאב. ונותרו רק געגועים שאין להם סוף. 

המלים כה חסרות אונים הן למול הכאב. נפרדת מאתנו, בנצי, אולם זכרך לא ייפרד מאתנו  
 לעולם.

--- 

 שידע למזג דמות מפקד עם דמותו של אדם פשוט, אנושי, כותב מפקדו לשעבר, שלומי:על בנצי, 

בנצי הלך... בנצי הקריב את חייו למעננו, למען הנשארים בחיים... כזה הוא היה תמיד, אדם אשר  
 כך היה מתפנה לדאוג לעצמו.-נתן את הכול למען חייליו ורק אחר

, את קולו הנשמע כה בטוח, שתמיד נמצא לו הד בין אהבתי אותו, את הופעתו השקטה והמרשימה
ובזה   -  החיילים. אהבתיו כאדם משום שידע למזג את דמות המפקד עם דמות האדם הפשוט

 הייתה גדולתו.

חייליו העריצו אותו, בטחו בו והאמינו בו. לא פעם הייתי רואה כיצד היו חייליו ניגשים אליו 
לעולם לא השיב פני חייל ריקם, לעולם לא ענה "אין לי זמן" ומגוללים בפניו את בעיותיהם והוא 

 או "בפעם אחרת". תמיד נמצא לו הזמן והרצון להקשיב ולעזור לחייליו.

זוכר אני, כאשר היה בנצי עדיין חייל במחלקה שלי. מההתחלה דבקתי לדמותו ולאישיותו וכה 
 לעבוד אתי במחלקתי.שמחתי כשוויתר בנצי על קורס הקצינים ובחר להישאר בהדרכה ו
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עבדנו יחד כשנה, נקשרתי אליו, אמוני בו היה רב, הוא היה אדם חושב ומבין. מפקד עם "ראש 
פתוח". וכאשר היה מעביר שיעורים תיאורטיים למחלקה, ראיתי על פני החיילים את העניין הרב, 

 שידע הוא לשלב באותו החומר, גם כשהיה קשה להבנה.

אב. קשה לי לבטא אותה חיה עמוקה שקשרה אותי אליו. לעיתים חש קשה לי לבטא את גודל הכ
אני כאילו משהו נקטע, אדם יקר נלקח, נהרג אדם אשר אהב את השלום ושנא את המלחמה 

הוא הלך, הוא וחייליו עמו, כבר בראשית הקרב שלמו הוא   -  ... אך כשצריך ללכתהוההשמד
הבם, אותם חיילים שהוא חינכם לאהוב את הנשק וחייליו בחייהם. הוא נפל ועמו חייליו שכה א

ולהיטיב לאחוז בו, רק כאשר יקומו אויבך להרגך. והם אחזו בנשק בידיים אמונות, אך פגז אכזרי 
 קטף אף אותם חיים.

 כיצד נספוג את גודל הכאב ? ומי יוכל להכיל את גודל האסון ?

וץ את ידו ולאחל לו במלוא הכנות : הצבאי, חיכיתי ליום בו אוכל ללח ושירותכמפקדו במשך כל 
"בנצי, הצלחה בחיים החדשים !". לעולם לא אוכל עוד לעשות זאת. לא אוכל עוד ללחוץ את ידו 

 ולברכו להצלחה...

בנצי, הדמעות זולגות והלב ממאן להשלים. כה רציתי בחייו. הוא חייך אלי לפני הקרבות ונפנף 
ולהתראות אחרי המלחמה. אך היה זה נפנוף אחרון.... היה זה אלי בידו כרוצה לומר לי שלום 

 חיוך אחרון, של מפקד נערץ ואהוב.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בקרב על צומת רפיח 5/6/67נפל ב  סמל מיכאל פולק
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 מיכאל פולק ז"ל

סמל מיכאל פולק, החובש איש מילואים, לא הספיק להיזכר באשתו הצעירה, אותה נשא רק 
מספר חדשים לפני כן. אף לא הספיק להרהר בהוריו, הרחק בעורף, אשר עוד יאמינו ימים, כי 

אחרי שנפח יומיים   -  חולים, במקום כלשהו. הוא הוכרז כנעדר-שם בבית-אולי הוא חי ומצוי אי
 נפשו בהרף אחד נורא, עם נפץ הפגז.

 :כותבת המשפחה, בלב נשבר 

המלחמה החטופה נסתיימה. ותרועות ניצחון לא נשמעו בארץ. בדממה חלחלה שמחת הניצחון  
בחרדה מעיקה ציפו אשתו הצעירה של מיכאל, ובני משפחתו וידידיו, לידיעה כלשהי.   בלבבות ;

עות, כבר נתלתה תמונתו בבית הוריו. מתחת לבלוריתו הבהירה באותה תקופה של שקט מבשר ר
ניבטו עיניו הגדולות, האפורות, מאחורי זגוגיות המשקפים, ניבטו חיות אילמות. התמונה השרתה 

עצבות. היא הקפיאה וחתמה את דמותו הערנית והתוססת, את "טיבי" ה"ווכחן", המתבדח, 
  ידיו ובלוריתו לכל עבר. המדבר במהירות והולך בחפזה תוך כדי הנפת

באיחור הגיעה הידיעה על היעדרותו. ואחריה, הלמה באכזריות הידיעה, שהביאה עמה את 
 מיכאל, איננו עוד הין החיים.  הוודאות המרה :

טיבי היה מקובל מאד בחוג ידידיו, היווה את הציר בחברתו, בעבודתו כמנהל חשבונות במשרד 
יו בשעות הערב, במדרשה לראיית חשבון, עשה חייל. עשרות הביטחון, הבטיח רבות. ובלימוד

גן. מלים חמות, בודדות, נקלטו בחלל העצוב -מברקי תנחומים הגיעו לאשתו ומשפחתו ברמת
 שהותיר אחריו.

מיכאל פולק, נולד בבודפסט, בתקופת מלחמת העולם השנייה. בשעה שאביו היה במחנה ריכוז, 
גג וסבלה חרפת רעב. בן -נה בכורה. התגלגלה ממרתף לעליתנלחמה אמו בציפורניה להציל את ב

ילדון חמוד בלונדיני היה אז. בעל אפון סולד,   -  שנתיים היה מיכאל, כאשר נסתיימה המלחמה
בטרנסילבניה היה הפעוט   -  בעל מראה "שייגצי" )מראה שהצילו לא פעם(. בעיר מולדת אמו

משיכו הוריו, שהיו חניכי תנועה ציונית בפעולתם היחיד, שניצל מציפורני השונא. ברומניה ה
, בספטמבר, עשו דרכם לארץ באוניה "גאולה" יחד עם הצעירים 1947-וארגנו צעירים בהכשרות. ב

ילדים והיה שר את השירים -שהדריכו. תשעה חדשים שהיו בקפריסין. שם ביקר הילד טיבי בגן
אל השלווה.. כאן   -  יעה המשפחה לארץהג 1948ביולי  8-בשפה העברית שלימדה אותו אמו. ב

, נולד אחיו הקטן אלי, אותו אהב 15הורחבה המשפחה, למיכאל נתווסף האח שמעון, ובהיותו בן 
 בכל ליבו. והשפיע עליו תשומת לב ומתנות לרוב.
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מיכאל למד בבית ספר ממלכתי דתי ומגיל צעיר הצטרף לתנועת "בית"ר". כמו לכל דבר שעשה, 
ת בתנועה בהתלהבות רבה. היה חוזר ושר את שירי בית"ר, כשהוא מטעים ומקשיב נתפס לפעולו
אל   -  אמסור את חיי לאומה  ואם בתליה  "עלי בריקאדות, עלי בריקאדות נשגשג.  לכל מילה :

 כך נגזר גורלי... "     נא תבכי,

יוט שגידלה, , היא חייכה בסלחנות אל הפטראמוקרא הנער אל   -  "אבל הקשיבי למילים"  -
 המשנן בהתלהבות את מילות צוואתו של מיכאל אשבעל, איש המחתרת.

עקשנות הייתה טבועה במיכאל פולק, עוד בילדותו. הקפיד למלא בחומרה אחר העקרונות עליהם 
, דובר במשפחתו, על קבלת פיצויים מגרמניה. הנער העמיד את 14התחנך באותה עת. בהיותו בן 

וההורים   -  בקבלת פיצויים מידי הרוצח. הקים צעקות, רקע ברגליוהוריו על ההשפלה שיש 
 השתכנעו....

השחר ואז -בסיימו את בית הספר העממי, התעקש להמשיך בלימודיו בקיבוץ. שנה עשה באילת
גן והתגייס לשרות -החליט שברצונו דווקא ללמוד "ברצינות". בעיר, גמר בית ספר תיכון ברמת

של חובש קרבי. כשהשתחרר, התחיל לעבוד והמשיך להשתלם. בקורס הצבאי, בו מילא תפקיד 
 להנהלת חשבונות, פגש את אסתר, צברית חמודה, שלאחר שלוש שנים הייתה לאשתו.

השנתיים האחרונות, היו קשות ומפרכות למיכאל. ושנים של אושר. בכוחות עצמו חפץ להשתלם 
קרים עבד כמנהל חשבונות במחלקת ולהקים לעצמו בית. מעולם לא ביקש תמיכת הוריו. בב

הכספים של משרד הביטחון. בערבים, למד במדרשה לראיית חשבון. בעקשנות אסף פרוטה 
לפרוטה, עד כדי יכולת לממן את הוצאות מסיבת כלולותיו וקנית דירה. כשזכה לבית חם משלו, 

 "הנה, לזאת הגעתי במו ידי".  -יכול היה למחוא כף ולומר בגאווה 

יה קשור מאוד לבני משפחתו, דוגמא לבן מסור ואוהב. הוא חפץ לשתף את הוריו מיכאל ה
באושרו, להשביע אותם נחת, לעזור להם. כשפגע המיתון בעסקי אביו, היה קונה להם כרטיסים 

לתיאטרון, כשהוא בעצמו ויתר על צורות בילוי יקרות. "אין דבר" אמר, "אנחנו עוד צעירים 
עייפה  אמופיק עוד לראות הצגות מאוחר יותר". כאשר היה מוצא את ונהנים זה בחברת זו, נס

אני   מטרדות הבית, היה עומס אותה על זרועותיו ומניחה על מיטתה, "שמרי על עצמך אמא !
"תמיד הצטערת שילדת בנים זכרים. משום   רוצה באימהותך עוד שנים רבות". ועוד אמר לה :

נם לבלי שוב. אני מקווה, שהפרכתי את התיאוריה שלך. שהללו, כשצומחות כנפיהם, פורחים מקי
ושוב אינך מצטערת". לא, היא לא הצטערה ורק קיוותה ששני בניה הצעירים יותר, ילכו בעקבות 

 המופת שהציב להם מיכאל.

החולים. מיכאל היה מוותר על -שלושה שבועות לפני התגייסותו, חלה האב ואושפז בבית
ללימודיו, אצל האב. "אל תדאגו" אמר,  ות ההפסקה, שבין עבודתוארוחותיו והיה עושה את שע

, 16"הכול יסתיים בכי טוב, אני אחיה תמיד לצידכם, נכון לעזור". ואמו נזכרה, כיצד בהיותו בן 
 שמר על מיטתה לילה שלם ולא עצם עין, כאשר חשה ברע ואבא נעדר מן הבית.

האחרונה, מלצאת לטיולים כפי שאהב לעשות מימים טרדותיו הכלכליות לא הפריעו לו, בעת 
ימימה. לבו היה מלא באהבה למולדת ולנופה. לא הכיר צורות בילוי טובות יותר, משהיה בפינות 

 חמד במרחבי הארץ.

בריאותי של -מצב המתיחות בארץ תפס את מיכאל במתיחות פרטית משלו. בנוסף למצב הכלכלי
נה המסכמת של השנה השנייה ללימודיו. צו הקריאה, לא הגיע הוריו, שרוי היה במתח שלפני הבחי

לביתו. אך לבו ציווה עליו להניח לענייניו הפרטיים ולהיחלץ לעזרת המולדת. הוא התייצב 
ביחידתו, שם נמסר לו כי את מקומו ממלא כבר חובש אחר. מיכאל התעקש להצטרף אל חבריו 

ו מהם. "אני מקווה שמלחמה לא תפרוץ משום ליחידה. "אל תדאגו" אמר לבני משפחתו, בהיפרד
והיא תקלע למלחמה,   - שהיא תמיד מותירה אחריה הרס ואסון. אך, אם לא תמצא המדינה דרך 

אעשה כמיטב יכולתי. אזכור אתכם כל הזמן ואשתדל לחזור בריא ושלם". ואמנם עשה כמיטב 
להם וממהר להתנדב לכל פעולה  "האבא שלנו". היה דואג  יכולתו. החיילים הסדירים קראו לו :

שהיא. כשפרצה המלחמה הספיק, עוד בשעותיה הראשונות, להוכיח את עצמו כחובש חרוץ 
ואמיץ. אך עוד באותו יום, מצא את מותו בצומת רפיח. זחל"ם הפיקוד, בו היה, נפגע פגיעה 

 קצרה בהם.והתהילה   -  ישירה. הוא נשתייך לפלוגת הסיור של החטיבה שאנשיה קצרו תהילה
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הוריו שכלו את בנם בכורם, המסור והדואג, שהשביעם נחת ועוד ידו הייתה נטויה. התאלמנה 
אבד הטוב   -  איש חמישה חודשים בלבד. לידידיו-אשתו הצעירה, שזכתה לחיות במחיצתו כאשת

 שבהם. זה, שהיה מארגן ומתכנן את טיוליהם. אבדה הרוח החיה בחברתם.

מלחמה וסבל. ובמלחמה נקטעו גם חייו. בדמי ימיו, בהיותו במלוא מרצו  "טיבי" נולד בסימן של
 ואונו.

 אסתר מבכה את הבעל היקר, הידיד והרע: 

לא תיארתי לעצמי שאחרי חמישה חודשי נשואים, אצטרך להעלות זיכרונות על הבעל היקר  
עוד ולא אשמע את שנפל. עד עתה איני תופסת. הלב ממאן להאמין, שלא אשוב לראותו   -  והאהוב

 קול צחוקו.

תמיד מצא זמן לשיחה ולעזרה, להוריו ולחבריו. אהב להתווכח, על כל נושא שבעולם. מיכאל אהב 
את החיים, לבלות, לשמוח. ומי כמוהו ידע לארגן מסיבות וטיולים. כבר בשבוע הראשון 

אסתר, איזה נוף נהדר, להיכרותנו, לקח אותי לחיפה, לכרמל. איך התלהב מהנוף ואמר : "ראי 
באיזו ארץ תמצאי כזה יופי". בכל אותם הסידורים המבטיחים את הצלחתם של מסיבה או טיול, 

הרגיש תמיד שזהו תפקידו ובו עמד כראוי. היה דואג, שלא יחסר משהו או מישהו. גם את כוחו 
לאורחיו. ואם זה כטבח "טעמתי". בבית, היה מכין את הלפתן, הגריל וכו'. מגיש משקאות וכיבוד 

בטיולים או בפיקניקים, לא ויתר על הכנת צ'יפס ולפתן הראויים לשמם. היה מצויד היטב, שלא 
יחסר מאום. וכרגיל, תמיד נהג, אם במכונית אביו שאותה אהב, או במכונית ששכרו החברים. 

 אהב את הארץ והכיר כל פינת חמד.

כולה קורנת אושר. שער בהיר, עיניים גדולות תמיד ניצבת לנגד עיני דמותו הגאה, הזקופה אשר 
 ירוקות, המביעות את כל הטחב שבו, סיגריה בפיו, מדבר במהירות וכולו תוסס.

אחרי שלוש שנות חברות באנו בברית הנישואין. הקמנו ביתנו  1966עיקר המפנה חל בדצמבר 
היה להגיע לגדולות. בכוחות עצמנו. רבות היו התוכניות לעתיד, עם כוח רצון כמו שלו, יכול 

הפליא בתפיסתו המהירה ובכושר הלימודים במדרשה. בראיית חשבון עשה חיל, זה בא לו במאמץ 
 רב, לאחר יום עבודה מפרך, היה נרתם ללימודיו בשעות הערב.

אני לא אבדתי רק בעל אלא גם ידיד ורע שמעטים כמוהו. למרות היותו ביישן אהבוהו בכל חברה 
ים באו להיוועץ ולשמוע דעתו. דעתו הייתה מאוד מקובלת על חבריו, היה מאד ובכל מקום. מבוגר

 מסור לעבודתו ולהוריו שהיו גאים בו.

בשבוע האחרון היה בחופשה שנתית ממקום עבודתו במשרד הביטחון ששם התקדם להפליא כדי 
 להתכונן לבחינה בכלכלה שלה ציפה ועליה דיבר רבות.

קריאה, נפרדנו באמירת שלום ולהתראות בקרוב ומי פילל שתהיה זו נענה לצו ה 21.5ביום ראשון 
 הפרידה האחרונה !!!

במכתביו האחרונים כתב : "אני תקווה שלא יארך הזמן ושוב נחיה כבימים עברו". לזה לא זכינו, 
 הגורל התאכזר לנו.

 מיכאל לא ישוב עוד !  איך אפשר להשלים עם המחשבה ?

 שנים. 24קטפו ועוד לא מלאו לו צר לי על החיים הצעירים שנ

 דמותו לא תשכח מליבי לעד.

 יהי זכרו ברוך.

 צומת רפיח בקרב על 5/6/67נפל ב  סמל יעקב יעקבי
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 יעקב יעקובי ז"ל

יונס על הזחל"ם, ודהר -סמל יעקב יעקבי, הצטרף לפלוגה בראשית הכוננות. הוא עלה בפריצה לחן
התרומם ושלח מבט  –המתחם העוין שמימין. ברגע שנעצר הזחל בו, כשהוא יורה מעבר לדופן, אל 

 אל חלקו הקדמי אל שלמה שהיה מטלטל את הדלת, ובשנייה הבאה נספה בטרם יבין מה התרחש.

 .ידידו, רמי נער, כותב על יעקב, שאהב כל כך להיות

ני שעות האוטובוס נעצר בשער היחידה וקבוצת אנשי מילואים ירדה ממנו. אנשים, אשר עד לפ 
 אחדות היו אזרחים שלווים ושמחים, באו להפוך לאנשי צבא.

בין אלה נראה בחור צעיר ושחרחר, אשר חייך כל הזמן ונראה מאושר. היה זה יעקב, הבחור שעד 
 מהרה עתיד היה להיהפך לחביב החיילים.

ו מכונית שכן, שאל מיד אם יוכל להשאיר ל –העיר -כבר ברדתו, אפשר היה להבחין בו, שהוא בן
 "מוסטנג", להגיע לקהיר.

כמו כולם קיבל בגדי צבא ולבש אותם : מכנסיים רחבים מדי, חולצה גדולה וכובע רחב שוליים 
 כמו של גנן.

בימים הבאים נוכחנו לדעת, עד כמה עליז היה ועד כמה אהב את החיים וידע ליהנות מהם. הוא 
להעביר את הזמן. הוא היה מסתובב עם חבריו הסתגל לכל מצב. ותמיד מצא שעשועים כדי 

ומשחק עמם. החיילים זוכרים עד היום, את הממטרה, אשר אותה הפך, בצורה שתתיז עליו מים 
כדי לקרר את גופו מחום היום. או את משחקי המים האחרים שלו. הוא היה בחור עליז, בחור 

 .שכל כך אהב לחיות ולא יכול לחשוב שיסיים את החיים כה מהר

כשהגיעה ההודעה לזוז להערכות, התנדב לעלות על זחל"ם, למרות שמקומו לא היה שם. שכן, לא 
היה לו ניסיון רב בלחימה מזחל"ם. הוא עדיין לא ידע בדיוק מה עליו לעשות, אך עלה ונסע עם 
כולם. בימים הבאים, כשישבה היחידה תחת רשתות הסוואה וחכתה לרגע הגורלי, היה יעקוב 

ספר : על חייו בעיר, על עבודתו. לעיתים, היה ישן או מנסה לשחק מעט. אך עם רדת יושב ומ
היה לוקח כדור בידיו ומתחיל לשחק בו. כה אהוב היה עליו   כאילו נעור מחדש לחיים :  -  השמש

 הכדור וכה עליז ושמח היה, כשהיה בועט בו.

הימים עשו את שלהם. הציפייה הפכה לשעמום אך המורל היה גבוה וכולם חכו למשהו שיתפתח. 
"היודע אתה, באופן תיאורטי אני כבר   ערב אחד, יומיים לפני המלחמה, נגש אלי יעקב ואמר לי :
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והוא סיפר כי שמע שהיינו צריכים לצאת יומיים קודם לכן.   -  לא בין החיים". שאלתי אותו מדוע
על היחידה היה לעלות על שדה מוקשים, כולם היו נהרגים. הוא אמר זאת כבדיחה, אך באותו רגע 

 לא ידע, כי אך יומיים נשארו לו להיות עמנו, ליהנות מן החיים אשר אותם כה אהב.

ביוני, כשהיחידה יצאה למלחמה, יצא אף הוא עמה ללא היסוסים, כשבלבו השאלה  5-בבוקר ה
 ך ומה מצפה לו. אף אחד לא ידע את התשובה וכולם היו דוממים.לקראת מה הוא הול

כשהחלו הקרבות והחילונו לראות בברור, מהי מלחמה. כבר היה הכול בדמנו שכן לא משחק היא, 
 אינו יכול לתאר.  -  אלא דבר אכזרי, אשר איש שלא משתתף בה

 יעבור בשלום.מ"מ, יחד עם חבריו, מנסה לעודד עצמו שהכול  20יעקב נסע בזחל"ם 

 מול מוצבי רפיח, נפגע הזחל"ם מפגז מרגמה. יעקב נדם לנצח.

זכרך נמצא עמנו לנצח ותמיד נזכור אותך. חבר טוב   יעקב, הלא אתנו אתה נמצא ולא הלכת !
 היית, אדם הגון, נחמד ועליז. לא נשכחת. מקום שמור לך בלבותינו ותמיד תשכון שם.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בקרב על צומת רפיח 5/6/67נפל ב  סמל זווילי מקס
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 מרדכי )מקס( זוילי ז"ל

האש -בזחל"ם המנופץ נותר גם זווילי מקס. שנייה לפני כן, עוד הפטיר בקור רוח, בתוך סופת 
 ונגמר כברק.  -  שהזחל"ם נמצא במרכזה, "נו, חברה, זה מתחיל !" וזה התחיל

מקס, שתמיד השתוקק לפעולה. תמיד להתקדם, להתפתח. נח עם שאר חבריו, לתמיד, בין קרעי 
 המתכת העשנים.

אינו אלא צרור   -  המשפחה האבלה, מנסה לסכם לעצמה, את מה שנותר ממקס. וכל שנשאר
 והזיכרונות. וכאב שאין לו סיום.  -  תעודות מצהיבות

הספר העירוני -, גמר את שנות לימודיו בבית1941מקס ז"ל, שנולד בטוניס בשנת  
אליאנס. קודם לכן, בילה חלק מזמנו בצרפת ולאחר מכן עלה ארצה, באמצעות   -  בצרפתית

 הנוער.-עלית

 שבע וכך גם עשה.-ארמאחר והוריו הגיעו ארצה, היה בדעתו לעבור ולהשתקע יחד עמם בב

)לאחר מערכת סיני(, עבד כמכונאי במוסך פרטי, תקופה של שבעה חודשים.  1957בתחילת שנת 
בשלהי אותה שנה, החליט להמשיך ללמוד מקצוע, אך לבחור במקצוע שונה, מהמקצוע בו עסק 

ספר מקצועי את מקצוע המסגרות. את הקורס סיים בהצלחה -לאחרונה, התחיל ללמוד בבית
 קיבל ציון טוב(.)

 להלן אני מביא את הפרטים הכתובים בתעודה : 

 0731תעודה מס'              וזאת לתעודה 

 המחלקה לחינוך מקצועי  -  ניתן ע"י משרד העבודה

ונושא תעודת זהות מס'  1941תעודה זו באה לאשר כי, מר זווילי מקס בן ויקטור, שנולד בשנת  
עד  1.11.57ות כללית שהתקיים במרכז באר שבע, מיום , למד את המקצוע מסגר6510495
 חודשים. 19סה"כ   -  31.5.59

 .29.5.59עמד בבחינה ביום 
 טוב  -  הישגיו בבחינה מעשית
  טוב  -   הישגיו בבחינה עיונית



30 

 

 בסיימו את הקורס, התקבל לעבודה בחברת "סולל בונה", שם עבד תקופה של שלוש שנים.

 סיים את השרות.  -  5.8.62-אויר", ב-רות הצבא הסדיר ב"חייל, התגייס לש5.2.60-ב 

 את חמשת שנות המילואים שלו, עשה זווילי מקס ז"ל, בסיירת שריון.

מסגרות. העבודה במסגרות, הייתה רבה   -  לאחר שחרורו מהצבא, עבד תקופה קצרה במקצועו
ס מעבודתו ועבר לעבוד והקשתה עליו במעט. כתוצאה מהמצב בשוק העבודה במדינה, פוטר מק

גת", חברה לבנין. עד שנלקח בשעת החירום, שהייתה -כטפסן בעבודות פרטיות בחברת "אילן
 ואז נפל בשעת מילוי תפקידו ברפיח.  -  קיימת במדינה. זו הייתה הפעם האחרונה שלו בשרות

-הספר "אפיקי-עוד לפני תקופת שירותו האחרונה במילואים, למד בשיעורי ערב, בבית
 המרכז להשכלה בנגב:  -  דעת"

שרטוט בנין וארכיטקטורה ועמד   -וזאת לתעודה כי מר זווילי מקס סיים את לימודיו בקורס  
 גמר כהלכה.-בבחינות

 שעות לימוד. 220כלל   -  22.7.66-והסתיים ב 21.9.65-הקורס שהחל ב

 (80%)  טוב  הציון:   =   המקצוע: שרטוט בנין וארכיטקטוני

 11.8.66שבע, ביום -התעודה ניתנה בבאר

מקס היה אדם אהוב על חבריו ומכריו. הוא היה איש עניו, טוב ונדיב לב. עזר לכל מבקשיו עד  
שעות העבודה היומיות, היה עובד שעות נוספות, על מנת לעזור  8אפשרותו האחרונה. )לאחר 

 ולפרנס כמה שיותר את המשפחה(.

נם ואחיהם, מקס זווילי ז"ל, אשר נפל בקרב, נגד מלחמת השמד המשפחה תתנחם בגדלותו של ב
 שהאויב יצא נגדנו.

 הי"ד של הלוחם זווילי מקס  -  תנצב"ה 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בקרב על צומת רפיח 5/6/67נפל ב  טור' אליהו גושן
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 אליהו גושן ז"ל

אליהו גושן, בן יחיד להוריו, התנדב לסיירת. היה חייל מצטיין, קנה את לב חבריו מראשית  
היו החבר'ה אומרים, שאליהו הולך על כוח רצון. גבוה וחסון   -  השרות. במסעות הנווט המפרכים

א פעם צועד "על תחבושות". אך מעולם לא סבל תמיד מ"בעיות רגליים" והיה ל  -  ככל שהיה
 הוציא מילת תלונה. אחראי עד הסוף. שקט, מאורגן, מבצע כל תפקיד ביסודיות.

כותב חברו, מיכה   -  אבל שאף תמיד להיות בין הטובים ביותר  -  על גושן, ששנא "טרטורים" 
 שריג:

רושם רב. גבה קומה ובריא גוף, אשר עם הצטרפותו אלינו, לפלוגה, מעט אחרי כולם, עשה עלינו  
 הבעת פניו אמרה בגרות ויחס רציני לכל דבר. כך, נראה לי אליהו גושן לראשונה.

בוגר היה מאתנו בשנה, אותה ניצל להדרכת נוער בעיר. רבות אין אנו יודעים על שנה זאת. אך  
 שמועות לרוב מספרות, כי אהב את חניכיו והללו החזירו לו כגמולו.

ן הצטרף אלינו לאחר מבחני הקבלה לקומנדו הימי, שאותם עבר בהצלחה, אך סרב להמשיך גוש 
במסלול זה ועמד על דעתו להצטרף לפלוגתנו. מתוך כך ראינו בו, אנו הטירונים, חייל בעל ניסיון 

ובקי בהלכות הצבא. תמיד הרגיש עצמו מבוגר מאיתנו, לא רק בגיל. וכל זאת מתוך סיבות 
 , של הבנה רבה בכל השטחים. מתוך כך נבע רצונו, ליחס יותר מצד המדריכים.אובייקטיביות

תמיד היה מעמודי התווך, בכל המסגרות. החל ממסגרת הכיתה והאוהל, דרך המחלקה והפלוגה  
כולה. הדבר ניכר היה בהכנות למסדרים באוהל, בהם היה נותן את הטון, צועק לכולם, עומד 

 בהכנות. ואם בערבים, שיחות וויכוחים בהם נשמע תמיד קולו.ומזרז את החברה 

מפאת היותו בן יחיד, תמיד דאג להוריו. דבר שהתגלה במיוחד לאחר תאונה, שאילצה את כיתתו  
שיצאה לבילוי בבאר שבע, לסיים ערב יפה בצורה קשה. בתאונה, נפצע גושן ולאחר שקיבל טיפול 

 לא יודע הדבר להוריו, כדי שלא ידאגו יתר על המידה.קל, מיד דאג להוציא הבטחות מכולם ש

ביחסו של גושן לצבא הייתה מעין סתירה. מחד גיסא, היה מאותם חיילים שאפשר לכנותם  
"אזרחים לובשי מדים". הוא שנא "טרטורים" ולא השלים עימהם. התייחס בחוסר חשיבות לכל 

ך גיסא, שאף לגמור בציונים גבוהים הדברים הקטנים, אשר הצבא אינו צבא בלעדיהם. אך מאיד
את שלבי הקורס ולאחר מכן להגיע לקורס קצינים. ויתכן שהיה מגשים את דעותיו בנושאי יחס 

 חייל ומפקד.
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אזכור, אחד הימים, כאשר שוחח איתי על חברו הטוב שקיפח חייו בתאונת מטוס, ביקש שאספר  
ין הוא יכול להאמין בשום אופן, שאותו ידיד לו כל הידוע לי אודותיו. אחר מכן, הרהר ואמר כי א

 איננו יותר.

וכך עומדים אנו היום, נדהמים מגודל האסון שפקדנו. וכמוך אז, מסרבים אנו עתה להאמין, כי  
 אינך עמנו עוד.

 --- 

ואברהם שור, ידיד וחבר לנשק, מאיר צד אחר של גושן. גושן, שמעשי הליצנות המשתוללים שלו,  
 שנותיו. 20כך, לגבי -נותו ובגרותו המפתיעות כלהשלימו את רצי

אליהו, ידיד נעורים, חבר ביחידה. אחד מאלה שאפשר לספר להם הכול ולדעת שהם מבינים,  
יכולים לייעץ ולעודד במילה טובה, אבהית כמעט. וכל זאת, דמות מסתורית במשהו. קשה להבנה, 

 בודדת אפילו.

 ף את אישיותו ולציירה בקווים חדים ובהירים.קשה לכתוב על אליהו, כשם שקשה להקי 

בזה אחר זה, חולפות לעיני, תמונות זיכרון של חוויות משותפות. עוצם אני את עיני והנה רואה  
אני את אליהו, משתולל ומשתובב, כילד ממש. סוחף הוא אחריו את החבר'ה למעשי קונדס 

חרת: אליהו יושב במרכז האוהל ומנהל וליצנות, כשהוא משקיע בכך את כל מרצו. והנה, תמונה א
ויכוח ער. והשקפותיו, אותם ספג עוד בביתו הקיבוצי. ושוב מבזיקה בי תמונה נוספת: הפעם, אני 

, שאיפותיו יומאוויעם אליהו לבד. והוא מנתח ומסביר, באומנות ממש, את נפש האדם, 
 ואלה שאהב.וחולשותיו, כשעל שולחן הניתוחים עוברים מפקדיו, חבריו 

גוניות קיפל מאחוריו שם זה. כמה מתעתעת, לכאורה, הייתה דמותו: בוגר בשנה -אליהו, איזה רב 
מחבריו, בעל יוזמה ומרץ כביר מחד, אך עדין ורגיש מאידך. התקשה לא פעם להסתגל למושגי 

 חברים. וממש סבל כשהיו "מטרטרים" אותו.  -  הצבא. העדיף לראות במפקדיו

כירוהו, כשם שלא רבים היו חבריו ממש. אך על כולם היה חביב. כזה, שמצא שפה לא רבים ה 
 משותפת עם כל אחד.

 כזה היה. וכך ננצור אותו בלבנו תמיד. 

--- 

 כותב אמוץ אבני:

הסערה חלפה, אך הזיכרונות נשארים ועודם עולים וצפים מדי פעם. פה נזכרים בזה ושם נזכרים  
אז גויסנו לצבא ובחברים שהיו אתך בכל התקופה, אותם חברים באחרים, ובכל שחלף עלינו מ

 שהלכת אתם בדרך חיים לא רגילה, דרך הצבא.

 בחברים שהלכת אתם לשדה הקרב, אך משם אתה חזרת והם... 

כל זה התחיל באחד מימי אוגוסט החמים. טירונים היינו בצבא. רבים מאיתנו באו עם שאיפה  
משהו מיוחד. שם נפגשנו כל החברה. כל היכרותנו, היא שנה אחת ברורה להגיע לסיירת. חיפשנו 

בלבד בחיי הצבא, יחד באהל, יחד בכיתה, בשדה, ב"אפטרים", באימונים ובבלוי. הכרנו במצבים 
קשים, כאשר הזעה נוטפת ומאמץ מחייב, וכן במצבים של התפרקות, כאשר הלב פתוח להלצה, או 

 ינינו אותו בקיצור, עמד במבחן והיה מן הבולטים שבחברה.למילה טובה. ובכל זה, גושן, כפי שכ

וכל זאת בזכות כושר השכנוע   מי אם לא גושן, מסוגל היה להשיג לנו "אפטר" שלא הגיע לנו ? 
 המצוי בו. עם בגרותו הגילית בלטה גם בגרותו הרוחנית, הוא היה מיושב בדעתו.

אשר בא לסיירת, אך בבית הוריו לא הרבה אליהו ידע מה גודל האחריות שהוא נוטל על עצמו כ 
 לספר, שמא ימנע ממנו להיות בשורות הסיירת מהיותו בן יחיד להוריו.
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לא הספקנו הרבה להשתפשף ומלחמת ששת הימים באה עלינו, עוד בהיותנו בקורס מ"כים. 
הדרך ובשעה גורלית נטלנו על עצמנו את המשימה במלוא הרצינות. אליהו היה בין ראשוני פורצי 

  לצומת רפיח. אך כאן נקטעה דרכו לנצח. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צומת רפיח בקרב על 5/6/67נפל ב   טור' שמואל חכם 
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 שמואל חכם ז"ל

הפגיעה הראשונה בחלקו הימני הקדמי של הזחל. כשהוא עוצר זעקה, ניסה "בורוביל" נפצע מן 
ביד רפה לסייע לשלמה ולגלנטי לפתוח את הדלת המעוקמת של הזחל הפגוע. כעבור שנייה 

 שנראתה כנצח היה שכוב על הקרקע, לצד הזחל"ם. ואז באה התרסקות פגז המרגמה.

ל, הסתכל במבט מעונה ולא מאמין בחבריו שמואל חכם, שאיש לא הכירו בשם אחר זולת בורובי
 השרופים ברכב.

בתחנת איסוף פצועים הסתכל במוקי וסירוטה במבט לבן מתוך פנים שחורים. האם חשב על הוריו 
ואחיותיו? על העולם הגדול שרצה לתור ולראות עם שחרורו מהצבא? האם ידע שלא יספיק 

ים תכולים גבוה, מעל תחנת הרכבת של לראות עוד מאומה, מלבד צמרות האיקליפטוסים ושמי
 חאן יונס...

לידו על הקרקע התגוללו צרובים ושותתים דם שלמה והנהג גלנטי. רק גלנטי ינצל. לשמואל נותרו 
 עוד שעות חיים ספורות בטרם יעצום עיניו.

 אמנון מספר על בורוביל, הרוח החיה בסיירת. 

החוויות מאותם הימים : של טירונות וניווטים, של שנה חייתי במחיצתו של שמואל ורבות הן  
ריצות ומטווחים. שמואל, שהכול קראו לו "בורוביל", היה תמיד מתבלט : בכל עת הרגישו 

בנוכחותו והאזינו לדבריו, שכן לעולם לא נחבא אל הכלים ואהוד היה על הכול. חוש ההומור שלו 
 לו במצבים הבלתי נוחים ביותר.היה מתאים לכל מקרה ומילותיו נשמעו עליזות, אפי

"בורוביל" היה חבר לכל אדם ובפיו תמיד נמצאו מילים לכל חייל שהוא בפלוגה. הכול רצו 
בחברתו וכולם היו מוכנים לשים אותו כראש ומנהיג. כישרונותיו התגלו במיוחד במסיבת הסיום 

כמה מערכונים. סיור, בה ניצח על מהלך התכנית ויחד עם זאת הופיע כמשתתף ב-של קורס
ל"בורוביל" היה כשרון בדורי יוצא מגדר הרגיל וידע לנצלו בכיוון היעיל ביותר. טריים זיכרונותיי, 

מקורס סיור, בהם נערכו ניווטים שלעיתים היו מפרכים מאד. לשמואל הייתה חולשה ליבלות 
מעט פעמים  ברגליים וסבל יותר מכולם, אבל לא "בורוביל" הוא האיש שינשור, או יפגר. לא

נתגלה כחייל מן המעולים ביותר. ממושמע, אך לעומת זאת עם חוש ביקורתי מצוין. הוראות 
ופקודות מלא תמיד על הצד הטוב ביותר ולא מעט יוזמה ורצון השקיע במעשיו. אך בסיומו של 

יום, כשבאופן טבעי היו מסכמים כולם את חוויות היום, לא היה שמואל חס מלהגיד מילים 
 תם של מפקדיו ולהביע בקורת חריפה על מעשים שלא נראו לו.בגנו
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לשמואל, כמו לכל אדם אחר, היו הרגלים משלו, סיגריות ה"טיים" לא היו משות מכיסו ואת 
סיגריות הסילון, שהיה מקבל מהמשק, מחלק בין כולם ללא חשבונות קטנוניים. "בורוביל" אהב 

 לישון ובכל הזדמנות נאותה

א מעט פעמים היה נרדם, כששאר בני הכתה עדיין משוחחים. אוהב היה להציע את היה נרדם. ל  -
מיטתו בקפידה, להיכנס בין השמיכות ולהירדם. טבוע בדמו היה ההרגל לישון היטב ואיש לא 

  הצליח לשנותו מאהבתו זו.

שים באו ימי הכוננות וכולם ציפו וחיכו. וכמו כל החיילים שזו להם הפעם הראשונה בה הם נדר
לפעול, חיכה הוא לרגע בו יינתן האות לנוע. התנהגנו כקטינים המצפים לבלתי נודע ושמואל היה 

אזי חייבים אנו לנצח ויהיה   -  שותף פעיל להרגשה הכללית שמשהו רציני יתרחש ; ואם יתרחש
 המחיר אשר יהיה.

יונס. ראשוני -ס לחאןבא יום שני הגורלי, צוות סיור מספר שלוש התחיל לנוע בראש החטיבה ונכנ
יונס עבר "בורוביל" בשלום, יחד עם כל אנשי הזחל"ם שלו. -הנפגעים היו מצוות סיור זה. את חאן

שכורי ניצחון ומצפים לבאות, המשיכו כולם לעבר המוצב הענק של רפיח. הגענו, יריות נשמעו 
ישב "בורוביל" ; מכל עבר ופגזים חרשו כל שעל אדמה. רצה הגורל ונפל פגז על הזחל"ם ובו 

 ובעודם מסתערים על היעד המבוצר, נפלו "בורוביל" וחבריו.

 --- 

בסמינרים   -  אברהם שור נזכר בבורוביל של שנים קודמות, עמו נפגש עוד לפני שהגיעו לסיירת 
 למדריכים תנועתיים.

ספר, הכרתי את שמוליק, שנים רבות לפני שנפגשנו בסיירת. היה זה בתקופה היפה של בית ה 
כאשר שנינו נשלחנו להדריך בעיירות עולים. וכך מצאנו את עצמנו, צעירים ובלתי מנוסים, בגבעת 

 חביבה, בקורס הדרכה קצר.

כבר ביום הראשון, הרס שמוליק את המחיצות בין החבר'ה, בהומור המיוחד שלו, בחיקויו 
בסיס לרקמת יחסים המשגעים, הביא צחוק לכל אשר פנה. צחוק זה מחק את הביישנות, שימש 

כך. והפך אותנו לחבורה עליזה, שנראה היה, כאילו -נפלאה, שהדיה נשמרו עוד שנים רבות אחר
מכירה כבר זמן ארוך. וכך נשאר, כפי שנוכחתי לדעת, כאשר היינו נפגשים בכנסים, או סתם 

 באקראי.

תיו ומימרותיו שמוליק עשה הכרה עם החבר'ה בזמן קצר, כתמיד. עד מהרה הפך למרכז. הלצו 
צעד, בשלבי החיול הראשונים ואחרי כן. את מושגי הצבא כמו: "המפקד", -ליוו אותנו צעד

 "פקודה" ו"מלוי הוראה", תיבל בהומור שנון כל כך ובכך הקל עלינו לעכל ולהסתגל לחיי הצבא.

ת ואז באו השבתות בבסיס. וכשהלב מתפוצץ מגעגועים הביתה, היה זה שוב שמוליק, שריכז א
החבר'ה באוהל, סיכם את מאורעות השבוע, כפי שהם נראים דרך עיני ההומור, כשתחת שרביטו 

 סמל.-עוברים כולם: החל בפקידות וכלה ברב

גם צד אחר היה לו לשמוליק. מוסתר יותר, מופנם יותר. זוכר אני, שהיינו נפגשים שנינו, במשמרת 
ל חברתו, על תכניותיו בעתיד. מתריס נגד השנייה של הלילה. שמוליק היה מספר לי על הבית, ע

פגמים שנראו לו ומציע דרך לתקנם. כי שמוליק לא היה קל דעת, הוא היה לוקח את הדברים כל 
כך ברצינות, שלעיתים היה הדבר נראה כסתירה גמורה לדמותו ההומוריסטית. אולם, דווקא 

של חבריו ויכול היה לקשור סתירה זו, היא שהקנתה לו את הקסם המיוחד, בו רכש את אמונם 
אתם את קשריו הבלתי אמצעיים. כי בשמוליק הייתה אצורה חיוניות כה רבה, שאפילו כאשר 

 שגה, הכרח היה לסלוח לו.

 וכזה נזכרהו.  -  כזה היה                     

 בקרב על צומת רפיח 5/6/67נפל ב  טור' אבי דוד
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 אבי דוד ז"ל

חבריו. אבי, שהעדיף פתירת בעיות בפיזיקה ומתמטיקה, על התגברות על אבי דוד, אהוב על כל 
היה בשבילו דבר, שחייבים לעברו בהצלחה ומתוך אחריות, אבל זה   -  מעצורים במקלע. הצבא

הכול. הוא, ששקל כל דבר בהגיון צרוף ומשכנע, לא נעלם ממנו הסיכון של לחימה בסיירת 
 מלחמה.והאפשרות שלא יזכה לראות את סוף ה

 שלומי, מפקדו, מעלה את זכר אבי הנער, שכל כך שנא את המלחמה: 

אשר כה תעב את המלחמה, אשר לא האמין, כך נדמה לי, המושג ובמובן   -  אבי נפל. חייל 
"מלחמה", "נשק". הוא ראה את החיים קצת אחרת מאתנו. כפשוטים ושלווים. כחיים,   -  המילה

 בהם איש אוהב את רעהו.

הוא אחזו   -  תי ללמדו נשק, הוא תפס את הסברי בקלות. אך כשהיה צריך לאחוז בנשקכשרצי
בחיוך על השפתיים, כלא מאמין שפעם יהיה צורך לתפעול. תמיד חששתי, שהוא ייקח את הנשק 

ויזרקו כאומר לי : "מה צורך יש לי בכל זה". אך כשבא הרגע, הוא אחז בכלי ותפעלו. אך לא לזמן 
 רב.

 נו שקשה להבין אותך, אבי. שאתה חי בעולם אחר. נדמה לי, שאני הבינותי אותך.חברי טע

קצת זלזלת, לא יחסת לו   -  בכל אמוני הסיור, בכל הנווטים השונים, היית "על הגובה". אך בנשק
כאשר מתפעלים   -  חשיבות, לא רצית לדעת את גודל המשמעות וההרס, שיכול להביא כלי זה

 אותו.

ואני הענשתי אותך. אתה לא התרגשת מזה, לא ניסית אף לחלוק   -  פעמים התרשלתזוכר אני ל
כאילו זה שלב בחינוך הצבאי, אני הבחנתי בזאת. נוכחתי שאתה מכיר   -  על דעתי, קבלת זאת,

בכישלונותיך, אתה נותן לעצמך את הדין על כך, אף בלי עונשים ממני. הפסקתי להענישך, חושבני 
תך. ראיתי כי רוצה אתה לסיים את שרותך הצבאי, להתחיל לטפס בסולם שאז הבינותי או

ההישגים של המדע והידע. עתיד גדול נשקף לך, אבי. קיוויתי שתעבור כל זאת בשלום ותתחיל 
 לבנות את חייך כפי שרצית.

 ונקטף באיבו.  -  תמיד נזכור אותך, כנער צעיר שגדל

 על אבי, שהצטיין כל כך בכל אשר עשה.חברו לכיתה ביחידה, יצחק קיסילוב, כותב 
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אבי איננו עוד אתנו, טרם הספקתי לעכל מחשבה זאת. דמותו ניצבת עדיין לנגד עיני. כמעט שנה  
היינו יחד. בכל פעם שאנו מעלים זיכרונות ומספרים חוויות מחיינו המשותפים, אי אפשר מבלי 

 להזכיר את שמו.

ורס סיור, כתב לי: "כששמעתי על נפילתו בקרב ידעתי אחד מחיילי הכתה, שעזב אותנו בתחילת ק
שיותר מכולם אהבתי אותו, בגלל כנותו, יושרו ונכונותו לעזור לזולת". הוא עזר לחבריו במחיר 

 נוחיותו הפרטית.

אבי רצה ללמוד. הוא אהב בפרט את המקצועות הריאליסטים, אפילו בזמן הטירונות, בשעה 
או היו עסוקים בסידורים אישיים לקראת מסדר המפקד, הוא  שכולם היו מנסים לחטוף תנומה,

היה שולף את העט, הספר והמחברת ופותר להנאתו בעיות מסובכות במתמטיקה ופיזיקה, שספק 
אם רבים מאתנו היו מסוגלים לפתרם. לעיתים מנסה הייתי להיכנס לתוך תכנן של הבעיות הללו, 

גבוה, על תיכוני. הוא לא נתן מנוח לעצמו עד שלא  ואז נוכחתי לדעת שהן היו ברמה של בית ספר
 היה מוצא את הפתרון.

האהל שלנו הצטיין בויכוחים קולניים על נושאים שונים. תמיד היה אבי שותף פעיל בויכוח, ולאו 
דווקא בקולניות, שהייתה כה אופיינית לנו, דעותיו היו נשמעות בשקט, הן נבעו משיקולים 

שהוא היה   -  להן השפעה על מהלך הויכוח. דומני, שלא אטעה אם אומרהגיוניים, תמיד הייתה 
 המשכיל ביותר בינינו.

כחייל בקורס סיור הוא היה מהמצטיינים בניווט. הלימודי העיוניים הי בעיניו משחק ילדים. הוא 
 ידע את החומר על בוריו. בזמן ניווט רגלי, הוא הלך עם מפה ביד בקצב הנראה לו. לא היה אכפת

 במפה.  -  המקום, בו הוא נמצא  לו לפגר מעט מאחור, ובלבד שיזהה את

אבי לא נהג להתבלט. הוא רצה תמיד להצליח ועשה את המוטל עליו בנאמנות. כשהיה אחראי  
יהיה מצב   -  אוהל, הוא וויתר על כל הסידורים האישיים שלו, רק על מנת שבתוקף היותו אחראי

 הקלע מכסף.-ן בקליעה. הוא נמנה עם החיילים אשר קבלו את אותהאוהל ללא דופי. אבי הצטיי

היה לו עולם משלו, הוא נהג לקרוא עד שעות מאוחרות בלילה, לעיתים לא היה אכפת לו בכלל 
 הוא שהכתיב לו את מעשיו.   -  מהנעשה סביבו. הוא חי בעולמו שלו. ורצונו

סופה של המלחמה. בזכותו ובזכות רבים אבי נפל בעת מילוי תפקידו, הוא לא זכה לראות את  
 כמוהו, הגענו אנו עד הלום.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 חן רוזנברג ז"ל

רוזנברג, לא יינשא עוד בראשו של עמוד חשמל, מתקן קצר סרבני, לא ישוטט עוד מוקסם חן 
מנופי הארץ הנגלים, לא יפגוש רעים על מדרכות הקיבוץ ביום ו' בקריאות מה נשמע וטפיחות על 

השכם. ימים רבים אחרי המלחמה יחפשו אחריו מבלי לדעת שחן נפל על מוצב הצומת שעות 
 הקרב. ספורות לאחר תחילת

 כותב יעקב סולומון שהגיע יחד עמו לסיירת. 

 קשה ומכאיב לתאר דמותו של חבר, כפי שהיא נראית בעיני רוחי. 

היכרותי הראשונה עם חן, חלה לפני שנה, כאשר הגעתי לפלוגה. חן אשר היה "ותיק" ממני שבוע 
. מאז לא נפרדנו. במחנה, עזר לי להרכיב את החגור ונתן לי את העצות הראשונות בחיי טירון

כאשר התחילה הטירונות הייתי עם חן באותה מחלקה ובאותה כיתה. בתחילה הכול נראה קשה 
ביותר, המשמעת וגם האמונים. חן, אשר סבל מבעיות ברגליו, עשה מאמצים גדולים כדי לא לפגר 

 אחרינו באמונים, והודות לכוח רצונו הצליח בכך.

ם הוא צלע בצורה קשה, וסירב בתוקף שנעזור לו. היה נוהג זכורים לי הרבה מסעות ארוכים שבה
 "אני אעשה את הכול בעצמי". וכך עשה. –לומר 

הוא היה  –חן היה בחור חברותי, שקט, אוהב סדר ונוח לרגוז. כאשר האוהל לא היה מסודר 
 הל.הראשון שנתן דוגמא אישית, והתחיל לנקות. באותו זמן כעס נורא על אלו אשר ליכלכו את הא

 היו לו ידי זהב ותמיד נהג לטפל בסדור החשמל.

 התגאה בפלוגה, ובכל מקום היה מדבר עליה בגאווה.

 היה חבר למופת, ולא חסך במאמצים כדי לעזור לחבריו.

היינו ביחד תקופה ארוכה, כמעט שנה, ובכל זאת כאשר אני מביט לאחור, ניראה לי שהזמן חלף 
ובים לגבינו: כגון סיום הטירונות, קורס הסיור, קבלת סמל במהירות גדולה. מאורעות כל כך חש

 סיור, נראים כל כך רחוקים ולא מציאותיים לאחר המלחמה.
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זכור לי בתחילת קורס מ"כים, כיצד חן צופה בחוסר סבלנות לסיומו כדי שיהיה מ"כ בפלוגת 
לא ראה כיצד סיור. אך, בדומה לרבים מחברינו לקרב, הוא לא זכה להגיע ליום מאושר זה. ו

 צבאות ערב מובסים על ידי צה"ל.

חן לא פחד מפני המוות והיה בטוח בניצחוננו. לפני שחצינו את גבול הרצועה, איחלנו אחד לשני 
מזל טוב והצלחה. ואז הוא אמר : "אני לא דואג לעצמי, לא אכפת לי באם איהרג, כי אני בטוח 

ן לאחר המלחמה, קשה להאמין שחן, הבחור שננצח, רק חבל לי על הורי". גם עכשיו, הרבה זמ
העליז, לא יופיע יותר. לא יחזור עוד מן החופשה ולא יספר לנו מה חדש בקיבוצו, להיכן הלך ומה 

 ביקר.

כך יישאר לעד  –אשר יכולים להתגאות בבן שכזה  –כפי שחן לא ישכח לעולם מלבבות הוריו 
 בלבבותיהם של חיילי ומפקדי פלוגת הסיור.

 קשנות וכוח רצון לצד ידידות אמת ונכונות לעזור, כותב שלמה פ.ועל ע 

היה זה באחד מימיו הראשונים של חודש ספטמבר, כאשר פגשתי בו לראשונה כבר מהתרשמות  
ראשונה הצטיירה לנגד עיני דמות של בחור הגון, אהוב על הכול, מוכן להציע עזרה לכל דורש 

 כעקשן שאינו מוכן לוותר. –ובעיקר 

ואכן הוא הוכיח עצמו כחייל מוכשר, שקצר שבחים באמונים ובתחרויות והודות לאלה הצליח 
 לשלב עצמו במהירות וביסודיות בחיי הפלוגה.

כבר בתחילה, אפשר היה לראות כיצד מסוגל להתגבר הרצון העז על הכושר הגופני והיכולת 
ייתה עדיין רחוקה...( מסע האישית. היה זה באחד ממסעות הלילה הראשונים )כשהדרך לשקם ה

רגלי מזורז, שהיה קשה לכולם, אך שבעתיים לחן. עקשנותו וכוח רצונו העז שפיעם בו, להתחיל 
והוא הצליח. לא אשכח את אותה ריצת לילה, בה ספגתי מהלומה,  –ולסיים ככולם, הוכחו שוב 

ה, אני אסתדר יפה תמורת הצעה לעזור לו: "הסתלק, איני רוצה בעזר –צרור גידופים וצעקות 
 לבדי". יתכן שבלבו פקפק, אך השאיפה והרצון שדחפו אותו, לא בגדו בו והוא שוב סיים ככולם.

לכאורה, נראה חן כשקט, צנוע ונחבא אל הכלים, אך ההפך הוא הנכון. הוא היה בעל מרץ, תוסס, 
 ובעל שאיפות לבצע הכול ועל הצד הטוב ביותר.

הרכובים. פגשתי בו בודד מטפל ברכב. זכורות לי אותן מילים,  זה היה כשחזרנו מאחד הנווטים
שענה, כששאלתי אותו למעשיו. "איך אפשר לסמוך עליהם, אני מעדיף לבצע הכול לבד, ואז אהיה 
בטוח שהכול עשוי". ואכן אמונה זו, כי הוא תלוי בעצמו ובכוח רצונו, היא שהביאה אותו להצלחה 

 בכל.

לעזור ולהצליח, מזכירה לי את אחד מלילות החורף הקשים, כשמכונית  הגינותו הרבה ורצונו העז
קטנה נשטפה בזרם מים עז ונתקעה. לא עברו שניות ומספר חבר'ה, וביניהם חן, יצאו בגשם 

השוטף, כמלאכים מן השמים, לעזרה. כך הוא עמד שם, תחת גשם שוטף, כשהוא רועד מקור, 
 התקוע.ולעזור בחלוץ הרכב  –לכוון את התנועה 

אישיותו של חן תאמה בדיוק את הפתגם הידוע: "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו". צניעותו 
 להתחיל, לסיים ולהצליח. –והגינותו, מול מרצו, מעשיו ועקשנותו הרבים 

בהמשך דרכו בפלוגה, התגלה חן כאיש צוות מוכשר ויעיל וכמפקד מעולה. מה רב הצער, שאדם 
 מי ימיו, לפני שעלה בידו לבצע את שאיפות חייו והן היו כה רבות.שופע מרץ כחן נקטף בד

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 בקרב על צומת רפיח 5/6/67נפל ב  טור' אליהו יוסף

 

 אליהו יוסף ז"ל

 החבר'ה. תמיד מחייך, תמיד עם מורל גבוה, יוסף אליהו קראו לו בבית.ג'וזף קראו לו 

לא הקדיש מחשבה רבה לסיכונים. הייתה עבודה  –עת פרצה הסיירת בראשו של הכוח המשוריין 
וצריך היה לבצע אותה וזהו. עד הסוף. עד קץ. מספר אלי עקביה, על ג'וזף, שביצע בחיוך ונועם גם 

 וכפויי טובה.תפקידים קשים 

 אלי. -היו שקראו לו  

יוסי. לא ידע כי שם משפחתו היה יוסף. החברה באוהל קראו לו  –הרב סמל קרא לו לפעמים 
 ג'וזף.

הוא היה הרוח החיה של האוהל, כולו מלא עליזות. מעולם לא סלד מאימונים קשים. "החבר'ה, 
לא היה טוב ממנו  –דיכאון. בריצה יוצאים לאימוני כושר" היה אומר בחיוך, כשאחרים שרויים ב

היה ה"שד " המחלקתי. באימוני הנבחרת ל"קרב חמש" שם לעצמו  –באוהל. במסלול המכשולים 
מטרה להשיג את המ"מ עמוס. ויום אחד אמנם נכנס לאוהל והכריז בשמחה: "היום השגתי את 

 עמוס במסלול המכשולים".

בתחילה, לכוף ראשו בפני המשמעת הצבאית.  אף כי באימונים היה חיל מצטיין, קשה היה לו,
בתחילת הטירונות העיר למ"כ קפדן, שנתן פקודה בטון לא נעים, כי הוא יכול להוסיף לפקודה 

"בבקשה". אך הוא היה מבצע כל אימון בצורה מושלמת ובחיוך על השפתיים בגלל כושרו הטוב, 
 ומשום שראה בכל מאמץ גופני אתגר הראוי להתמודד עימו.

 על לכל, ידע תמיד לשמור על מצב רוח, תמיד לחייך, גם כשכל האחרים שרויים במצב רע.מ

בתחילת קורס מ"כים התנדב להיות אחראי על רשימת התורנויות, תפקיד שגורם לכל אדם 
להסתכסך לפחות עם חצי מן המחלקה. אך גם תפקיד זה ביצע עם חיוך על השפתיים. באותו זמן 

ני המלחמה. מספר תפקידי השמירה הוכפל, יותר ויותר אנשים ישנו עם כבר החלה הכוננות שלפ
נעלים בלילות וג'וזף היה עובר מחייל לחייל ומשכנע אותו שבאמת כבר הגיע תורו לשמור או 

להיות תורן מטבח. כשלא היה מוצא פתרון העדיף לשמור בעצמו מאשר לשלוח חייל ממורמר 
 לשמירה.
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מתוחים של הכוננות, כאשר הפלוגה כבר ירדה לשדה, כאשר היה כבר ברור ובימים עוד יותר 
 לכולנו שתפרוץ מלחמה, ידע לקבל את הדאגות באותן מצב הרוח הטוב שלו.

המלחמה פרצה וג'וזף נפל. הוא נפל ביום הראשון למלחמה. בצומת רפיח, מקום בו נפלו רבים 
 מחבריו.

בתוך קלחת של אש, דם ומוות. היינו המומים מכדי שמעתי, ושמעו יתר חבריו,  –על כי נהרג 
לתפוס את משמעות הדבר. כעת אי אפשר להביע במלים את הצער על מותו. את הכאב, על כי שוב 

 לא נראה את פניו לעולם.

--- 

 ליגנטי, כותב ישי גלעדי.הוא עשה רושם שקט ואינט 

כרתיו היטב. הרושם הראשוני היה באתי יחד עם אלי הי"ד לפלוגה, ובכל זאת עבר זמן רב עד שה 
שקט ואינטליגנטי. רק אחרי תקופת זמן ממושכת של חיים משותפים, למדתי להכיר ולהעריך 

אותו. הייתה בו נדיבות רבה. כאשר הגיעה אליו חבילה היה הוא הפחות נהנה ממנה. הוא חילק 
 שכל השאר ייהנו. –אותה בין החברים, כשעיקר דאגתו היא 

הצעיר היה בעל השקפת עולם מבוססת והושפע מהספרות הצרפתית בגבשו לעצמו למרות גילו  
את הדעה שיש ליהנות בהווה כי ההנאות נוצרו עבורנו ולעולם אין לדעת מה ילד יום... הוא האמין 

 בטוב והיה אופטימיסט מטבעו.

בחבילה עם זאת ידע להסתפק וליהנות ממועט ביותר ובתנאים קשים. חפציו היו ארוזים תמיד 
קטנה שהוא הגדיר אותה כ"קלילה". ותמיד היה לועג לשאר החבר'ה שסחבו חבילות ענק לכל 

סדרה או ניווט. היה בעל כבוד עצמי. אני זוכר התקלות שלו עם מפקד כאשר אמר, והתכוון לכך 
בכל הרצינות, שאליו חייבים לפנות בלשון מכובדת. בזה גרם לכך שמפקדו החל לפנות אליו בלשון 

 "בבקשה" ולא בצורה צבאית מחוספסת.

במשך תקופת מה, סבל מפגיעה ברגליו, ובכל זאת המשיך באמוניו כרגיל בחרוק שפתיים. כרוב 
אבל כלל היה בידיו, לעזור בשקט, בלי כוונה  –בעלי הכושר המעולה, עזר תמיד לנחשלים בריצות 

וטים קרן מאושר כאשר הגיע להתבלט. התברך בכושר גופני נדיר ואהב אתגרים לכושרו. בניו
לסלע, או מכשול שצריך היה לעברו באמצעות חבלים וסולמות. כאשר התבדח באחד מאמוני 
הכשר, וקיבל עונש להקיף את מגרש המכשולים, החל בהקפות לא אבה להפסיקו, עד שחזרה 

קיבל כל הפלוגה למחנה. ורק אז הצטרף אליה. כך נוטל היה את העוקץ מכל תפקיד לא נעים. שכן 
 דבר ברוח טובה, כאתגר ליכולתו.

אלי היה קשור ביותר למשפחתו, תמיד כאשר נשארנו זמן רב בבסיס הצטער רק בגלל אמו,  
שדאגה לו. לפני כל יציאה הביתה, היה מוציא את רוב כספו, שאותו חסך ממשכורתו הצבאית 

 הדלה, לקנית מתנות לאחיו הצעירים.

י כמפקד מעולה, השעורים שהעביר לחבר'ה היו מושלמים, וברי בתחילת קורס מ"כים, התגלה אל
היה מצליח, משיג רבות... מזעזע שאדם דינמי,  –כשאיפתו  -לי שאילו היה הולך לקורס הקצינים 

 אמביציוזי ונהדר כמוהו, נפל בתחילת דרכו.

--- 

 ובשורות קצרות, אך ספוגות כאב, מספר עליו שוקי.

 אליהו, או ג'וזף, כפי שקראנו לו, איננו שוב איתנו.כיצד נוכל להאמין, שיוסף  

האומנם נשארת שם, ג'וזף? והרי לפני הקרב עוד לחצנו ידיים וחייכת את חיוכך הנצחי, הקשוח 
כקלות. חיוך,  –והשלו, חיוך שאיש לא הצליח להוריד מעל פניך, לא מפקד ולא חבר, בשעות קשות 

אותה סבלנות מפורסמת, שסייעה בידך להסתדר עם  שהיה ביטוי חיצוני לסבלנות העמוקה שלך.
כולם על הצד הטוב ביותר, ברוח טובה ובשמחה עצומה. סבלנות וכוח רצון, שדחף תמיד להיות 

 ביו הראשונים, במסע, בריצה ובמסלול.
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דאגת למשפחה תמיד, כאילו ידעת בסתר לבך את העומד להתרחש ואפילו שכחת להסביר לאמא, 
 ות במלחמתנו...שאין מנוס מקורבנ

קשה לעכל את העובדה, שלא נוסיף עוד להתגושש באוהל, לא נצחק יחד בזמן מסדר, או נשמח 
 שבע.-בבלוי ערב גנוב בבאר

ג'וזף! כשם שידעת לאן אתה הולך והלכת בהכרה מלאה ובהבנת חשיבות המעשה, כשם שנשארת  
נזכור  –ן, סבלן, בעל הכרה ורצון עד הסוף המר אותו ג'וזף, כך נזכור אותך. כפי שהכרנוך: חייכ

 אותך פשוט כג'וזף.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 זחלם הסיירים שנפגע בצומת רפיח

  

 והקרב בעיצומו. –עשרה קרבנות  

הזחל"ם ניצת ובער בלהבה כתומה בהירה, ובעשן בנזין שחור מתאבך. שאר כלי הרכב חצו את 
 המוקשים ופניהם אל האויב המתגונן נואשות.שדה 

 

 

 

 

 

 

הג'יפ של גבי עלה על מוקש וכל אנשיו הוטלו אל האדמה סביב. גבי נפגע בפניו מן המקלע שהוטח 
 בו, וכף רגלו רוסקה מהדף המוקש. שאר אנשי הג'יפ שבו והצטרפו ללוחמים.
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-ברגלו. בהגיע הג'יפ של ירקוני כ פניכל ניגש לטפל בו ואח"כ שב אל הג'יפ שלו כשהוא פצוע בכדור
נעצר המקלע לפתע. ירקוני זינק עם העוזי אל תוך החפירה והחל  –מ' לפני התעלה הראשונה  20

וסחט  –מטהר אותה לבדו. פצוע מצרי שהותיר מאחוריו כיוון את הקלצ'ניקוב אל גבו של ירקוני 
העמיסו את המ"מ הפצוע על  את ההדק. לפקודתו של עמוס, התקרב מוקי עם הג'יפ לתעלה והם

הרכב. ירקוני הביט לתוך עיניו של עמוס, חייך חיוך מעוות ואמר "עמוס, זה הסוף". בהילוך 
אחורי יצא מוקי משדה המוקשים, לאחר שניסיונו להשיג מים לירקוני סוכל על ידי צרור מצרי 

ני הועף למכסה המנוע, שנקב את הג'ריקן שכבר היה ממש בידיו. פגז נ.ט. פגע לפני הג'יפ, ירקו
הוחזר בעדינות לתוך הג'יפ. מוקי העמיס קצין פצוע בעיניו מצוות טנק שעלה על מוקש, וכן את 

בורוביל ושלמה אשר היו מוטלים לצד הכביש, על יד הזחל"ם השרוף, כולם האמינו שירקוני 
יה לעשות דבר יחיה. אך הוא לא הוציא את יומו. החיים נגרו מתוכו מהר. מהר מכדי שאפשר יה

 מה.

 

 שרידי הג'יפ של גבי גזית אחרי שעלה על מוקש

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בקרב על צומת רפיח 5/6/67נפל ב  משנה יעקב ירקוני-סגן
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 יעקב ירקוני ז"ל

 להחליט. מספר אלי:ירקוני היה חלק מן הפלוגה. אבל היה לו עולם עשיר משלו. הרבה החלטות 

 –הוא נתן את הכול, כתמיד, גם בסוף, עם אותו חיוך קונדסי 

        חיוך של יודע

 חיוך של יענקלה.

 ונותרו רק הזיכרונות.

 הזיכרונות היפים... המפורסמים... העצובים...

 ונותרו רק הזיכרונות. -

ת מה שלפניהם. אינם מכירים יום קיץ לפני שלוש שנים. חיילים. ילדים שעדיין אינם יודעים א -
 איש את רעהו.

 ודרך השער מתקרבים בשלושה ובולט המוביל.

כחוששים. צעדיהם של חדשים, של לא מכירים. והם עומדים במרכז,  –בצעדים איטיים מהססים 
מורידים מהכתף את הקיטבג הכבד, מקנחים את טיפות הזעה וממתינים. חשים את היחס 

 הדוחה, יחס של וותיקים.

 ואז מחייך המוביל, יענקלה, את חיוכו המפורסם ומיד נשבר הקרח והם הופכים ל"משלנו".

ניווטים מפרכים, ניווטים במדבר, החום מעיק ומכביד נוראות, הזיעה קולחת ומסנוורת את  - 
העיניים, הלשון צבה, הרגלים מסרבות להמשיך והראש מוטה כלפי מטה, ראש עייף ואדיש. 

בעיית הרגליים של  –תק, נושך שפתיים מנסה להמשיך ככולם. ובעיתו ידועה יענקלה מוביל, שו
אנושי לגמור עם -בעיה שכולם הכירוה וכולם כיבדוהו בעבורה. דוגמא לכוח רצון על –יענקלה 

 כולם ואפילו ראשון.

סוף, אין -ניווטים בגליל. חורף, בוץ, גשם, דרכים חלקות, הרים תלולים, סבך קוצני ודרך אין -
 סוף...
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"לא ממשיך ללכת, אתפוס טרמפ". והחברה  –ולפתע, קרוב לסוף, הוא נעצר ובעקשנות ילדותית 
יודעים שהוא ימשיך אתם. והלבטים הנוראים בעיניים, להמשיך או  –אפילו לא מנסים לשכנע 

 הוא אתנו. –להישבר לפני הסוף. ואל לכם לשאול מה יהיה הסוף. הרי זה ברור 

 חורף, תקריות בצפון. ימי הכוננות של -

יענקלה בהדרכה. חלק יוצאים וחלק נשארים. יענקלה בין הנשארים. כולו זועם וזועף ומארגן 
לא. לא מעניין אותו כלום. מקומו צריך להיות איתנו, למה הוא  –שביתות: למה אנחנו כן והוא 

 צריך לקרוא על הכול בעיתונים? למה הוא לא בעניינים?

ממש מסוכן. וכרגיל לאט לאט הוא נרגע, מבין,  –ארוכים הוא מסתובב. לא מדבר עם איש וימים  
 חושב ויודע.

 לבסיס. הכול נטחן, נבחן ונבדק מאחורי זוג עיני פלדה. -

 הוא עדיין צעיר. –היא רוצה להתחתן 

 הוא רוצה לטייל בעולם. –אותו רוצה המשק 

 הוא רוצה לבלות בעיר. –צריך לעבוד 

 התבגרות.-לבטי חיים, לבטי –ארוכים וממושכים לבטים 

שוכב על המיטה, סיגריה מפורסמת ותמידית ביד, עיניים בוהות לנקודה לא מוגדרת בתקרה והוא 
 שופך את ליבו, מנסה לעזור לעצמו בקול רם, מנסה למצוא פתרונות.

 הרצפה.בסוף נרדם, כשהרדיו פתוח והספר על חזהו והסגריה, דולקת על  –וכרגיל 

 והכול הטריד אותו. –לא הוטרד מכלום 

 לא היו כל מחשבות. הכול קר. בהיר וידוע. צריך וזהו, לא למען עצמו, לא בשבילן. –ובקרב  -

 למען המולדת. -

 –למען רחוקים 

 למענך יקירה רחוקה.

 ונותרו רק הזיכרונות

 רק הזיכרונות.

 --- 

 

 

 

וא עבר עמו שנים ארוכות וקשות, שבהן מתחשלת ועמוס, גם הוא מן המחזור של ירקוני, גם ה
 ידידות אמיצה שאין לה תחליף, כותב אליו מכתב אחרון, שאין אחריו תשובה.

 ירקוני שלום! 
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אף פעם לא כתבתי לך מכתב, היינו שני קטבים מנוגדים ותמיד שמרת לי מידה מסוימת של זלזול. 
 ב אליך קצת.אבל עכשיו אחרי שאתה כל כך רחוק, אולי אוכל להתקר

תאר לעצמך שאני צריך לבוא לנען אל ההורים שלך ולספר להם עליך, אתה לא חושב שזה מגוחך? 
במקום שאתה תבוא אל החדר שלהם ותאיר את כל החושך המכביד שמסביבם, שתקפוץ אליהם 
רק עוד פעם, לספר איך ניצחנו "כמו כלום". תזרוק לאמא שלך את בגדיך המאובקים, תקרוץ לו 

בא קריצה של שני אנשים מבינים, אחר כך תספר כמה סיפורים, לצאת ידי חובה, לאח שלך לא
ואחרי זה תסתלק לך משם עם כובע הטמבל ההפוך על הראש )אל תשכח להפוך( לחצר הקיבוץ, 

 לאן שנדמה לך שרק לך מחכים...

מיני חבר'ה  אצלנו עכשיו כרגיל, שגרה אפורה של אימונים, לפעמים בערב נדלקת מדורה וכל 
מתאספים מהחושך להתחמם משהו מהאש, יושבים ככה מסביב שרים קצת, מספרים זיכרונות 

 מהמלחמה ואני מחפש אותך במעגל האור כי אתה חסר לפלוגה הזאת.

באים הנה כל מיני עיתונאים לשאול שאלות, תאר לעצמך שאנחנו גיבורים על חשבונך, הפלוגה 
ת ומרוב זה כבר אין אבק על הכתפיים )אתה זוכר לבטח, ההובי זוכה לכל מיני ליטופים ותשבחו

 החטיבתי לטפוח לעצמך על השכם( שכחו פה את העיקר !

סלח לי שאני כותב לזכרך, זו אינה זכותי ואת דמותך לעולם לא יצליחו לבטא במילים או לקפל 
חוקים של עבודה בחוברת זיכרון. היית עולם בפני עצמו, עם חוקים אכזריים ובלתי מתפשרים. 

 מאומצת, של אהבה ושנאה ושל כנות אמיתית וצרופה.

הצבא הוא מסגרת טובה בשביל אנשים היודעים "לכפוף את הראש". המושג הזה אצלך בכלל לא 
היה קיים, כמה עונשים יכול היית לחסוך לעצמך אילו לא התעקשת עד הסוף להגיד למפקדיך 

אלמלא דאגת להעמידנו בדיוק  –יינו מקיפים אותך בדיוק את מה שאתה חושב. באיזו אהבה ה
במקום המתאים לנו בעולמך, ומצייר לפנינו בצבעיך החריפים, את דמותנו כפי שהיא מצטיירת 

 לעיניך. )היה צריך "עור של פיל" בשביל לקבל תמונה שכזו בחיוך(.

אהבת לדבר, להתווכח, לא הכרתי את הצד הספרותי שבך, אך אני בטוח שהיה עשיר ומלא עניין. 
 לשכנע בלהט, אבל בעולמך הצבאי היו המילים גורם משני...

היו לך רגליים ארורות. בכל ניווט ידענו שאתה הולך על רצון. לא סיפרת אבל אנחנו ידענו. ובכל 
 זאת מעולם לא התפלאנו למצוא אותך בין ראשוני המסיימים.

של חום; בלי מים, בלי סוף. פתאום סיפרת על זוכרים את מדבר צניפים? הלכנו שם פעם בתופת 
אמבטיה של מיץ משמיש קר, שאמא תכין לך כשתחזור )כמו היה הולך בעולמו שלו; כמו רצה 

 להבהיר, להקל עלינו בעולמנו המוגבל, צר הראיה, שלא יכול היה להתעלות מעבר לקושי הגופני(.

למעשה שולח אותך למוות ואיך שזה היה בדיוק היית מ"מ ג'יפים שלי, זוכר איך התלוצצנו, שאני 
 ככה... כשראיתי אותך מקופל ונופל מעל לתעלה, התמוטט בתוכי הכול.

 ירקוני!

זה היה חשוב לי יותר מהכול... רציתי שתצא חי מפציעה זו, והיה במותך מין אכזריות כפוית 
 טובה.

 הייתי שם אחרי זה, ירקוני.

הכול וכבר לא נשאר זכר... כמו שלדי המכוניות השרופות זה כמו בסיפורים. האבק כיסה את 
בשער הגיא. אנשים נוסעים שם עכשיו להתרחץ בים והם אפילו לא נעצרים לכבד את זכרך, אצה 

 להם הדרך ויש עוד שלל רב המפוזר בשני צדדיה.

, אתה יודע, עכשיו זה במודה, כל מיני שירים וחרוזים, שאנשים שבכלל לא חבבת כתבו לזכרך
כל כך הרבה מילים מזוהמות,  –היית מתפקע לשמוע שהפכו אותך לקדוש, אבל ככה זה... בכלל 

ומעשים עוד יותר מזוהמים, מפריעים את הדממה שצריכה הייתה להיות תלויה ועומדת בחלל 
 העולם.
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שגם היא מצטרפת לפעמיים למקהלה, שגם אנו שוכחים, אפורים,  –תסלח לה, לפלוגה, ירקוני 
יום. תסלח לנו, שבאורח כה בנאלי, כולנו נהפכים להיות -ים, חוזרים לטעום מהנאות היוםשגרתי

 לא ראויים למותך.

 בעצם אל תסלח לנו אף פעם.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   בקרב על צומת רפיח 5/6/67נפל ב  חיים פניכלסמל 
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  חיים פניכל ז"ל   

 טהור המוצב בחלקו הסמוך לכביש הסתיים.

-בדרך לכביש עלה גם הזחל"ם של אורי על מוקש. אם כי נסע בהלוך אחורי על גבי "הקוליס" שלו
 בפנוי הפצועים.עצמו. תחת ברד ארטילריה מצרית שהחלה להפגיז "אש על כוחותינו" הוחל 

הם הועמסו על נ.נ. וכל הדרך, כמאה מטרים ומעלה, עד למבטח האספלט המוצק, היה פניכל 
 הפצוע כורע על ברכיו לפני הקומנדקר ומפנה מוקשים ברוחב גלגלי הרכב.

עלה גם חיים לנ.נ. שפתח בדהרה בין הפגזים המתנפצים לעבר נקודת איסוף פצועים.  –על הכביש 
מצע הקומנדקר העיף את האנשים החוצה. היחיד שנהרג מאותו פגז היה חיים הפגז שנחת בא

כשנדמה היה שהכול נגמר.   פניכל. מקרה. מקרה נורא. ודווקא שכבר יצאו מחוץ למערבולת האש,
 חיים פשוט נעלם. ורק מאוחר מאד התברר כיצד מצא את סופו.

 קרב...-המ"כים בטרם...צחוק מתגלגל, טפיחה על השכם, קריאת העידוד של צוות 

 כך נזכר בו יחיאל לשמן. 

כשאני כותב על דמות אדם, שעדיין איני מאמין כי איננו, קיים החיפוש המתמיד, איזו צורה לתת  
לדברים. בשבילי, חיים אינו סתם בחור שעבד איתי בהדרכה וחי איתי בשדה, באוהל וגם בפגישות 

 בעיר.

יכולה לשמש מופת לכל בחור. לך, שגרת, אכלת והתבדחת אני רואה אותו עכשיו, כדמות גדולה, ה
אתו ואפילו רבת איתו, קשה לדמותו כאחת הדמויות שעליהן יספרו כעל גיבורי תש"ח, בכל אופן, 

 בראיה אובייקטיבית, רואה אתה יותר ויותר, כי אכן היה זה בחור מיוחד במינו.

שלו והכנות שבכל מה שעשה הפכוהו פניכל היה אהוב על כולנו. אשר לי אהבתיו כאח. היושר 
 לדוגמה.

הכרתיו בקיץ. התגייסנו באותו יום ויחד הגענו לפלוגה. גרנו באוהל אחד. פניכל הצטיין כבר 
בטירונות, בכושרו הגופני וביכולתו להתחבב על כולם. הספונטניות הכנה, שהתבטאה בכל שעשה, 

 ות.לא פגעה בביצועיו הטובים. כל דבר נעשה במרץ וביסודי
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לא אשכח כיצד היה צועק על המתרשלים, או המתחמקים מעבודת ניקוי האוהל. פשוט לא הבין, 
צעק בכל הלב. היה מאדים כולו  –כיצד אנשים יכולים להעמיד את עצמם לפני כולם. כשצעק 

וכולו סערה. אולם חיש קל היה סולח. מיד היה צוחק, מתבדח ומאמין כי הייתה טעות. אדם 
אדם טוב הוא וכי מעשיו האנוכיים נובעים מטעות; לא הייתה זו תמימות, אלא שהאמין כי ה

 תורת חיים מבוססת, תורה שהשפיעה על הסובבים אותו להתנהג בהתאם לכך.

בניווטים השונים לא ניווטתי עמו, אולם לא אשכח, כיצד בזמני המפגש, היינו שומעים את צחוקו 
תה מעוררת. כל העייפות והייאוש שהרגשת, היו הרם, המתגלגל. השמעתו באותם רגעים היי

 פתאום נעלמים לזמן מה.

תקופת ההדרכה הייתה מן התקופות היפות של כל צוות המ"כים. פניכל קיבל כיתה מצוינת. הוא  
הוביל אותם להישגים טובים במשך הטירונות, שם ביצע בוחן כיתת חי"ר בצורה הטובה ביותר. 

 מקום הראשון בבוחן חרמ"ש.גם בתקופת קורס הסיור זכה ב

ההתלהבות הייתה אחד מסימני ההיכר הבולטים שלו. היינו יושבים באחד מאותם אוהלי 
המ"כים ומתבדחים. אם היית שומע את צחוקו של חיים, צוחק מקרב הלב. היה טופח על שכמך 

 בידו החזקה ומסביר לך כמה הוא מרוצה ממך.

והיא השתלבה בחדות החיים בהרמוניה נפלאה. היינו הרצינות הייתה חלק בלתי נפרד ממנו 
חוזרים מהסרטים השונים ומנתחים את שראינו. הסבריו הצטיינו בפשטות ובבהירות שדברה אל 

לב כולנו. היה מתווכח בכל הלב ומגן על דעותיו בלהט. אהב ללבן נושאים בוויכוחים. בשיחות 
נתקבלו כי היו אלה דברים שנאמרו ברצון  המחלקה היה קם ומשיח דברים קשים בחיילים. דבריו

 לשפר.

ידידותנו הייתה גם מחוץ לצבא. היינו נפגשים, שני זוגות, בערבים, לשם בילוי משותף. זכור לי 
במיוחד ביקורנו ב"קזבלן". חיים התלהב בהצגה ואת התלהבותו לא הסתיר, תמיד אהב לשבח 

ב שזו אחת מאותן תערוכות של הציורים יותר מאשר לבקר. שכנעתיו ללכת למוזיאון, חיים חש
המודרניים בעלי מוצגים מופשטים, שלא דברו ללבו. התערוכה הפתיעתהו בבחירת מוצגיה 

 ויופיים, הוא התלהב, כרגיל. דברנו על המוצגים זמן רב לאחר מכן.

ה. חיים לא אהב לריב, הויכוחים בינינו היו בייחוד באשמתי, רוב המקרים היו עניין של אי הבנ
חיים שחוסר צדק , או פעילות לא ישירה, נראו בעיניו מעשה משווע, כעס. אולם לא לזמן רב, 

 כתמיד.

פרק הסיום בהיכרותנו היה תקופת הכוננות והמלחמה. לא פגשתיו כל העת, הוא היה בצוות אחר. 
תי" הפגישות היחידות היו בזמן אמוני הספורט הפלוגתיים ובערבי הווי. בזמן ה"ספורט הפלוג

היה צוות המ"כים עומד ומתבדח על הנעשה, היינו עושים תרגילי התעמלות, שאך לפני זמן קצר 
היינו מעבירים לחיילים. חיים, לגלג ככולם על ההתעמלות, אולם כשהיה צריך להשתתף בתחרות 

כרץ, או בכל תפקיד אחר, היה שוכח הכול ומבצע את הדבר בכל הלב, כדי לא להכשיל את 
 נמצא. המסגרת בה

ערבי ההווי יכנסו להיסטורית הסיירת, כתקופה בלתי נשכחת. היינו יושבים לילות שלמים, שרים, 
צוחקים ומדברים. ההרגשה הייתה משפחתית, במובן היפה של המלה. לאחר השירים, באו 

המערכונים של בנצי ז"ל, ושוב שרים וחוזר חלילה. פניכל היה מאושר. ראית אותו נהנה בכל חלק 
של המערכונים, שר בכל כוחו בקולו העבה, המזייף מעט, ואחר פורץ בצחוק כשהוא טופח לחבר'ה 

 על שכמם ומשתתף בחינגה הכללית.

ידענו שהפלוגה הולכת לקראת תפקיד קשה, ידענו כי רבים לא יחזרו, אך כולם היו מוכנים. חיים, 
התרגשות לא גדולה, עלינו על כמו כל המפקדים ראה במלחמה פתרון יחיד. את המלחמה קבלנו ב

הכלים וצוות אחר צוות, יצאנו. זכורני, איך עבר על פני, הרים ידו וקרא את קריאת העידוד של 
צוות המ"כים: "בי!" חייך ונעלם באבק. לא ראיתיו מאז, הכול סופר לי. חיים לחם בגבורה, 

הוא הועלה לקומנדקר חילץ את הג'יפ משדה המוקשים, כשהוא הולך לפניו.  –למרות פציעתו 
 כשהוא שומר על קור רוח וזוכר לקחת את נשקו, לאחר מכן נעלם.

איני יודע כיצד לסיים. קשה למצוא מילים לסיום שאינך רוצה להאמין כי בא. המחשבה היחידה  
העולה בי עכשיו היא כי אהבנו אותו. ואולי לקחנו יכולת אהבה זו ממנו, אדם שאהב אנשים, אהב 

 אחיו וחברתו.את הוריו, 
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 אהב את החיים.

--- 

 זוכר אותו כסמל מצטיין וכחבר. –ומפקדו שלומי  

כואב הלב ואין ניחומים, על מפקד טוב כחיים, שנפל תחת אש הכדורים, והקריב חייו למעננו.  
כמה שהחיילים העריצו אותך, לו ראית את חיילי כיתתך, באיזו שמחה ונאמנות היו  –חיים 

 יך.מבצעים את פקודות

שומעים מלה ממך, וללא שום היסוס ופקפוק, כשחיוך על  –לו ראית, כן, ודאי ראית, כיצד חייליך 
הפנים, היו פועלים. הם לא בחנו אם אתה עצמך התגלחת, או צחצחת נעלים. הם לא חיפשו זאת 

 בך, מספיק שאמרת להם לעשות זאת.

ת הנעורים שבך, אל המרץ והרצון זוכר אני כיצד בחרתי אותך למ"כ במחלקתי. נמשכתי אל שמח
לפעול ולהצליח. ואכן הצלחת. קבלת קבוצת חיילים, ידעת ללכדם, לארגנם ולהפכם לכתה 

מושלמת. ואין פלא שכיתתך זכתה תמיד במקומות הראשונים בכל הבחנים והביאה כבוד לפלוגה, 
 ובעיקר לי ולמחלקה. התגאיתי בכם, כי הייתם הטובים מכולם.

כתה ללא מפקד וללא רועה. לו ידעת כמה אהבנוך, אני ושאר חיילי ומפקדי הלכת והשארת 
 המחלקה.

זוכר אני, כיצד היינו יושבים ומנתחים את סוד הצלחותיך, והיינו מביאים אותך לדוגמה לאחרים, 
 כמפקד שהתייחס לעיקר והוציא את העיקר.

 ניתן לעשות.כיצד היית דואג לחייליך, וכל בקשה של חייל היית עושה את כל ה

ורק בערב, כשיום האימונים תם, וכל ההכנות למחר הושלמו, היית בא אלי. ובפשטות, בלי שום 
גינונים וסיפורים, בקשת לצאת קצת להתבדר, היו ימים, שאני ביקשתיך לצאת ולהתבדר, או 

 לנסוע הביתה יותר מוקדם. הרגשתי שאני חב לך זאת, עבדת קשה ובמסירות לא תיאמן.

פקד בשרות סדיר, לא ראית את עתידך בצבא, דברת תמיד על למודים, ואף הספקת לעבור היית מ
 בחינות מוקדמות. ולמרות זאת, ראית את שירותך בצבא, כאתגר שיש למלאו עד הסוף.

אבד לנו בן יקר, אשר גם בהיפצעו, לא איבד עשתונותיו, וניסה לפלס דרך משדה מוקשים, כשהוא 
 גורר את רגלו.

הוא לא ימשיך לחייך ולטפוח לנו על  –יך לכל, ועודד כל אחד שרוחו נפלה בו. ועתה תמיד חי
 השכם. ואיך נתעודד?

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

ההפתעה האיומות כשמכל עבר -צומת רפיח גבה מס דמים כבד מן הפלוגה. אולם לאחר דקות
שצפה אליהם האש הלא צפויה, המדהימה, מרגע שהחלו בהסתערות מול הכביש ימינה, לא נפל 

איש, פרט לירקוני. אין לדעת כמה חיילים הצילה החלטתו של אורי להסתער דרך שדה המוקשים, 
ת לאחור על כביש מוכה ארטילריה. הצוות של אלי, שהתקדם כל העת במקום לעצור ולפנו

הגיע למרגלות גבעת היעד הנמוכה בעת ובעונה אחת  -בחולות, במרחק, מימין לכביש ובפרישה, 
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עם הצוות בפיקודו של אורי. למשקיף מרחוק עשוי היה להראות כי הייתה זו התקפה מתואמת 
צעה למופת. אך למעשה היה זה פועל יוצא מתנועה ובו –של שני הצוותים, שתוכננה מראש 

 מאובטחת, שאורגנה מספר ק"מ קודם, כשאיש כלל לא חשש כי הצומת מוגן.

יונס עם -הצוותות התארגנו מחדש לתנועה. הגיע גם הצוות השלישי, של בועז, לאחר שחצה את חן
 גדוד הפטונים.

והשני בפיקודו של אלי. השטח הופגז  בגלל האבדות נחלק הכוח לשני חלקים: האחד בפיקוד עמוס
 כל העת.

לבב )אשר רבים בפלוגה חשבום למתים( בפינוי פצועים של -באותו זמן עסקו מוקי, אסא ומוטי בר
 הסיירת ושל כוחות אחרים לעבר תחנת הרכבת, שם נקבעה נקודת האיסוף.

ומהאבדות הכבדות. עציוני ישב ובינתיים, בצומת, היו רבים מן החיילים המומים מן הקרב 
איש...  40מדוכא, ללא הגה. בנצי צור אמר ללשמן בקול רועד, נדהם: "אתה יודע, הרגתי אולי 

איש... אתה יודע מה זה..." שאול שאבד את כובע הפלדה שלו במהלך הקרב ומצא היכן  40אולי 
מנסה לעודדם, להחזיר שהוא כובע סומבררו אוסטרלי רחב שוליים, היה מסתובב בין האנשים ו

להם את הרצון לפעול, להתקדם. "עזבו את המתים" אמר, מבלי לדעת כי לו עצמו נותרו שעתיים 
 לחיות, שעתיים בלבד. "עשיתם עבודה לא רגילה".

נתנה פקודה לסיירת להוביל לשייך זוויד והג'יראדי והפלוגה עלתה לרכב ופתחה בתנועה על 
 הכביש, והטנקים אחריהם.

אשר נע לקראת השריון  34-עריש פרוש כעת גדוד מוגבר של טי-ידעו כי ביניהם ובין אל הם לא
יונס. כוח זה, כולו, הושמד במהלך ההתקדמות -עריש ברגע שנודע על הפריצה לחן -הישראלי מאל

 לג'יראדי, על ידי גדוד הצנטוריונים.

דיונות שקטות, שצמחי מדבר  זוויד, זהו ריכוז זעיר של בתים ומגדל, שממה אפופת-שיך –היום  
מעבר הג'יראדי אינו אלא סוללת חול גבוהה מנגד לכביש,  –גדלים עליהן, זעיר פה זעיר שם. כיום 

חוליות שפופות המתמשכות בעצלתיים לאורך רצועת האספלט קילומטרים אחדים, שרמן אשר 
הולכת בחולות צריחו שרוף, קנה תותחו מזדקר בזווית מוזרה ותובה שלו החרוכה מתכסה ו

-סופיות הנעלמות לאיטן מתחת לחול הלבן המתעופף לו בשלווה, נוצות-נודדים. תעלות קשר אין
ה זה אלפי שנים על תסינוצות שקטות מאוד, ברוח היבשה של המדבר והמכסה הכול, כשם שכ

 שרידי צבאות עתיקים שחלפו פה כצללים.

לו הג'יראדי היה מוצב אימתני, סומר קני זוויד מפקדת הדיביזיה השביעית ואי-אז הייתה בשיך
נ.ט., רוחש טנקים מחופרים וחטיבת חי"ר שלמה, שכל תפקידה כולו לא היה אלא פקיקת כביד 

 אספלט, שהתפתל אל בין המלתעות המושחזות לאורך של כעשרה ק"מ רצופים.

לצומת, על מנת באמצע הדרך לג'יראדי הופנה גדוד הפטונים וצוות הסיור של אורי ועמוס בחזרה, 
לסייע לצנחנים של רפול בכיבוש המוצבים הדרומיים. הצוות של אלי והצנטוריונים בעקבותיו 

המשיך בדרכו, כשהתקדמותו מתעכבת קמעה בשל הטנק של דינור, אשר נפגע בקרב על הצומת 
 וצלע לאיטו.

'יראדי נמשכה. בשייך זוויד התארגנו אנשי הכוח שנית, לאחר הפוגה קצרה, וההתקדמות לעבר הג
ממש לפני המייצר יורד הכביש מרכס לא גבוה אל קרקעיתו של ואדי ומתעקל ימינה. מול העיקול, 

מ' חומת דיונה גבוהה, החולשת על העיקול  300-במקום זה, מתנשאת מעבר לוואדי, במרחק של כ
 ר.וכן על קטעי הכביש לפניו ואחריו. מצד ימין לכביש נמשך המוצב לעומק ולאורך הצי

הג'יפ של אלי הופיע ראשון על הרכס המשופע של לוע הג'יראדי. אחריו נסע הג'יפ של קורנבליט 
 ואחריהם מספר צנטוריונים.

המוצב נראה שקט עד להתמיה. לא נראו חיילים וצריח הטנק על הדיונה ממול היה דומם. "ודאי  
משיכו היישר פנימה, נטשו הכול וברחו" חלפה מחשבה אוטומטית בראשם של הסיירים. הם ה

 סוקרים בעיניים מאומצות את המוצב, שכעת אפף אותם מכל עבריהם. 
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תעלות מספר הגיעו עד לקרבת הכביש ממש, מתמשכות בעקלתון מפותל לאורכו. מבלי לדעת את 
התקדמו הג'יפים והטנקים עד שנתקלו באש מהצדדים. הם המשיכו,  םמאחוריההמתרחש 

 משיבים אש לכל הכיוונים. 

הכביש התפתל, עלה גבעות וירד ובלתי אפשרי היה לראות את המתרחש לפנים. מעבר לכל סיבוב 
צפתה להם הפתעה. עם כל מעבר רכס נמוך עלולים היו להיתקל בשריון או בנשק נ.ט. מוסווה. 

וגבוה מעל, בשולי הדיונות, היו מצדיות בטון קטנות, שקטעי כביש ארוכים היה לגביהן שטח 
 יאלי.הריגה איד

. ואכן, המצרים היו מופתעים מכדי לפעול ביעילות כחרק מהירות וכוח אש יכלו להציל את ה
מלאה, אם כי בקצהו השני של הג'יראדי הבחינו האנשים, שכמעט ולא היה רכב שלא נפגע. אך 

 שום כלי לא נעצר.

, מבלי לחשוד כי בינתיים הופיע מעל לוואדי, בפתחת הג'יראדי, הטנק של דינור, שהתנהל בכבדות 
החל יורד בכביש לעבר העיקול, צולע על זחל אחד, בעקבות הכוח שכבר עבר  –משהו לא כשורה 

לפניו. בהגיעו לוואדי למטה, לפני העיקול ממש נפגע הטנק מפגיעת פגז במזקו"ם השמאלי ונשאר 
ף במקומו על עמדו. הג'יפ של שאול התקרב מאחור ונעצר לשמאל הטנק, בצד הכביש. שאול הזדק

ופנה אל דינור כשהוא רוצה לברר איזו עזרה דרושה לו, אך בטרם הספיק להוציא מילה נפגע הג'יפ 
פגיעה ישירה מפגז נ.ט. שכנראה היה מכוון אל הטנק התקוע. הג'יפ החל בוער. שלושת הסיירים 

מכשיר מתו באשר היו: שאול במבט מופנה אל צריח הפטון מימינו, יורם אבולניק עם אוזניות 
הקשר על ראשו, בוחן את המוצב שלפניהם. ובנצי צור, כשידיו אוחזות בהגה ומבטו נעוץ בריכוז, 

  קשר מפותלות. -ברצועת האספלט המתפתלת שלפניו ובגבעות החול העדויות סרטי תעלות

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 מתחמי הג'יראדי בקרב על 5/6/67נפל ב  משנה שאול גרואג-סגן

 

 שאול גרואג ז"ל

 על שאול גרואג, מ"מ הג'יפים, מספר נדב אילן:

...הג'יפים התקדמו בתוך ברד זלעפות בלתי משוער של פגזים וקליעים כאשר לפתע חלפה כבזק  
"הג'יפ של שאול נפגע מפגז וכל הצוות נהרג..." מכה נוראה ומדהימה. כולנו השמועה האיומה: 

קפאנו במקום מבלי יכולת להאמין, שאול אשר כה בז למוות, אשר גבר תמיד על הכול, הגם אותו 
 השיגה אש האויב? ועכשיו אני מנסה להחזיר את הגלגל בשנתיים אחורנית:

ומפוחדים, זה עתה ירדנו מהמשאית אשר הבאתנו מבסיס טירונים ירוקים  –אנו במחנה נתן 
קליטה ומיון. יום ראשון חלף עבר, והנה נשמעות צפירות מכונית אשר הביאה את הקבוצה 

השנייה של הטירונים, אחרון קפץ בחור גבה קומה ורחב כתפיים, על כתפו נשא את ה"קיטבג" 
רגש וקולו עולה ברמה על קולותיהם הכבד בקלילות מפתיעה וכבר היה רץ ומסתובב, צועק ומת

של שאר החיילים. ממבט ראשון נראה בחור זה כ"שוויצר" וכדברן גדול אך במשך הימים הבאים 
נוכחנו שטעינו וההפך הוא הנכון. בערב עת ישבנו מתביישים וחוששים לפתוח פה, היה זה שאול 

 אשר קולו, קול בס החזק נשמע ראשון אליו הצטרפנו כולנו.

יים הראשונים ישבנו בבסיס, חיכינו לשאר הטירונים. בינתיים העסיקונו בהקמת המאהל, בשבוע
בסיוד ובצביעה. אנו אשר מושגנו הראשוני על ה"סיירת" היה שונה הופתענו והתאכזבנו כ"סיירים 
לעתיד" מהעבודות "השחורות" אשר הוטלו עלינו. יומיים לפני כן התהלכנו כשראשינו היו בעננים 

אילו שחו מטה. הכול רגזו "קיטרו" וקיללו ורק אדם אחד הלך זקוף קומה, עבד במרץ ועתה כ
ושר. אם האחרים עשו את עבודתם בעצלנות בולטת, היה שאול במקום לנוח באוהל ממשיך 

עבודתו במשנה מרץ כאילו לתענוג לו כל העבודה הזאת. לשאלותינו: "שאול מדוע אינך נח? מה 
אלו? ענה בכעס: "וכי לא עבודות חשובות הן? הרי מישהו מוכרח  החריצות בעבודות שחורות

להקים את המחנה והרי ביתנו הוא זה!" ושב לעבוד ולשיר. וראו זה פלא כולם שבו לעבוד במרץ 
ואף ה"קיטורים" שכחו. השבועיים חלפו עברו, המחנה הוקם וקשה היה לזהותו כמחנה אשר 

 מצאנו בבואנו לכאן.

להבות, בבוקר ריצה, אחרי הצהרים ריצה ולפני לכתנו לישון כתוספת "ריצת הטירונות החלה בהת
לילה טוב". לשאול בעל הגוף המגודל לא דאגנו ואולי אף רבים היו החוששים מפני מתחרה רציני 
זה בריצות ובמסעות, אך לא, שאול מעולם לא היה בין הראשונים ולהיפך תמיד רץ היה בסוף אך 

לחלשים ולמפגרים, תמיד דחף, משך או סחב רובה או תרמיל נוסף והיה לא כושל היה אלא עזר 
מעודד כשתמיד בפיו הזמר, לעולם לא חדל היה לשיר בריצות, שאול אהב ריצות ומסעות קשים. 

תמיד היו ה"חברה" מגיעים לרגע המשבר הקשה וכל אחד היה מהסס אם להפסיק או לא, הייתה 
 "הלו, סיור" וידענו –נשמעת צעקה 
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כי שאול הוא וכאילו יד נעלמה דחפתנו קדימה ובמשנה מרץ המשכנו ריצתנו. יום אחד כאשר 
תרגלנו על מגרש המכשולים והמאמץ היה קשה במיוחד כשל שאול והיה שוכב על הקרקע כולו 

חיוור ומעוות בהחזיקו את רגלו, אך מיד התגבר, קם והמשיך עם כולם ולא ידענו מה לו עד אשר 
שאול סובל ממניסקוס קשה בשתי ברכיו. נודע לנו שכאשר התגייס לצבא  –ה הגעתנו השמוע

הוחלט לשלחו ליחידה לא קרבית, אך שאול עקשן על שלו עמד ובסופו ניצח, והרי הוא חייל ככולם 
אינו משתמט, אינו מפגר ואף נחשב בין החיילים הטובים ביותר. אז עלתה הערכתנו כלפיו פי  –

יאורטיים הצטיין, תמיד ידע לענות, לשאול והיה בין החיילים שבעה. אף בשיעורים הת
המצטיינים בפלוגה. במשך הטירונות הסתבך שאול לא אחת בוויכוחים עם מפקדים אך לא מתוך 

רצון לנגח, להפריע או להרוס, אלא משום שתמיד היה מופיע להגנת אחד החברים שלדעתו נענש 
 היה זה מתוך התנגדות למפקד זה או אחר. שלא בצדק והיה עומד לימין החייל, גם אם

שאול לא היה בחור שטחי, תמיד בירר, שאל, התעניין עד כי ידע את הדבר על בוריו. ואם היה 
מפסיד שיעור כתוצאה מעבודת מטבח או סיבה אחרת היה שאול ממהר להתעניין עד אשר ידע את 

 השיעור כאחד החיילים שנכחו בשיעור.

ולם לא נראה סר וזעף, תמיד חייך, תמיד חייך, תמיד שר ולעולם לא התנכר כן, כזה היה שאול, לע
והתנכל למישהו. היה מלא מרץ, יוזמה והתלהבות. לפעמים היו החברה מעירים לו: "שאול 

 תפסיק להתלהב כל כך, אל תהיה כה ברברי".

זוכר אני  גרתי אתו באוהל אחד משך תקופת הטירונות וכן קורס סיור ב"אוהל שבע" המפורסם.
כשהייתה מגיעה חבילה למישהו מיד היה שאול לוקח ומחלקה לכל דיירי האוהל, כאשר היו 

"חברה, עזבו  -שהחבילה שייכת לפלוני ואין לקחתה ללא רשות, היה משיב  -מעירים לו על כך 
 שטויות. הן זה שייך לנו לאוהל שבע".

פסת נעלים, מדליקה )מחוסר נרות( בסדרות, עת כולם כבר נמים את שנתם, היה שאול לוקח קו
ולאורה, היה יושב ומנקה את נשקו אחר הירי, משמנו ומכינו ליום הבא. שאול היה תמיד מארגן 

"שאול נגן מעט" היה תמיד  –ערבי הווי רועשים ושמחים. בידענו כי שאול מיטיב לחלל הפצרנו בו 
 משיב בשלילה, לעולם לא רצה להתבלט כסוליסט.

כשהתלכדנו, והיינו קרובים יותר איש לרעהו היה שאול לוקח את חלילו ומחלל, אך מאוחר יותר, 
לא באופן רגיל היה מחלל. תמיד היה ממציא פטנטים והמצאות, והנה מנגן רק בפיית החליל 

 ומפסיק, והרי כבר מנגן בחלקו השני של החליל.

ל. הנה חלפה עברה כן תמיד היה שאול כה שונה ואחר מכולם אך כה חביב ומכובד על הכו
הטירונות, התחלנו קורס סיור, שאול כתמיד התלהב והתרגש והיה לומד בשקדנות וכבר חיכה 

בקוצר רוח ליום בו יקבל מפה ויתחיל ליישם את כל אשר למד. תמיד הלך בראש חולייתו, כאשר 
ר את הקצב "אין זמן, צריך להגבי -רגל אחת כמו נגררת אחריו בידיו מטה והוא רץ קדימה באמרו 

 כדי לעמוד במשימה ולהגיע בזמן".

 

--- 

בעת חופשותיו בביתו היה לוקח מפה ומימיה, והיה יוצא לנווט ולהכיר את הארץ, תמיד היה חוזר 
עייף ורצוץ להמשך האימונים. לעולם לא יכול היה לשכב בחוסר מעשה, "לבזבז זמנו בשינה", כפי 

 שהיה אומר תמיד.

קורס מפקדי סיור, אשר הופסק לא אחת ע"י כוננויות פתע, שאול היה תמיד הקורס נגמר והחל 
חגורו  רציני בכל אותן כוננויות שכבר הורגלנו להן ולא הקפדנו בהן. תמיד היה מכין את נשקו, 

 ותחמושתו, והיה מוכן לקרב, "למען הוכחת עצמנו פעם" היה אומר.

 ם בג'יפ או בזחל"ם על הצד הטוב ביותר.בקורס הצטיין שאול כמפקד, וידע לשלוט באנשיו א

רק חולשה אחת הייתה לו, תמיד היה מרושל, בגדיו מלוכלכים ומוכתמים בשמן, ולעולם לא שם 
לב להופעתו החיצונית. זוכר אני באחד מימי הכוננות עת כבר היה קצין בהעירי לו "שאול, קצת 

 שיו מלחמה ואין זמן לשטויות כאלו".דוגמה לחיילים" היה פוטרני בתנועת יד ואומר: "עזוב, עכ
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הקורס נגמר ואנו הלכנו למבדקי קצונה. שאול לא הצליח בהם, נעלב ונפגע קשות אך לאחר 
שהיה  –הלך לקורס. פעם פגשתיו שהיה כבר בקורס הקצינים והוא אמר לי  –שסודר הדבר על ידו 

כיח לו עד כמה טעה. את רוצה לסיים את הקורס בציונים טובים, ללכת אל הבוחן שפסלו ולהו
 הקורס אכן גמר בהצטיינות אך כמובן שלבוחן לא ניגש, לא היה זה באופיו לעשות מעשה כזה.

 שאול חוזר לפלוגה כקצין ומתמנה על המחלקה המבצעית.

 מתמיד שאף לפעולות, נווטים, ומבצעים מסוכנים.

ם, הוא יצא בלב שלם כפי והנה פרצה המלחמה ושאול כמובן קיבל את הפיקוד על מחלקת הג'יפי
שהתבטא: "המלחמה היא מלחמתנו, ובשבילנו היא שאלת חיים, ואנו נעשה את עבודתנו על הצד 

 הטוב ביותר", אמר וכך עשה.

שאול לא חפש את המלחמה, אך הלך לקרב מתוך הרגשת ההכרח, מתוך חובה לאומית ואישית 
 גם יחד. הוא היה מסור בכל לב לעניין אשר לשמו יצא.

 יהא שמו זכור לנצח בין גיבורי ישראל.

  

 שאול האחד שלא ייתן לפול, כך זוכרו בועז אמיתי

מעוותים  –עשרות זוגות רגלים עולות ויורדות בקצב. עשרות עיניים בולשות מחוריהן. הפרצופים  
הגב; ממאמץ, הגרון ניחר, הפיות נושפים, הריאות חושבות להתפוצץ. זיעה נוטפת ויורדת לאורך 

 הרצון עוד יותר. –המאמץ הרב 

 אינו יכול לשאת את המאמץ, חושב להיכנע. –אחד כרע נפל  -

 "אל תיתן ליצר לגבור, אעזור". –מצווה הוא להמשיך  –"קום בחור"  -

 "אמשיך". –אומר הבחור בזהותו את הקול  –"תודה שאול"  -

חף. והבחורים יודעים שיש אחד שלא ושוב מתעוות הפרצוף והגרון ניחר, הפה נושף, אך הרצון דו
 ש א ו ל . –ייתן ליפול 

מעט  –גבה קומה היה שאול, גופו בנוי איתן, מצחו גבוה ועיניים לו שותקות. למען האמת 
מזלזלות. מישיר היה עיניו אליך, וכמו היו אומרות: "דרוש שיפור!" ולאחר מכן: "אתה לא 

 חושב?"

האמת שאחרים לא העזו להביע והצדק שחבריו לא ראו.  ישר היה שאול ורודף צדק. התגלמו בו
התגלמו בו הקיצוניות וחוסר הפשרנות, מתוך הכרה. נוטה היה להתמודד עם הבעיות הגדולות, 

והקטנות לא עניינוהו, אם כי הכיר בהן. "תנו לי אתגרים" היה נוהג לומר בכובד ראש, וכולנו אכן 
 הכרנו, שכך הוא.

אהבת המולדת. גלומה הייתה בו, בשאול, אהבה  –שהייתה לו לעמוד אש ועל הכול האפילה אחת, 
זו שלא ידענו מהיכן שאב אותה. רצונו לשתף אחרים ברגש זה, נתקל בחוסר הבנה לעיתים, מכיוון 
שכה אדירה ומלאת מסתורין הייתה. ואדיות, סלעים, צמחים ומפות, היו ממלאים את ישותו של 

עת נווטים כששפתיו מעלות בת צחוק, ספוק ניכר על פניו, וכל כולו שאול, והיית יכול לראותו בש
 מלא את הטבע. כמו אומר "תנו לי מפה ומימיה ואראה לכם גדלו של עולם".

שאול מיעט לספר על עצמו. כשהיו יושבים בחבורה והספורים קולחים והחבר'ה מלהגים, היו 
תכניותיו, פטר: "דעו לחיות את ההווה כמו העיניים דוחקות בו, בשאול, לספר על עצמו, על עברו ו

 שצריך, ולאחר מכן דברו על העבר והעתיד".

 כה קרוב נראה לעתים, ועם זאת רחוק מכולנו אלפי מילין.
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מנהיג היה שאול, בכל רמ"ח איבריו. ואנו הרגשנו עצמנו נסחפים אחריו, כבתוך סופה הסוחפת כל 
 דבר בדרכה.

 נת הסובבים אותו להבין כיצד זה נגדע.כה חזק היה בחייו עד שנסתר מבי

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתחמי הג'יראדי בקרב על 5/6/67נפל ב  סמל בנצי צור
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 ציון צור ז"ל-בן

הכוננות הארוכים, בפגישות ליד המדורה, היה מחקה והיה שם בג'יפ, גם בנצי צור. בנצי, שבלילות 
את אורי וגורם לחבר'ה לצחוק שעות שלמות, בנצי, שהייתה לו תיאוריה מיוחדת איך חוצים 

 –כך ימינה, לראות אם לא באה סירה -וואדי בשעת ניווט בנגב: מסתכלים קודם שמאלה, אחר
 עם ה"ווינקר" לפני כל פניה של הג'יפ. וחוצים... סמבצור, שהקפיד תמיד, במרחבי המדבר, לאותת

הוא כבר התקבל למעשה ללהקה צבאית, נזכר גיטליס, מבכירי הסמלים במחלקה המבצעית, 
 אשר התגייס יחד עם בנצי ליחידה.

בנצי החזיק בארנקו פתק המאשר קבלתו ללהקה צבאית. הוא היה גאה בזה שהתקבל, לא ידע  
 כמה גורלי פתק קטן זה.

בטירונות שהיה ידוע  7מרכז, והיה רגיש מאד לגבי התגובות של החבר'ה. החל מאוהל תמיד היה 
ב"רינדולים" שלו בשעת מסדר הבוקר. ולמה "רינדלו?" מפני שבנצי עשה שם תנועה. או אמר 

 משהו, שמלא בצחוק את פי כל יושבי האהל.

יותר קלה. בנצי ידע להעלות בניווטים, כולנו רצינו ללכת איתו, כיוון שידענו שההליכה עמו תהיה 
את המורל גם ברגעים הקשים, כשלכולנו לחצו היבלות ברגלים והיו לנו עוד שלושים קילומטרים 

 –ועוד יומיים הליכה נוספים. בבוחן סמלים, הלכנו אתו, פניכל ז"ל, אסא ואני. שרנו כל הדרך ו 
ם, הביא קטעים מהופעתו. כך בנצי, שהייתה לו הופעה בב"ש, בתור "בובי בן צור" במסיבת פורי

 שלא הרגשנו שאנו הולכים כלל.

לא הייתה מסיבת סיום, או סתם ערב ליד מדורה, שבנצי אפילו מבלי שירצה, הפך להיות המסמר. 
"סמבצור". יום אחד, כתב לנו הצהרה. בחדר האוכל, בזו  -היינו צוחקים עליו שהוא סתם ג'ובניק 

חודשים בלבד אשרת בתפקיד סמב"ץ במקרה הגרוע  7ה שעוד רב"ט צור מצהיר בז -הלשון: "אני 
 ביותר!!!. עדים: פניכל, לשמן, גיטליס. הוא טעה בששה ימים.

 

 

 

אז הדוגמה הייתה בנצי" כותבת נירה, הפקידה  –כשהייתי אומרת איזה חבר'ה נחמדים יש לנו  
 הפלוגתית.
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המלחמה עדין לא חדרה  –במלחמה. יותר נכון לא הייתי  –בכלל  לא ראיתי איך בנצי נהרג. 
בנצי נהרג.  -ולפתע ידענו ש  -לתודעתי, כאותו בוקר שני של הקרבות. הייתה אך ראשית בוקר 

 הוא תמיד עדיין ישנו. –בנצי  –כשזה נוגע ל  –אבל גם אז, וגם עכשיו  –תמיד אומרים "איננו" 

וזה סימן שהוא  –ולה לשפוט אותו, לטוב ולרע אני חושבת עליו כאילו הוא אדם חי. אני עדיין יכ
 עדיין ישנו...

 ראיתי את הג'יפ שלך, ב נ צ י.

נסענו, נסיעה של טיול, בכביש השחור ההוא בחולות סיני, ואז הראו לי את הג'יפ שלך. אנשים 
מסתובבים שם ומציצים על כלי הרכב והטנקים כעל מוצגי ראווה. העשב הקטן מכסה על סמני 

רוחות הנושבות על הדיונות מביאות חול דק ומכסות, ושוב נושבות ומביאות ומכסות... הקרב וה
וגוררים את שיירי הפלדה לבתי החרושת ותחתה נשארים סימנים שחורים שגם הם עתידים 

להתכסות; ורק עורבים יש. הסתכלתי בג'יפ. צריך היה להסתכל טוב מאוד בכדי להבין שאי פעם 
 צ י , שעצם שמו סותר כל כך את מראה הג'יפ... ישבו בו, שישב בו ב נ

שהוא לא  –בנצי, משהו אחר עובד עכשיו ב"סמבציה" שלך. לא, אין לי דבר נגדו אישית, אלא זאת 
בנצי היה מושג -בנצי, "סמבצי". ו-משום שסמב"ץ זו מילה נרדפת ל –יכול להיות לעולם סמב"ץ 

 בנצי ולא לאף אחד אחר.-שהכוונה לזה היה ברור  –של סמב"ץ. שרק אמרו "סמבציה" 

יש לו מזל, לעובד במקומך, שאינו עובד בדיוק באותו חדר שלך, שאינו ישן בדיוק באותה פינה  
 אחרת אולי היינו שונאים אותו אפילו... –שלך 

 –קופצת, משתוללת, באה והולכת. כשהיית נכנס למשרד בבוקר  –היית רוח אביב. רוח בכלל 
חה, מסלק את העצב, הכעס. אני זוכרת, כשרק באתי, ואתי הפקידה עוד היית מביא את השמ

הייתה, פעם היא נורא כעסה עליך. אני בטוחה שהיא לא הבינה כמה זה נפלא, ההשתוללות הזאת 
שלך, והיא כעסה. שמת את גליל נייר הדבק בעיניך כאילו הוא שפופרת ראיה של דוקטור והלכת 

.. וכמה שצחקנו אנחנו. גם עכשיו אני צוחקת כשאני נזכרת בזאת "לבדוק אותה". איך היא נעלבה.
ואני שוכחת בכל פעם שזה כבר עבר, ולא ישוב. כשבפעם הראשונה גיליתי את ה"פסיכי", אחרי  –

ואז  –זוכר איך רציתי שתציג לי אותו? לא רצית ואני נורא בקשתי  –הרבה הצגות אחרות שלך 
בכלל לא צריך לתאר איך הוא היה  –נראה בצורה כללית" אמרת: "טוב, רק אראה לך איך הוא 

היה  –כמה שכולנו צוחקים  –צחקתי עד כלות הכוחות. אח"כ כשגילית כמה אני צוחקת  –נראה 
 צריך רק תנועה אחת כדי שכולנו נפרוץ שוב בצחוק...

ד, אליך, היו גם שיחות רציניות. הייתי באה, לפעמים בדיכאוני במשר –ומתחת לכל הצחוק הזה  
לשבת ולדבר, וגם לספוג רוח טובה. היינו יכולים לדבר המון, ממש אי אפשר היה להאמין שמתחת 

יש גם בנצי כל כך רציני ומבין. פעם היו בעיות עם איזו בת אחת. אני  –לבנצי הכספית, הליצן 
הנה זוכרת את היום הראשון, כשחזרת לפלוגה אחרי חופשת השבת ואמרת: "כל כך טוב לחזור 

 בלי כל הבעיות של הבית... שקט וקל על הלב"!

 –אפשר היה ממש להתאהב בפלוגה כשהיו בסביבתך, כן באמת. כשהייתי חושבת על ה"פלוגה" 
בנצי. כשהייתי אומרת: איזה חברה  –ובראש וראשונה  –זה היה בגדר כמה אישים שציינו אותה 

בנו וספרת לי על הסרט "גבר ואשה". אני בנצי". ופעם יש –אז הדוגמה הייתה  –נחמדים יש לנו 
זוכרת את המשפט שאמרת בקשר לכך, אמרת: "כשיוצאים מהסרט יש רק את ההרגשה הזאת, 
ושאלה המנקרת: למה להם כל כך טוב? למה רק להם מותר?" ראיתי את הסרט, בנצי. זו בדיוק 

 השאלה שרוצים לשאול.

ים כולם ובנצי היה נשאר, כי היה "איש ופתאום באה הכוננות. תמיד, בכל פעם שהיו יוצא
 –המשרדים", הוא היה מתרוצץ ומנפנף בידיו וצועק: "אני סמב"ץ! אני סמב"ץ! למה אני סמב"ץ? 
אבל הפעם הוא יצא, כולם יצאו והפלוגה נשארה ריקה. אנחנו הבנות, היינו נוסעות לבקר. אבל 

 קרבות...כמעט ולא ראיתי את בנצי, בימים האחרונים האלה של טרם 

 אני מקווה שבנצי סלח לי. האם סלחת בנצי?
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 מתחמי הג'יראדי קרב על 5/6/67נפל ב  טור' יורם אבולניק

 

 יורם אבולניק ז"ל

 .קשר יורם, שאליו נקשר בנפש-"אבולניק ואני" כותב דניאל שיכמן, על הסייר

למבצעים מיוחדים": אוהל בימי הטירונות הקשים, אתה זקוק לידיד, שישלים אתך "זוג  
הסיירים נוצר לשניים, ניעור שמיכות, פרישתן על המטה, הפטפוט ברגעי השמירה הארוכים, 

משיכת המשחולת מתוך קנה הרובה, נתינת משחת נעלים או סבון כשזה חסר לך, שמירת הציוד 
ה של כל אלה מחייבים עבוד –ברגע שאתה לא נמצא במקום, הבאת אוכל כשאתה חולה, וכו' 

 שניים.

במשך הזמן אתה נקשר לאותו "שני", אתה מתחיל לסמוך עליו, אתה מתיידד. לבסוף מסתבר לך 
אתה מתכוון לבקר אצלו בבית, להכיר את המשק ולבלות את החופש ביחד  –שרכשת חבר בצבא 

הפעם לא מתוך הכרח, מתוך העזרה ההדדית, אלא מתוך רצון חפשי להיות עם אותו חבר,  –
 מסוג אחר, האהובות עליך. חוויות

ויורם  ככה תכננתי עם יורם בקורים הדדיים, טיולים משותפים ועוד. אלא שמלחמה היא מלחמה
 איננו.

עדיין קשה לי להאמין שהוא נהרג. הוא זכור לי כדמות המחדירה רוח עליזות ושמחה, גם ללא 
 כוונה: על חשבונו צחקנו לא פעם.

במקצת, ידע להקפיד על עיקר חוקי החיילות, כוח רצונו היה אדיר, אף על פי שהיה מפוזר 
 –ומחלקתנו הרגישה זאת יפה. אבל לפי דעתי, תכונתו העיקרית, אותה מוכרחים לציין כאן, היא 

אמנם  -תמימותו וטוב ליבו. נראה לי שיורם היה כועס עלי לו היה מסוגל לדעת מה אני כותב עליו 
יורם האמין אמונה טבעית באדם, גם  -נה את כולנו, מי פחות ומי יותר הצבא שינה אותו, כמו ששי

אם לא הסביר זאת מעולם, לא לי ולא לאחרים. לכן נהגתי לכעוס עליו לפעמים בטענה "אתה תם 
 מדי"!

ומחוסר ברירה התחיל להתפכח  –קל היה "לסבן" אותו, עד שהתחיל לתפוס "מה הולך" 
ו זו לא הגיעה לשלמותה. הוא היה מלא רוח חיים, הוא רצה מתמימותו בהדרגה. אלא שהתפכחות

ולעולם לא יהיו, לשיחות  –לחיות והגורל התכחש לו. אני מתגעגע לרגעים שתכננו לבלות יחד 
 הממושכות, לשפיכת הלב בתוך אוהל הסיירים, לעזרה שנהגנו להגיש זה לזה. אני אהבתי אותו.
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 חבר טוב, אדם טוב.וצבי אפלמן כותב רק, כי יורם היה טוב. 

כי היה זה מישהו אחר, הוא נסע לפני  –ראיתי כיצד נהרג ולא ידעתי כי היה זה הוא. חשבתי  
 מלבד זיכרונות. –בג'יפ ולפתע ראיתיו עטוף להבות ועשן. מאום לא נותר 

שמעתי כי מת. לרגע לא תפסתי מה אירע, אך  –מאוחר יותר, כשישבתי פצוע על זחל"ם פינוי  
נייה, התעוות פי וכמעט פרצתי בבכי. זה היה, כמדומה לי, הרגע הקשה ביותר שעבר עלי. לאחר ש

שאחריו שקעתי באדישות לכל. שום דבר לא הטיל עלי מאז רושם כלשהו, כי במותו,  –השיא 
הפסדתי והפסידו הרבה אחרים )גם אם אינם יודעים על כך..(, אחד מהאנשים הטובים שהכרנו אי 

 פעם.

וב, רק במילה זו, שהיא לכאורה אינה מביעה כלום, אני יכול לתאר מה חשבתי עליו. הוא היה ט
הוא היה אחד מחברי הטובים. ודמותו לא תשכח לעולם מנגד עיני: שחרחר, שמנמן, נמוך מעט 

הוא צחק בכל פניו. כשהייתי מביט עליו, תמיד חייך. אף פעם לא כעס או  -וחייכן. כשהוא צחק 
במסעות, תמיד היה "אבולניקוב", תמיד היה נכון לעזור לאחרים, אף פעם לא  "קיטר". בסדרות,

 הראה שהיה לו קשה.

אהבתי את ההיגיון, שהיה בדבריו ובמעשיו, הייתה לו דרך מחשבה פשוטה וברורה, לפחות 
 בהתחלה. אחר כך "התקלקל" והפך מעט אירוני בהשפעת חבריו לאוהל.

אט אט אני מבחין כי מה שנכתב, אינו בדיוק האמת. ויורם  קשה לי להמשיך ולספר אודותיו, כי
נאבק עם דמותו האמיתית. קשה לתאר למשל, איך היה מדבר במהירות עצומה, עד שהיה מופסק 

על ידי הצחוק של חבריו לאוהל. או להסביר, מדוע קראו לו אבולניק ו"אבולניקוב" ולא יורם 
 סתם, כי הכול קשור בדמותו.

 צוחק אי שם?האם הוא עדיין 

 --- 

 "הייתה בו שמחת חיים מדבקת" אומר קפלן. 

כל שנפגש עמו לא יכול היה שלא להדבק מצחוקו, מעליצותו. בימים קשים של אימונים מפרכים,  
של עבודות מעצבנות וחסרות תועלת היה הוא היחיד ששמר על מזגו הטוב, ושיניו הלבנות, יותר 

 בחיוך אין סופי.משהיו חבויות בין שפתו, בהקו 

בכל פעולה שעשה, ניכרה שמחת החיים המידבקת שבו. מצב רוח עכור היה ממנו והלאה. את 
הרהורי העצב הטורדניים גרש מאחרים ומעצמו. חוש ההומור והאווירה הטובה ששרתה תמיד 
מסביבו חלצו אותו לא פעם מעונשים, שכן גם מפקדיו לא יכלו שלא להיסחף בהם. לא היה זה 

 אלא הומור בריא, לבבי. –ור ציני הומ

מקובל היה כחייל רשלן במקצת, בלתי מסודר ולא אחת היה נושא להתבדחות בשל כך. אך ידיו 
היו ידי זהב. לעיתים נדירות נמצאו במצב מנוחה, תמיד היה משהו שהיה עליו לסדר, שהיה עליו 

שעמד בפניו. נוהג היה לשתפנו  לדעת את סוד פעולתו. ולא היה דבר, למן מכשיר רדיו ועד מנעול,
בחוויותיו, ורבות יודעים אנו על חייו בקבוץ, על חבריו, על שאיפותיו שלא התגשמו. ממש כאילו 

 גדלנו איתו.

 עדיין קשה לנו להאמין שהוא איננו, לנו, לכל אלה שהיו עמו תקופה ארוכה, אך לא ארוכה דיה.

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

הג'יפ בער באש שקופה, לוהטת, כשמדי פעם מתפוצצים בו כדורים. לא היה את מי לפנות או את 
 מי להציל.
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 שרידי הג'יפ של שאול גרואג , בנצי צור ויורם אבולניק ז"ל

הטכנית, עם תומס והזחל"ם של בטור שנסע אחריו, היה הג'יפ של עציוני. אחריו, נ.נ. של החוליה 
שובל. כולם נעצרו במקומם, הכניסו להילוך אחורי והחלו לטפס בחזרה על הכביש, אל הביטחון 

 היחסי מאחורי הגבעה שעברו זה עתה.

דינור ביצע מספר תמרונים עם הטנק. שיפר עמדה והמשיך לירות לעבר הג'יראדי. מעבר לגבעה, 
טיבה ועם אלי, שכבר נמצא בתוככי המייצר, וללא הצלחה. ניסו האנשים להתקשר עם מפקדת הח

חלק מהאנשים ירדו מרכבם החלה הפגזה ארטילרית. מספר חיילים מצריים נראו רצים בחולות, 
מימין לכביש. והסיירים ירו בהם בנק"ל. איש לא ידע למה, בעצם, מחכים ומה עליהם לעשות. 

שובל אשר אומנם "לקח רוורס" יחד עם שאר מנחם שובל סחט את הדק המקלעון מכאנית. מוטי 
הרכב, לא תפס בדיוק מה הסיבה להיחלצות לאחור. הוא קידם את הזחל שוב אל קו הרכס. צפה, 
לא ראה מאומה, הוריד מכה למרד, הנהג. ופקד עליו במילה אחת: "נוסעים!" הם השתקשקו אל 

ת הזחל, שנפרשה בחול. "לקפוץ המשטח, שמנו מתחילה הירידה למייצר. ברגע זה פגע פגז בשרשר
החוצה!" זעק מוטי שובל. הכול זינקו לארץ. ווסלר, זינק ראשו קדימה ונחבט בקרקע. שובל סייע 

ועלה בלהבות. לא  –לו להתרחק מהזחל"ם. ממש באותה שנייה, נפגע הזחל"ם שנית, בפגז נפיץ 
ון ששב לעשתונותיו, החל הרחק משם, הייתה חפירה ובה שני חיילים מצריים. פישר, שהיה הראש

גוסטב, של -מרסס את התעלה בצרורות מהעוזי. ארבל שזינק מהזחל ללא נישקו האישי, חטף קרל
 אחד המצרים ההרוגים והחל יורה בתזזית.

 הכוח הקטן, בפיקודו של שובל, נשאר שוכב במרוחק מהכביש, מצפה למשהו שיקרה. 

נים וצוות הסיור של אורי )ששבו ממוצבי אל"מ שמואל, שדהר בג'יפ פתוח בראש גדוד הפטו
הצומת הדרומיים( נתקל בעציוני, שהיה שכוב על החול עם מספר חיילים נוספים, תחת ההפגזה 

ובטרם הספיק זה לענות, נעלם  –הארטילרית. "מה פתאום אתם שוכבים פה?!" צעק לעבר עציוני 
 המח"ט בדהרה היישר לעבר הג'יראדי.

תקרב, פתח בריצה בחול אל הכביש. בעוד מועד עצר את אל"מ שמוליק שובל, שהבחין בג'יפ המ
והסביר לו מה מתרחש. על פעולה זו עתיד המח"ט לומר בחיוך, שהיא שהצילה את הפריצה אל 

 התעלה....

מ'. בינתיים נשלח  1000-נתנה פקודה לגדוד הפטונים לעצור ולהתארגן בחורשה שלפני הג'יראדי, כ
נק של דינור, כדי לטווח משם את הארטילריה. הקשר, משום מה, לא הקמב"צ של החטיבה לט

היה תקין. ולכן החליטו עמוס ואורי לעשות זאת. הם נסעו בזחל, עד קרוב לזחל הפגוע של שובל, 
משם טיווחו את אש הארטילריה על הג'יראדי. כעת, נכנס גדוד הפטונים לפעולה, בהתקפה 

 מתואמת על המתחם.

ועם  82מפקדת גד' עם   -הג'יפ שלו והג'יפ של צביקה קורנבליט  -עם שני הג'יפים  אלי באותה עת 
 , נעו לעבר אל עריש.  עברו את המייצרשפלוגת הצנטוריונים, 

חורשות הדקלים לכל אורך הדרך היו מלאות החיילים מצריים, חפורים בגומות העצים.  תוך כדי 
בכוחות  –אך בבטנו, , 0.5נפצע אורי זנד מקליע  תנועה ובעודו נוהג בג'יפ הראשון של אלי, 

 עד שיצאו מהשטח המוכה באש.  לנהוג בג'יפהצליח להמשיך  -משותפים עם אלי 
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בהיותם בכניסה לעיר ביחד עם הכוח הקטן של הצנטוריונים, ניתכה עליהם אש בלתי פוסקת. 
תרו חשופים לאש וכדי להגן צוותי הצנטוריונים היו מוגנים ע"י שריון הטנקים אך שני הג'יפים נו

 על עצמם, נעמדו הג'יפים, מעת לעת, מאחורי הטנקים.

במהלך הקרב נבהל לפתע אחד ממפקדי הטנקים והקפיץ את הטנק שלו לאחור מבלי שראה שג'יפ 
הסיור של צביקה קורנבליט עומד מאחוריו. השרשרת הימנית של הטנק עלתה על הג'יפ ומעכה 

צביקה  –הסייר קשר, לא נפגעו אבל מפקד הג'יפ  –הנהג ואפרים  –את חלקו. דובי טוביאס 
וך הג'יפ, נפצע קשה וממש בשנייה האחרונה נעצר הטנק וצביקה חולץ ע"י קורנבליט נלכד בת

 הצות, מבין הריסות הג'יפ.

עוסקים בקדחתנות, בפינוי פצועי שנשארו בכניסה לג'יראדי, כל עת הקרב, היו אנשי הסיירת 
 צוותי הטנקים שנלחמו על הבקעת הג'יראדי.

שנפגע, התפוצץ פגז, ממש לצד הרכב בו ישבו שובל לעבר טנק של עציוני  תנועה של הג'יפ כדי תוך 
בידו של עציוני ואילו רסיס נוסף, פגע במחסניות שהחזיק בחיקו וניתז קשות רסיס פגע ו ועציוני

למרות פציעתו מהם ברשרוש ארסי. אין ספק, שמחסניות אלה, הצילו את חייו של הרס"פ. 
ידו המרוסקת  כאשר רה אל הכבישברגל חזלפסוע מן הג'יפ והקשה, הצליח עציוני לרדת 

ילואים ופנחס, חבשוהו במהירות, העמיסוהו על ג'יפ ושריג המלדלת לצידו. שבתאי, חובש מתד
 זוויד, לתאג"ד.-הסיע אותו לשייך

החשכה ירדה והכוח בחולות, בשדה המוקשים, נמצא תחת אש מתמדת. היו להם מספר נפגעים. 
 ופינו את הפצועים, על גבי אלונקות, אל הכביש.  קמרון ועמו מספר חיילים נוספים, יצאו

נדב, זנק אל הטנק הבוער של קהלני, שהתחמושת כבר החלה מתפוצצת בתוכו, פינה את המפקד 
 שהיה מעולף חושים. 

את אורי עם הצוות של עמוס רק בשתיים לפנות בוקר, חצה ו כך נמשך הקרב עד השעות הקטנות
 הג'יראדי. 

רכבת תחמושת, שעמדה על הפסים, לא הרחק משם. לאורה, נגלה בטרם שחר, כל הלילה, בערה 
 ליבני.-ג'בל –עריש  -הכוח שהבקיע דרך המייצר, כשהוא מתקדם ברעם אל הצומת אל

ראשון לחמש מי יזכה  והחלה המולה רבה של  עם שחר, הגיעו מספר משאיות, עם דלק ותחמושת
 .ולתדלק את הכלים

שני מטוסי סוחוי נראו בשמיים ממעל  –מתדלקים ומתחמשים  –פרוסים , בעוד כל הטנקים לפתע
 . אך בטרם הספיקו לגרום לנזק, שיכול היה להיות קטלני, הופיע בהתארגנות לתקיפה על הכוח
מן השמיים, קטן שבהרף עין הוריד את מטוסי הסוחוי  מיראז'לפתע מאחורי כל אחד מהם 

 לרווחת כל הכוח.

 עריש.-תפיסת שדה התעופה של אלהמשימה הייתה, כעת, 

הסיירת, יצאה אחרי גדוד הפטונים, כשפלוגה אחת של צנטוריונים, מתארגנת בחסימה לעבר 
 כביש קנטרה. 

מצויים מספר מחנות. תוך מעבר דרכם, נורו אל הסיירת, היו עריש, -לפני השדה, מדרום לאל
 מספר צרורות ופגזי בזוקה. 

 , נפצעו ברגליהם וחולצו. הסיור שלו כל אחד על ג'יפ – בועז וקמרון

 בשדה התעופה, נפגשה החטיבה, בחטיבת מילואים מ.

היחידה המשיכה לכיוון ביר לחפן, שם נעצרו. הליקופטר שנחת, אסף גלויות מהחבר'ה והמריא 
הנה משתלטים על המצב: -הביתה. בביר לחפן, נפגשו עם האוגדה של יפה. פתע הרגישו, כי הנה

שם במרחב המדברי, העצום. -ות, גדודים של צה"ל, פרושים ומופיעים. צצים מאיאוגדות, חטיב
 הכול פועל, הכול דופק.
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אל"מ שמוליק, מסתובב זורח, כשהוא מפטיר בהנאה: "השמדנו חטיבה זו, פרקנו דיביזיה זו 
 וחסלנו כוח זה....".

 –שיכול היה לשים יד על מפה לעבור לקרב רדיפה. כל מי  –בשעות אחר הצהריים, ניתנה הפקודה 
ליבני, אך -עשה זאת. ההתקדמות נעצרה לפני חשכה. עמוס קיבל פקודה לנוע הלאה, אל ג'בל

 הוחזר אחרי כן אל החניון.

האנשים נרדמו בזחל"מים ובג'יפים, כשהפלוגה ערוכה בהגנה היקפית. רק עם שחר, התברר 
 ליבני.-לכולם, כי למעשה נמצאו קרוב מאוד לג'בל

גוניים של שממה צהובה, -גפגפה, לאורך עשרות קילומטרים חד-יום ד' עלה. והפעם, בתנועה לביר
 מלאה הפלוגה –גבעות נמוכות ומשטחי חול 

מערב, -, אבטח את האגף השמאלי, לכוון דרוםאליתפקיד קלאסי של כוח סיור. הצוות של  
בתוספת מספר  י עם עמוסשל אור ם מדרום לכביש. ואילו הצוות השניכשהוא נע על הרכסי

 אבטח לכיוון צפון.  –צנטוריונים 

הפגזה ארטילרית הונחתה על החלוץ באזור ביר חמה, ממקום שלא הצליחו לזהותו. כעת חשו 
אנשי הג'יפים ביתר שאת את היותם חשופים לחלוטין לרסיסים, ללא מגן וחציצה. בעוד 

 נפצים ביניהם. השריונאים לא הקדישו כלל מחשבה לבעיית הפגזים המת

 כעשרים קילומטרים לפני המלז, נעצרו.

גפגפה, -לראות מה מתרחש בבירקדימה כדי סיור את אלי למפקד האוגדה הופיע. הוחלט לשלוח 
 תוך הוראה מפורשת לנוע בזהירות ולהתקפל אחורה בכל מקרה של התקלות בשריון. 

טנקים, עולה מדרום. כן דיווח על  40-50פייפר של חטיבת המילואים דיווח לסיירים כי כוח של 
מספר שריונים באזור גבעת הרדאר. לבסוף לאחר שהחטיבה כולה נערכה להתקפה הוברר, כי 

 השריון שדווח עליו הסתלק דרומה דרך מעבר הג'ידי.

גפגפה, השיגו הדרגים בפיקודו של יוסי ליפוביץ את החטיבה. אתם -ק"מ לפני ביר 20-בנקודה זו, כ
ה סמלים וותיקים של הסיירת, שלא גויסו היות והשתחררו זה מקרוב משירות הופיעו חמיש

 החליטו להשיגה ולהצטרף אליה.  –חובה. בשמעם כי לפלוגה היו אבדות 

שישבו בג'יפים,  הלוי... נשלו את הטוראים הצעיריםויעקב  קובלסקילאון , תג'ר ביטון, עמייעקב 
ירועים מיוחדים, כשאת תפקיד ההתקדמות מבלי להתחשב במחאותיהם. הלילה עבר ללא א

 בראש נוטלת הפעם חטיבה מ'.

 . התקדם מערבהלפקודה ים, משמונת הג'יפים, אשר הופרדו מן הזחל קיבלועם שחר, 

 מודיעיןהגפגפה. אורי ניגש לאוהל -הגיעו לביר בערך בשעה שמונה בבוקרעתה, ביום חמישי, 
טנקים. בואו  180בדרך אגב: "הכול בסדר, על הציר ישנם איזה טיר כוחזר כשהוא מפ  לקבל מפות

 נזוז". 

זחל"מים מפוחמים, שרידי קרב הלילה, באקס ו-נתקלה הסיירת בשני טנקים אממעט אחרי כן 
על הכביש, היו מוטלות גוויות אחדות, שרופות . שניהלה חטיבה מ' נגד התגבורת המצרית

 ומעוותות.

שעתיד היה להיפך  –מחזה מוזר ובל יאמן  –, מעל לגבעה גבוהה , נגלה לעיני הסייריםבהמשך
ניצבו טורי טנקים  על הכביש ולצידיולסמל מפלת השריון המצרי. לאורך קילומטרים אחדים, 

בזויות משונות, שקועים חציים בחול, תותחיהם מופנים לכל רוחות השמים. נגמ"שים מצריים 
 .מפוחמים ורצוצים, משאיות שרופות גלגלים

כאשר התקדמו  , בשלב זה כמעט חוסלו שני הג'יפים של אסא, מוטי ומוקי, וכן נדב, גרזון ושדמה
שבסופו חזרו לכביש. הם החלו חוזרים,  –לפני הכוח, מבלי לדעת זאת, בצעו איגוף בדיונות 

הקנה של הטנק של -כשהסתבר להם פתאום שהרחיקו. פתע, מצאו את עצמם, צופים אל תוך קדח
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רק אחר כך, הסתבר, שהתותחן באותו טנק, היה שלום כהן, אחד מבחירי התותחנים אמנון. 
 מטרים... 500הטווח היה  –בצה"ל 

לרגע בלתי נעים אחד, הסתכל אמנון בפקפוק, בג'יפים הדוהרים לקראתו. הסיירים, הצטמקו 
על  במושביהם, בהרגשה גוברת, שמשהו הולך לקרות. שלום כהן. הלביש את הרכב הבא מולו

של הטלסקופ וצעק "על!", כשהוא מניח בעדינות את אצבעו על ההדק. באותו רגע,  450שנתת 
 זיהה מפקד

הטנק את הצלב הלבן על גבי מנוע הג'יפ המתקרב. "חדל!" והתותח הוגבה כלפי מעלה. מאוחר  
דבר יותר עתיד נדב לומר, ששלום הציוד אותו אסף מהטנקים המצריים, הטרידו יותר מאשר כל 

 אחר.

 ההתקדמות נמשכה. אחר הצהרים, נעצר הטור. בהדרגה התרכזה כל החטיבה על הכביש. 

משהתברר שקיים חשש שבמועצת הבטחון של האו"מ יוחלט על הפסקת אש לפני שצה"ל יספיק 
אורי לנוע במהירות, בראש כח של פקד המח"ט על  להגיע לתעלת סואץ ולהשלים את כיבוש סיני, 

סיירת, מתוגבר במספר טנקים בעלי כשר תנועה משופר ובתוספת תותחים הג'יפים של ה
 . מרחק של כעשרים קילומטרים – תעלת סואץמתנייעים, ולהגיע עד שחר ל

 מלאים, תוך כדי ירי בלתי פוסק בכוחות המצריים הנסוגים בהם נתקלו בדרך.אורות הכח נע ב

על הדיונה הארוכה, מעל לצומת  והתייצבהעיליה מממש עם שחר הגיעה הסיירת לצומת איס 
ו התעלה, העיר נתגל סיירים לעיניהם הבלתי מאמינות של הכאשר  קנטרה –איסמעיליה 
 גשר פירדאן. -עט צפונה ומ איסמעיליה

תעוררה הפלוגה משנתה. מספר ג'יפים, יחד עם ג'יפ המח"ט, הכשעמדה השמש במרום השמים, 
התעלה, מעבר לכביש. בעוד הם צופים אל העיר שלפניהם, נראו התקדמו אל הגבעה הנשקפת אל 

הטילים נחתו ממש לפני הג'יפים. בהתקדמות מהירה  –אור, טסות לעברם בזיגזגים -שתי נקודות
 לאחור, חזרו האנשים אל עבר הדרך אשר בצד הכביש, לתפוס מחסה.

ובעוד פגזי ארטילריה  סא, הוציאו מחוץ לבית שעמד על הצומת,ימיד לאחר מכן לקח אורי כ 
מהתותחים המתנייעים של החטיבה, חולפים  -מצריים חולפים מעל הראש מזרחה, ופגזים 

מערבה. התיישב מפקד הסיירת, על כסא מחוץ לבקתה והכריז, ממש כדמות הלקוחה מסיפור 
 קפקאי: "אני מפקד הצומת".

רים, אך המלחמה הסתיימה מלחמת ששת הימים, הסתיימה לגבי הסיירת. היו עוד סריקות וסיו
ביוני, כשאורי יושב על כיסא בצומת, אנשיו סביבו, והפגזים  9-באותו בוקר חם של יום השישי ה

 שורקים ממעל והכול מוזר ובלתי ייאמן.

\ 

 

 גפגפה, לכנס הניצחון.-שבוע לאחר מכן, נאספה החטיבה בביר

"הביתה". והמח"ט  –החם והמרגש  בתוך ריבוע כלי הרכב המשוריינים, שרה יפה ירקוני, בקולה 
 –אל המוות, הישרתם מבט קם ובקול רועד מעט, אמר אותן מילים בלתי נשכחות אל אנשיו: "

 ועוד אמר: "אני גאה, אך גם מתבייש לפקד עליכם".והוא, השפיל את עיניו" 

המשימה הושלמה. הסיירת, בראש החטיבה, הגיעה אל חופי תעלת סואץ. אך אנשי הסיירת לא  
שכחו כיצד הגיעו לכאן. הם העלו לנגד עיניהם, בכנס זה של ניצחון, את יוסי אלגמיס, הסמ"פ 
-האהוב, מוטל על הג'יפ הדוהר לעבר הקו הירוק, בשלולית של דם וללא רוח חיים, בפרברי חאן

זכרו את הזחל המפויח ליד צומת רפיח, את שלמה קניגסבוך ואת בנצי ניסנבוים ומיכאל יונס; הם 
פולק וזווילי ויעקובי ואת גושן ואת אבי וחן וג'וזף, הם העבירו בדמיונם את ירקוני שמצא מותו 
בתעלה רדודה בתחנת הרכבת שברפיח, תחת ידי הרופא. ובורוביל, שבהה בייסורים אל השמים 

ליו. ופניכל, בקומנדקר המרוסק. ואת הג'יפ הלוהט באש בהירה, בלוע הג'יראדי ובו הכחולים שמע
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עולים ברכב אש למקום אליו  –קשר, ושאול גראוג מ"מ -בנצי צור הסמב"ץ, ויורם אבולניק סייר
 אין עוד דרך חזרה. –עולים כל הלוחמים האמיצים, כל החיילים המתים, ושממנו 

 

  -----------------------------------------------------------------------------
-------------------------- 

 אל אלוהים

 אל אלוהים, אריה

 איזה עולם הוא זה?!

  

 אולי שכחנו לומר לך זאת,

 אך אתה בודאי ידעת

 שאהבנו אותך מאוד.

  

 אולי זה לא מתאים לנו,

 אך התפללנו לאלוהים למענך

 והאמנו בו

 עשרה ימים תמימים.במשך 

  

 אילו יכולנו, היינו נותנים לך,

 כמה משנות חיינו
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 כדי שלא לחיות בלעדיך.

  

 –הלכת מאתנו עם אש התמיד שבעיניך 

 דגלים-השיבוך אלינו עטור

 והילת גיבורים לראשך.

  

 אנו יודעים שלא הייתה ברירה

 אבל המלחמה מכוערת

 –אפילו כשהיא מלחמת קודש 

  

 שתשוב עם כל הבחוריםאנו רצינו 

 אשר בגרו בינתיים,

 וכל המראות קמים בחלומם.

  

 רצינו לשמוח לקראתך

 ולראות את האור בעיני ילדיך.

 אך קבלנו אותך וראשינו חפויים

  וידינו קצרה מהושיע.

  

 אל אלוהים, אריה

 איזה עולם הוא זה?!

  

 אריאנה הרן

 ----------------------------------------------------------------------------- 

  

 דבר הנופלים

 כן, אנו רואים אתכם! 
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 כלום לא תדעו?

 –רק שמתים אנחנו, ועינינו עוורות 

 אך הלא בחובכם נהלך כמשכבר הימים!

 ומה אם גופנו ירוי ופנינו פצועים?

 הלא לב היה בנו, ונשמה צעירה

 כשלכם....        

 לא עזבנו אתכם לנצח רעינו!

 רק הלכנו בדרכנו האחרונה מבלי -

 לקחת שלום אחרון

 הלא תסלחו לנו?

 בשאון הקרב ולהטו לא היה סיפק בידינו

 ללחוץ לידיכם הגבריות,     

 ובקומזיץ האחרון לא שרנו את המנון הפלוגה

 ספרו להורינו שידענו את דרכנו-

 רעדהוידנו לא         

 חבקו לנערותינו ונחמו להן,

 היו אתם להן לאוהבים.       

 לא חפצנו לראות בדמעותיכם!-

 רק בחיוך ובאומץ נדע       

 שאתכם אנחנו שנית,       

 ואתם עמדנו.                

 –בכל רגב אדמה בארץ בה נולדנו 

 בכל נשמות הפרחים והעצים,

 בעיני התינוקות

 יכולים להיות שלנו...שהיו        

 ישרו גבכם רעים אהובים,-

 והרימו עמנו ידיים,      
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 המושטות אליכם מבעד לקברים, ללטפכם

 לעודדכם      

 לא תמה הדרך, ועדיין כבדה המערכה,

  זאת צוואתנו היחידה.       
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